
VYDÁVA MESTO PEZINOK • 42. ROČNÍK • http://pezincan.pezinok.sk • ZADARMO

10

Desiateho októbra sa uskutočnilo v Pezinku nové podujatie pod názvom Jablkové hodovanie. Náv-
števníci mohli na ňom ochutnať chutné výrobky z jabĺk – štrúdle, koláče, mušty, mohli si zakúpiť jabl-
ká. Viac o podujatí sa dozviete na 7. strane. Foto – M. Oravec

Vážení spoluobčania, milí Pe-
zinčania,obraciam sa na vás pra-
videlne v čase volieb a vyzývam
vás k účasti na nich. Aj keď dote-
rajšie predpovede hovoria o ne-
záujme o voľby do Vyššieho územ-
ného celku (VÚC), ktoré budú 14.
novembra, verím, že sa ich zú-
častníte v čo najväčšom počte. Na-
ša účasť na riadení Bratislavské-
ho samosprávneho kraja je veľmi
dôležitá i preto, že sa v ňom rozho-
duje o našom školstve, sociálnej
starostlivosti, doprave, územnom
pláne a napr. aj o skládke odpadov
v Pezinku. Nami zvolení poslanci
budú nielen pri centre informácii,
ale budú nás zastupovať aj pri dô-
ležitých rozhodnutiach o smerova-
ní a rozvoji celého Bratislavského
kraja. Ako poslanec BSK viem aj
z vlastnej skúsenosti, aké bolo
dôležité pre Pezinok a celý okres
naše zastúpenie pri prideľovaní
financií napr. pre pezinské gymná-
zium či obchodnú akadémiu, ale aj
pri príprave obchvatu mesta či v
boji proti skládke. Preto budem
veľmi rád, keď svojou početnou
účasťou na voľbách do VÚC de-
moštrujete svoj záujem o veci ve-
rejné.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga

V Dome kultúry sa v dňoch 22.
a 23. októbra uskutočnil 8. ročník
celoslovenskej prehliadky –

. Organizá-
torom podujatia, nad ktorým pre-
vzali záštitu Ministerstvo školstva
a Mesto Pezinok, bola pezinská
Základná umelecká škola E. Su-
choňa.

Bola to jedinečná prehliadka
víťazov národných a medzinárod-
ných súťaží žiakov ZUŠ. Do Pe-
zinka prišli mladé talenty od Košíc
až po Bratislavu. Na mape sa tak
tiahla pomyselná Ariadnina niť,
utkaná tónmi hudby a umenia vô-
bec, niť, ktorá pomáha nezablúdiť
aj v labyrinte 21. storočia...

Piliermi boli dva večerné kon-

Festi-
val Eugena Suchoňa

certy, pointou bolo vyhlásenie lau-
reáta festivalu. Odborná porota,
ktorú tvorila predsedníčka Mgr.
Art, profesorka VŠMU, výborná
klaviristka Daniela Varínska a
členovia poroty – Mgr. Art, prof.
VŠMU, drevené dychové nástro-
je, Alexander Stepanov a Mgr.
Art, aktívny violista Peter Šebes-
ta, mala neľahkú úlohu. Spome-
dzi vynikajúcich vystúpení mali
určiť jedno najlepšie. Laureátom v
sólo hre sa stala Mária Matisová
(husle) zo ZUŠ P.M. Bohúňa z Dol-
ného Kubína, v komornej hre naj-
viac zaujali súrodenci Angela a
Attila Mézeszo (štvorručná hra na
klavíri) zo ZUŠ F. Schuberta zo
Železoviec.

Súčasťou festivalu bola aj náv-
števa hrobov E. Suchoňa a Ľu-
dovíta Rajtera na pezinskom
cintoríne. V piatok dopoludnia hos-
tia navštívili hrad Červený Ka-
meň.

Ďakujeme všetkým oficiálnym
sponzorom – Ministerstvu škol-
stva SR, Mestu Pezinok, Rade ško-
ly, Rade rodičov, Eve Šiškovej,
Gloznekovcom z Vinosád a ďal-
ším. Teší nás, že prišli medzi nás
aj Suchoňovci, svoju priazeň nám
opäť prejavil Ing. Jozef Chynoran-
ský, poslanec Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku a Bratislavského
samosprávneho kraja a ďalší mi-
lovníci umenia.

(Dokončenie na 15. strane)

V sobotu 7. novembra o 19.
hod. sa uskutoční v JUDO ARÉNE
v Pezinku III. ročník športovo-
charitatívnej akcie pod názvom
Večer bojových umení mesta Pezi-
nok. Okrem tradičných ukážok rôz-
nych bojových umení uvidíte aj se-
baobranu z bežného života, troš-
ka humorných drobností a akčné
ukážky zatýkania policajtmi z od-
delenia prevencie kriminality Mest-

skej polície v Pezinku. Na oboha-
tenie programu vystúpia aj stredo-
vekí šermiari a šikovní parkúristi z
Bratislavy.

Pripravená je tiež tombola.
Príďte sa pozrieť, vstupné je

dobrovoľné a výťažok bude veno-
vaný na prevenčné akcie pre deti a
pre opustených v domove dô-
chodcov v Pezinku.

M.Schlesinger

Mesto Pezinok v spolupráci
s Rímsko – katolíckou a Evan-
jelickou cirkvou organizuje v
nedeľu 1. novembra Pamiatku
zosnulých. Spomienky sa usku-
točnia: hod – cintorín v
Grinave, – cintorín na
Cajle, – cintorín v Pezin-
ku.

14.00
15.00

16.00
(msú)



Jedenásty poslanecký deň v
roku 2009 sa uskutoční

na Mestskom úrade v Pezinku.
Poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19 na prvom poscho-
dí. Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj na Cajle v budo-
ve Psychologicko-pedagogickej
poradne (Cajlanská ul. č. 95) od
17.00 do 18.00 a v Grinave v Inte-
grovanom klube na Štúrovej ulici
od 18.00 do 19.00 h.

v stredu
4. novembra od 16.00 do 18.00
h

(ZS)

V rámci výzvy Operačného pro-
gramu Bratislavský kraj, Opatre-
nia 1.1 Regenerácia sídiel bola 2.
októbra na Ministerstvo výstav-
by a regionálneho rozvoja SR
(MVRR SR) predložená žiadosť o
nenávratný finančný príspevok na
„rekonštrukciu Záhradnej ulice v
Pezinku“ v sume 288 850, 38 eur.
Mesto Pezinok sa bude na projek-
te spolupodieľať 5 % kofinanco-
vaním vo výške 14 442,52 eur.

Žiadosť o nenávratný príspevok
by mala byť podľa pravidiel MVRR
SR vyhodnotená do 100 dní od jej
podania, kedy mestu bude zasla-
né vyjadrenie o výsledku vyhod-
notenia.

Predmetom projektu je výstavba
nových a rekonštrukcia súčas-
ných chodníkov, terénne a sadové
úpravy, obnova verejnej zelene,
umiestnenie nového mobiliáru (la-
vičky, odpadkové koše) a rekon

štrukcia verejného osvetlenia. Cel-
ková revitalizácia tohto priestoru
nadväzuje na už realizované in-
vestície do priľahlých ulíc (napr.
Kollárova ulica), aby sa vytvoril
atraktívny priestor pre obyvateľov
a návštevníkov mesta s cieľom
zvýšiť kvalitu ich života a vhodným
spôsobom dotvoriť historickú časť
mesta.

projektový manažér
Ing. Monika Krnáčová

Počas letných prázdnin boli vykonané stavebné práce na ploche
vonkajšieho futbalového ihriska v areáli ZŠ Na bielenisku, ktoré bolo v
zlom technickom stave. Prvým krokom bolo odstránenie jestvujúceho
zaburineného povrchu ihriska, vyrovnanie terénu a vysadenie nového
trávnika.

Základná škola Na Bielenisku získala z nadačného fondu Západoslo-
venskej energetiky v rámci grantového programu Pozitívna energia pre
šport 2009 Nadácie Pontis finančný príspevok vo výške 6 429 eur (193
680 Sk). Celkový rozpočet projektu je 7 867 eur. Mesto Pezinok prispelo
na spolufinancovanie revitalizácie ihriska sumou vo výške 1000 eur a
vypracovaním projektu.

Nový školský športový areál budú môcť využívať žiaci všetkých zá-
kladných škôl v Pezinku, obyvatelia mesta ako aj členovia TJ Baník Pezi-
nok. projektový manažérIng. Monika Krnáčová,

Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o poskytnutie účelových fi-
nančných prostriedkov pre oblasť
športu, kultúry a sociálnej pomoci
z rozpočtu Mesta Pezinok na rok
2010, že termín na podanie žia-
dosti
(v zmysle VZN č. 5/2009 zverejne-
nom na ).

O poskytnutie dotácie môže po-
žiadať fyzická alebo právnická oso-
ba s trvalým bydliskom, resp. síd-
lom na území mesta Pezinok.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je
potrebné podať na predpísanom
tlačive

(príloha č. 1
VZN č. 5/2009).

je do 30. novembra 2009

„Žiadosť o poskytnutie
dotácie na rok .......“

Upozorňujeme,

www.pezinok.sk

že ide o nové tlačivá vrátane prí-
loh!

vrátane všet-
kých požadovaných príloh

Ing.Alena Gusejnová

Žiadosť predkladá žiadateľ na
každý projekt, resp. pre každú čin-
nosť osobitne v jednom originál-
nom vyhotovení

. Tla-
čivá sú k dispozícii v Kancelárii
prvého kontaktu na prízemí Mest-
ského úradu, Radničné námes-
tie č. 7 a na stránke

.
Žiadosť je potrebné zaslať,

resp. odovzdať na adresu: Mest-
ský úrad Pezinok, Radničné ná-
mestie č. 7, 902 14 Pezinok poda-
teľňa.

ekonomické odd. MsÚ

www.pezi-
nok.sk

Dňa 20. 8. 2009 Regionálny
úrad verejného zdravotníctva pri
výkone štátneho dozoru neohlá-
sene vykonal odber a rozbor vzo-
riek piesku z verejných pieskovísk
na uliciach Novomeského, Sväto-
plukova 22, Svätoplukova 2, Zá-
mocký park, Muškát Hroznová,
Drobiševa, Obrancov mieru, Brati-
slavská, Bystrická, Starý dvor v
meste Pezinok. Všetky odobrané
vzorky boli bez nálezu, teda nie je
potrebné meniť piesok na piesko-
viskách. (MA)

Aj na základe podnetov z ča-
sopisu Pezinčan Mesto Pezi-
nok vydalo súbor 15 druhov
pohľadníc. Autorom fotogra-
fií je Ján Štrba. Graficky ich
spracovalo štúdio IMPALEX.
Okrem rôznych jarných, let-
ných a jesenných pohľadov na
Pezinok, jeho architektúru a
pamiatky vyšli aj samostatné
pohľadnice historických častí
mesta Cajla a Grinava. Nové
pezinské pohľadnice si môžete
zakúpiť v Mestskom informač-
nom centre v Dome kultúry Pe-
zinok.

(ZS)

Poslanec Národnej rady SR a
viceprimátor mesta Pezinka Ing.
Ján Čech zaplatil tento rok pobyt v
letnom tábore siedmim deťom.

Vyberáme z listu jedného ro-
diča:– Patrím k rodičom, ktorí si
nemôžu dovoliť zaplatiť svojmu
dieťaťu pobyt v letnom tábore. Z
platu upratovačky sa to nedá a
manžel je už dlhší čas nezamest-
naný. Bola som preto rada, keď
ma kontaktovali pracovníci Sociál-
neho oddelenia Mestského úradu
v Pezinku a ponúkli pre moje dieťa
letný tábor. Pobyt zaplatil pán vi-
ceprimátor. Potešila som sa. Môj-
mu dieťaťu sa v tábore veľmi pá-
čilo, bolo to preňho príjemné spes-
trenie prázdnin. Ďakujem všet-
kým, ktorí nám pomohli. (rm)

V školskom roku 2009/2010
navštevuje štyri základné školy v
Pezinku 1986 žiakov. Z nich 679
(34,2%) využíva po vyučovaní
služby školských klubov detí. Poč-
ty žiakov podľa škôl:ZŠ Fándly-
ho 759, ZŠ Kupeckého 643, ZŠ
Na bielenisku 412, ZŠ a MŠ Ore-
šie 172.

V ôsmich materských školách je
umiestnených 647 detí, z toho 204
sú predškoláci. Počty detí podľa
škôl: MŠ Bystrická 90, MŠ Holuby-
ho 33, MŠ gen. Pekníka 85, MŠ
Svätoplukova 126, MŠ Vajanské-
ho 90, MŠ Za hradbami 115, MŠ
Záhradná 45, ZŠ a MŠ Orešie 63.

Základnú umeleckú školu v tom-
to školskom roku navštevuje 451
detí a Centrum voľného času 423
detí. Viera Tóthová

Po dohode primátorov miest Mod-
ra a Pezinok bude budúcoročné Vi-
nobranie v Pezinku v termíne od
24. do 26. septembra. Vinobranie v
Modre bude o týždeň skôr. (ra)

Mesto Pezinok uvoľnilo zo
svojho tohoročného rozpočtu 33
tis. eur (cca 1 milión korún) na re-
konštrukciu pezinského futbalové-
ho štadióna. V priestoroch býva-
lej pekárne budú nové šatne a so-
ciálne zariadenia pre hráčov i roz-
hodcov. Sumou viac ako 25 000
eur do rekonštrukcie vstupuje aj
PSČ a niekoľko sponzorov. Začí-
na sa tak nová etapa obnovy štadi-
óna, ktorý by mal byť spolu s ihris-
kom s umelým trávnikom a revitali-
zovaným tréningovým ihriskom
dôstojným stánkom pezinského
futbalu. (ra)



V piatok 25. septembra navštívil pezinské Gymná-
zium minister obrany Slovenskej republiky Ing. Jaro-
slav Baška v sprievode primátora mesta Mgr. Olivera
Solgu, poslanca Národnej rady SR a viceprimátora
Pezinka Ing. Jána Čecha, náčelníka regrutačného
strediska Bratislava kpt. Ing. Zsolta Nagya a profe-
sionálneho vojaka mjr. Ing.Adriána Melegu.

Stretnutie študentov s ministrom obrany a pria-
mym účastníkom vojenskej operácie NATO-ISAF v
Afganistane organizovala Kancelária ministra obra-
ny v spolupráci s regrutačnými strediskami, aby pri-
blížili službu a súčasné poslanie ozbrojených síl Slo-
venskej republiky.

Študenti sa dozvedeli od ministra obrany základné
informácie o vzniku profesionálnej armády a jej misie
v súčasnosti. Mjr. Melega ich informoval o svojom pô-
sobení vo vojenskej operácii na území Afganistanu.
V súčasnosti je zástupcom veliteľa Multifunčného
práporu v Hlohovci, ktorý je zaradený v silách vyso-
kej pripravenosti v štruktúrach NATO.

Účastníci stretnutia sa v diskusii zaujímali o súčas

né poslanie armády, možnosti štúdia na vojenských
školách, život vojakov počas zahraničných vojen-
ských operácií a iné. (mo)

Minister Jaroslav Baška (sprava), profesionálny
vojak Adrián Melega, primátor Oliver Solga a zás-
tupca primátora JánČech. Foto: autor

Mestská polícia po prvý raz
uskutočnila vo svojich školiacich
priestoroch nový typ prevenčných
akcií, ktoré ponúka školám v Pe-
zinku. Ide o inovatívny spôsob
vzdelávania, ktorého súčasťou je
nielen prevencia, ale aj podpora
sebaúcty a správnych životných
hodnôt. Prvé z týchto školení vy-
užili študenti SOŠ Komenského.
Počas piatkového dopoludnia ab-
solvovali náučný program zame-
raný práve na sebaúctu. Reakcie
študentov boli veľmi pozitívne, a
ako uviedli v záverečnom dotazní-
ku, už sa tešia naďalšie akcie. Pro-
gramom tohto typu je naklonené aj
vedenie školy, ktoré taktiež potvr-
dilo ich kvalitu. Realizátorom pro-
gramov je koordinátor prevencie
kriminality MsP, ktorý tieto progra-
my pripravuje aj pre tzv. problémo-
vé triedy.

Mestská polícia má v súčasnos-
ti k dispozícii nové, kvalitne vyba-
vené priestory, preto požiadavky
základných i stredných škôl vie za-
bezpečiť v plnom rozsahu. (ms)

Nedávno bola uverejnená šta-
tistika najrizikovejších miest na
Slovensku (zdroj: PPZ SR, Sociál-
na prevencia 1/2009), podľa rela-
tívnej úrovne kriminality. Je v nej
uvedené toto poradie: 1. Bratisla-
va, 2. Zvolen, 3. Senec, 4. Košice,
5. Trnava,6. Lučenec, 7. Levice, 8.
Piešťany, 9. Rimavská Sobota, 10.
Veľký Krtíš. Napriek tomu, že Pezi-
nok bezprostredne susedí s riziko-
vými mestami, môžeme hovoriť o
bezpečnosti nášho mesta, k čomu
prispieva aj mestská polícia.

Dôkazom toho je aj nedávne
hodnotenie prvého kola celoslo-
venskej súťaže, vyhlásenej sekre-
tariátom Rady vlády SR pre pre-
venciu kriminality. Medzi najlepší-
mi preventívnymi projektami na
Slovensku bol opäť vyhlásený pro-
jekt našej mestskej polície pod
názvom „Poznaním k hodnotné-
mu životu“.

V prvom kole sa vyberali naj-
úspešnejšie projekty v regióne.
Pezinok je zaradený do bratislav-
ského, kde sme sa umiestnili na
prvom mieste. Výsledky druhého
kola, ako nám povedal koordinátor
prevencie kriminality mestskej polí-
cie M. Schlesinger, budú známe v
najbližších dňoch.

Dvaja najlepší z národnej
súťaže postúpia do hodnotenia
o Najlepší projekt v Európskej únii,
kde sme už v roku 2007 uspeli.

(ms)

V sobotu 14. novem-
bra sa uskutočnia na
Slovensku voľby do
vyšších územných
celkov (VÚC). V Bra-

tislavskom samosprávnom kraji
(BSK) dochádza oproti minulým
voľbám k viacerým zásadným
zmenám. Mení sa počet poslan-
cov, miesto terajších 50, ich bude
len 44. Zvyšuje sa počet voleb-
ných obvodov, miesto doterajších
8 ich bude 18. Zo súčasného jed-
ného volebného obvodu na území
okresu Pezinok budú po novom tri.
Mesto Pezinok je súčasťou XII.
volebného obvodu v kraji, v kto-
rom sú aj Svätý Jur, Slovenský
Grob, Viničné a Limbach. V tomto
obvode budeme voliť dvoch po-
slancov. Voliči v celom kraji budú
v priamej voľbe voliť predsedu
BSK.

Na post predsedu BSK kandidu-
je jedenásť kandidátov a na dve
poslanecké miesta do Zastupiteľ-
stva BSK osemnásť kandidátov.

Voľby na území Pezinka sa usku-
točnia v čase od 7.00 do 22.00
hod. Zriadených bolo sedemnásť
volebných okrskov s rovnakým
počtom volebných miestností. Vo-
lebné miestnosti budú na rovna-
kých miestach ako pri predchád-
zajúcich voľbách. Všetkým vo-
ličom na území Pezinka Mesto Pe-
zinok v zmysle zákona č.
303/2001 Z. z. o voľbách do samo-
správnych krajov malo doručiť
Oznámenie o čase a mieste kona-
nia volieb. Voličské zoznamy sú
k dispozícii k nahliadnutiu a vyko-
naniu zmien na Mestskom úra-
de, Radničné nám. č.7, v kance-
lárii č. 21 ( prízemie). Zmeny je
možné vykonať ešte do 13. no

vembra 2009 do 12.00 hod.
Právo voliť majú občania Slo-

venskej republiky a cudzinci, ktorí
majú trvalý pobyt v Pezinku a naj-
neskôr v deň volieb dovŕšili 18
rokov veku. Volič hlasuje osobne.
Po príchode do volebnej miest-
nosti preukáže svoju totožnosť
občianskym preukazom.

V prípade, že ani jeden z kandi-
dátov na post predsedu BSK ne-
získa v prvom kole volieb nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov,
uskutoční sa o 14 dní , t. j. 28. no-
vembra 2009, druhé kolo volieb.
Čas volieb bude ako v prvom kole.

, 49 r., eko-
nóm, Bratislava, nezávislý kandi-
dát, , 47 r., re-
daktor, Bratislava, kandiduje za
MOST – HÍD,

, 53 r., lekárka, Bratislava,
Rómska iniciatíva Slovenska,

, 40 r., poslanec
NR, SDKÚ-DS, KDH, SMK – Ma-
gyar Koalíció Partja, OKS, Slobo-
da a Solidarita, I ,
37., politik, Bratislava, SDĽ,

, 56 r., technik,
Bratislava, Úsvit,

, 60 r., politilóg, Senec,
KSS, ,
55 r., poslanec Európskeho parla-
mentu, Bratislava, SNS,

, 37.r., ekológ, Bra-
tislava, SZ,

, 55 r., advokát, Bratislava,
Európska demokratická strana,

, 36 r., právnik/manažér, Bra-
tislava, nezávislý kandidát.

,

Kandidáti na predsedu VÚC

Kandidáti na poslancov BSK

Ing. Vladimír Bajan

Mgr. Róbert Beňo

MUDr. Mária Bertó-
ková

Ing.
Pavol Frešo, Bc.

ng. Martin Halás
Ing.

Juraj Janošovský
RSDr. Zdenko

Marton
Ing. arch. Jaroslav Paška

Mgr. Pe-
ter Pilinský

JUDr. Miloslav Šim-
kovič

PhDr., Mgr. Branislav Záhrad-
ník

Doc., PaedDr., René Bílik, Csc.

49 r., vysokoškolský učiteľ, Pe-
zinok, SDKÚ-DS, KDH, SMK-Ma-
gyar Koalíció Partja, OKS,

, 58 r., ekonóm, Pezi-
nok, SMER-sociálna demokra-
cia. ĽS-HZDS, SZS, Hnutie za
demokraciu, , 55 r.,
podnikateľ, Limbach, Európska
demokratická strana,

, 56 r., technik, Svätý Jur,
Demokratická únia Slovenska,
DS, , 49 r., sta-
vebný inžinier, Pezinok, Občian-
ski kandidáti, ,
59 r., živnostník, Pezinok, MOST –
HÍD, , 62 r., podnika-
teľ, Slovenský Grob, ÚSVIT,

, technický
manažér, Pezinok, Občianski
kandidáti, ,
51 r., projektový manažér, Svätý
Jur, Sloboda a Solidarita,

, 54 r., geofyzik,
Pezinok, Strana zelených,

, 38 r., podnikateľ,
Pezinok, Európska demokratic-
ká strana, , 49 r.,
riaditeľ Mestského zdravotníc-
keho strediska, Pezinok, nezávis-
lý kandidát, ,
34 r., riaditeľ, Slovenský Grob,
MOST – HÍD, ,
55 r., primátor, Pezinok, SDKÚ-
DS, KDH, SMK – Magyar Koalí-
ció Partja, OKS,

, 41 r., vedúci technické-
ho úseku, Svätý Jur, SNS,

, 49 r., živnostník, Pe-
zinok, SNS,

, 43 r., konateľka, ve-
dúca vydavateľstva, Pezinok, Slo-
boda a Solidarita,

, 35 r., kurátor, Pezinok, SMER
– sociálna demokracia, ĽS – HZ-
DS, SZS, Hnutie za demokraciu.

Ing.
Ján Čech

Jozef Fodrek

Dušan
Fraňo

Ing. Viliam Frič

Marián Hanúsek

Ján Hollý
Ing.

Jozef Chynoranský

Ing. Ľudovít Jurčík

RNDr.
Miroslav Král

JUDr.
Roman Mács

Ing. Juraj Pátek

Marcel Paxian

Mgr. Oliver Solga

Bc., Roman Ši-
šovič

Jo-
zef Štolc

Mgr. Miroslava Ve-
rešvárska

Peter Wittgrú-
ber

(mo)



V Pezinčanovi č. 9/2009 bola
publikovaná reakcia Miroslava Ko-
šuta na článok Pezinský rádiodis-
pečing Taxi (vyšiel v Pezinčanovi
č. 8/2009), v ktorom sa ohradil
najmä voči tvrdeniu, že v meste
síce jazdia vozidlá označené ako
„Taxi“, ale poskytujú služby ako
osobná doprava, čo nie je v súlade
zo zákonom. Ako protiargument
uvádza fakt, že on aj mnohí jeho
kolegovia majú vystavené kon-
cesné listiny aj ostatné osvedče-
nia, ktoré ich oprávňujú na výkon
taxislužby.

Pre prevádzkovanie taxislužby
stanovuje zákon č. 168/1996 Z. z.

Mesto Pezinok k tomu zaujíma
nasledujúce stanovisko:

o cestnej doprave prísne pod-
mienky. Okrem podmienok, ktoré
musí spĺňať vozidlo taxislužby
(napr. predpísané označenie, za-
budovaný taxameter) k najdôle-
žitejším patrí, že dopravca môže
ponúkať prepravu cestujúcich iba
na určenom stanovišti alebo ob-
jednávkovou službou.

V minulosti na území mesta ta-
kéto stanovištia existovali, pričom
jednotlivé miesta boli dopravcom
prideľované losovaním. Za takéto
užívanie verejného priestranstva
dopravcovia platili Mestu miestnu
daň vo výške 3,976 eur za parko-
vacie miesto a deň, resp. paušál-
nu sumu 597,49 eur pri celoroč-
nom zábere.

Pre nezáujem zo strany do-
pravcov bolo vyhradené stanoviš-
te zrušené. K nefunkčnosti systé-
mu viedol najmä fakt, že doprav-
covia začali postupne ponúkať
prepravné služby pod hlavičkou
voľnej živnosti „osobná doprava“,
aj keď služba obsahovo stále na-
pĺňa znaky taxislužby. Tým, že pod-
nikajú na živnosť, sa dopravco-
via v súčasnosti vyhýbajú povin-
nostiam uloženým prevádzkova-
teľom taxislužby, okrem iného aj
povinnosti platiť Mestu miestnu
daň. Na tom nič nemení ani sku-
točnosť, že súčasne majú vysta-
vené koncesné listiny na výkon
taxislužby, keďže túto neprevádz-
kujú. (msú)

Štátne a iné inštitúcie obyčajne
zvykneme kritizovať za ich nečin-
nosť. Tentoraz však je to naopak.
Musím oceniť iniciatívu a prácu
dvoch inštitúcií.

Okresný pozemkový úrad v Sen-
ci v súčinnosti s Ústredným kon-
trolným a skúšobným ústavom poľ-
nohospodárskym v Bratislave v
tomto období postupne vyhľadá-
vajú vlastníkov vinohradov, ktorí sa
nestarajú o ich obrábanie. Maji-
teľov vinohradov najskôr upozor-
ňujú na povinnosť starať sa o ne,

v prípade, že tak neurobia, hrozí im
pokuta. Ako občan Pezinka a agro-
nóm špecialista pre vinohradnícku
výrobu VVDP Karpaty v Pezinku –
Grinave oceňujem túto iniciatívu a
konanie uvedených inštitúcií.

Problém je v tom, že naše
VVDP Karpaty v Grinave v ostat-
ných 10 – 15 rokoch postupne
podľa zákona o pozemkových
úpravách vydalo pôvodným vlas-
tníkom do užívania vinohrady
v grinavskom katastri. Prevažná
časť vlastníkov tieto vinohrady

riadne užíva a stará sa o ne
príkladne. Avšak niektorí vlastní-
ci vinohrady ponechali svojmu
osudu a tieto sú semenišťom bu-
rín a rôznych hubových chorôb
viniča.

Určite aj vy budete so mňou
súhlasiť, že by sme boli radi, keby
bolo viac takýchto inštitúcií, ktoré
sa starajú o zlepšovanie životného
prostredia v našom meste a okolí
a podporujú vinohradníctvo v na-
šom regióne.

vedúci vinohradníckej výroby
Stanislav Dušek

Rada by som vyjadrila môj ná-
zor na tému o klčovaní našich vino-
hradov, ktorým boli venované dva
príspevky v minulých číslach Pe-
zinčana.

Aj my sme mali vinohrad. Ale
nechali sme si z neho len dva riad-
ky. Nie je to, ale o našej lenivosti.
Je to o tom, že sa zmenil životný
štýl. K práci vo vinohrade (hovorím
za seba a moju rodinu) nemáme
vzťah, nakoľko pracujeme na plný
úväzok, nemáme ho kedy obrá-
bať.

Ľudia v tomto regióne sa v minu-
losti vinohradníctvu ozaj poctivo
venovali, bola to ich obživa. Takis-
to mali záhrady, práca v nich im
zabezpečovala zeleninu a ovocie.
Teraz väčšina z nás tieto produkty
kupuje na trhu a v obchodoch. Kto
víno vyrába, ten si vinohrad isto
nechá. Takže nemám obavu, že
by došlo k úplnému vymiznutiu vi-
nohradov.

Ak má niekto deti a tie časom
potrebujú zabezpečiť bývanie, pri-
tom nemajú vzťah k vinohradu, kto-

rý vlastnia rodičia, väčšinou to do-
padne tak, že rodičia vinohrad buď
predajú alebo ho zrušia a požia-
dajú o zmenu na stavebný poze-
mok. Je to ponuka a dopyt. Ak za
svoj vinohrad nedostanú dosť pe-
ňazí, aby deťom pomohli, tak si,
žiaľ, vyberú druhú možnosť.

Ja verím, že kým ľuďom bude
chutiť naše dobré pezinské vínko,
tak naši vinári (na ktorých sme my
Pezinčania patrične hrdí) sa posta-
rajú, aby sa vinohrady v našom oko-
lí zachovali. Zlatica Václavová

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
v Pezinku usporiadala 12. sep-
tembra v spolupráci s Občianskym
združením Paddock, Danas a Ba-
geta Pezinok v priestoroch Ka-
meňolomu 18. ročník Jazdy zruč-
nosti automobilov. Súťaže na zau-
jímavej trati, ktorú vybral traťový
komisár Marián Stovíček, sa zú-
častnilo jedenásť pretekárov z
usporiadateľskej organizácie. Sú-
ťažilo sa v kategóriách muži, ženy
a muži ručné ovládanie. Pretekári
museli dokázať okrem rýchlej a
bezchybnej jazdy aj presnosť pri
cúvaní, prejazde a zastavení. Pre
víťazov boli pripravené pekné vec-
né ceny, diplomy a kvety.

ZO SZTP ďakuje správcovi ka-
meňolomu OZ Paddock , firme Da-
nas (p. Uherčík ) a Bagete Pezinok
(p. Gottschall ) za pomoc pri orga-
nizovaní súťaže a členom rady ZO
SZTP pri zabezpečovaní celej ak-
cie.

Výsledky: – 1. Anna Vrá-
belová, 2. Darina Mosná, –
1. Vojtech Vrábel, 2. Jozef Pták, 3.
Rudolf Kinder,

– 1. Marián Krasňan-
ský, 2. Roman Vrábel, 3. Jozef Ve-
verka.

ženy
muži

muži s ručným
ovládaním

Štefan Šutta

Generálny riaditeľ Slovenskej
pošty a. s. informoval primátora
mesta, že Pošta v Grinave bola z
dôvodu nízkeho počtu transakcií
vybratá na transformáciu.

Tá má prebehnúť formou verej-
nej súťaže na výber partnera, kto-
rý zabezpečí kvalitu a rozsah poš-
tových služieb minimálne na dneš-
nej úrovni. Tento partner bude za-
viazaný prevziať aj zamestnan-
cov, na tejto pošte. Poštoví doru-
čovatelia naďalej zostanú zamest-
nancami Slovenskej pošty, a. s. V
prípade nájdenia partnera bude
transformácia prebiehať koncom
tohto a počas budúceho roku. (ra)

V záhrade Pe-
tríkovcov na Ho-
lubyho ulici sa v
tomto roku uro-
dila takáto ob-
rovská tekvica.
Vážila 35 kilo-
gramov a jej dĺž-
ka bola 98 cen-
timetrov. Rastli-
na si nevyžado-
vala špeciálnu
starostl ivos ť,
ostatné plody
boli menšie. Tekvica zo záhrady Petríkovcov Foto (mo)



Miroslav Held, šéf bratislavské-
ho Inšpektorátu životného prostre-
dia, požiadal 8. októbra o uvoľ-
nenie z funkcie. Podľa informácií
z tlače však údajne neodišiel pre
kauzu Pezinská skládka, ktorú
povolil, ale na vlastnú žiadosť z
osobných dôvodov. Primátor mes-
ta Pezinok pred niekoľkými me-

siacmi podal na Helda trestné
oznámenie za ohováranie, pre-
tože v médiách tvrdil, že mesto Pe-
zinok prišlo nevýhodnou zmlu-
vou so skládkou na Dubovej o viac
ako milión korún. Napriek tomu,
že fakty jednoznačne dokazujú, že
tomu tak nebolo, polícia nekoná.

(ra)

V ostatných mesiacoch hýbal
verejnou mienkou obyvateľov
neďalekých Šenkvíc i okolitých
miest a obcí zámer vybudovať
spaľovňu odpadov v ich katastri.
Uskutočnilo sa niekoľko verejných
zhromaždení i stretnutí primátorov
a starostov regiónu. Súkromná
spoločnosť chcela na okraji obce
na hranici okresov Pezinok a Se-
nec, len niekoľko sto metrov od
obývanej osady Martin postaviť
spaľovňu odpadov, ktorá by likvi-
dovala odpad z nášho regiónu

zhruba v objeme 30 000 ton ročne.
Rokovania sa zúčastnil aj primátor
nášho mesta, ktorý označil projekt
za nedostatočne pripravený a ne-
vhodný pre toto územie, na čo pou-
kazovali už predtým aj odborníci
na životné prostredie. Jednoznač-
ne projekt odmietol aj primátor
Senca a starostoviaďalších obcí.

„Pre mňa je rozhodujúce odmie-
tavé stanovisko obyvateľov
Šenkvíc a preto ich boj za zdravé
životné prostredie plne podporu-
jem,“ vyhlásil primátor Solga. (ra)

Medzi stopiatimi sudcami, ktorí protestovali proti pomerom v sloven-
skej justícii bol aj sudca Najvyššieho súdu Miroslav Gavalec, ktorý v kau-
ze Pezinská skládka rozhodol v prospech Pezinčanov. Podľa informá-
cii z médií po podpísaní výzvy Päť viet bol preradený z oblasti životného
prostredia na dôchodkové. (ra)

O skládkach komunálneho odpadu i o skládkach nebezpečného odpa-
du by mali v budúcnosti rozhodovať samotné mestá, obce a vyššie územ-
né celky. Novelu stavebného zákona s takýmto zásadným riešením sklá-
dok predkladá do parlamentu poslanec NR SR Pavol Frešo (SDKÚ). Ten-
to návrh chce podporiťaj Miroslav Jureňa (HZDS). (ra)

V máji tohto roku Najvyšší súd SR (NS SR) rozhodol o zrušení povolení
na skládku odpadov v Pezinku a vrátil vec Slovenskej inšpekcii životného
prostredia (SIŽP) na ďalšie konanie. Začatie konania oznámil Inšpektorát
ŽP v Bratislave Pezinčanom 25.8.2009. V zákonom stanovenej lehote sa
Pezinčania k začatiu konania vyjadrili.

„V našom vyjadrení žiadame, aby Inšpektorát vydal rozhodnutie, ktorým
nepovolí činnosť v prevádzke pezinskej skládky. Svoju požiadavku odô-
vodňujeme rozsudkom NV SR a upozornením na závažné právne nedo-
statky, v dôsledku ktorých nie sú splnené podmienky vyplývajúce zo záko-
na,“ povedala Zuzana Čaputová, právna zástupkyňa občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta.

Proces povoľovania skládok sa začína posudzovaním ich vplyvu na ži-
votné prostredie, tzv. EIA. Nasleduje územné rozhodovanie, teda rozhod-
nutie o umiestnení stavby v území. Poslednou fázou je integrované po-
voľovanie skládky realizované SIŽP. NS SR v rozsudku konštatoval, že
konajúci orgán je povinný preskúmať obe rozhodnutia (EIA a územné roz-
hodnutie), ktorých vydanie predchádzalo integrovanému povoľovaniu. V
predchádzajúcom období sa tejto povinnosti správne orgány vyhýbali.

NS SR v rozsudku tiež konštatoval, že platnosť jedného z povinných pod-
kladov, EIA, bola predĺžená spôsobom odporujúcim zákonu. Nebol tiež
zohľadnený zákaz budovania skládky stanovený v územnom pláne mesta
Pezinok.

S oporou v rozsudku Najvyššieho súdu SR Pezinčania rovnako žiadajú
Inšpektorát, aby sa zaoberal aj zákonnosťou územného rozhodnutia.

„Neustále podrobne sledujeme a podporujeme túto kauzu. Pezinčania
sú pripravení aj naďalej hájiť práva a princípy spravodlivosti všetkými le-
gálnymi prostriedkami,“ povedala Zuzana Aimaq – Fialová, riaditeľka Via
Iuris, ktorá Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.

Pezinčania 23. 9. 2009 listom informovali Výbor pre petície Európskeho
parlamentu o nových skutočnostiach v kauze Pezinská skládka. Výbor pre-
šetruje petíciu, ktorú mu Pezinčania zaslali ešte v novembri minulého ro-
ka. Petíciu, v ktorej poukazujú na porušovanie svojich práv vyplývajúcich z
európskej právnej úpravy, podporilo svojimi podpismi osemtisíc ľudí.

V máji Európsky parlament informoval zástupcov Pezinčanov o tom, že
na základe ich petície požiadal Európsku komisiu o začatie predbežného
vyšetrovania povolenia skládky odpadov v Pezinku. Konštatoval tiež, že
obsah petície spadá do pôsobnosti Európskej únie a petícia je prípustná v
zmysle Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Pezinčania Európsky parlament informovali o obsahu rozsudku Naj-
vyššieho súdu SR, ktorým bolo zrušené integrované povolenie na skládku
v Pezinku a tiež o tom, že územné rozhodnutie ostáva naďalej v platnosti.
Informovali tiež o začatí ďalšieho konania o povolení skládky Inšpektorá-
tom ŽP, Bratislava. Zároveň informovali o ústavnej sťažnosti, ktorou Eko-
logická skládka a.s. napadla rozsudok Najvyššieho súdu SR na Ústavnom
súde.

Rozhodnutie ústavného súdu, ktorým by sťažnosti vyhovel, by však
mohlo, v konečnom dôsledku zvrátiť súčasný stav. Možnosť budovania
skládky nie je teda pre Pezinčanov bezpečne zažehnaná.

Európsky parlament bol informovaný, že napriek novým skutočnostiam
Pezinčania zotrvávajú na skupinovej petícii v celom rozsahu, ako bola po-
daná. „ Pokým sa v nových konaniach nebudú plne rešpektovať práva ľudí
a zákony SR, budeme na to poukazovať a stáť za ľuďmi, ktorí sa domáhajú
nápravy. Jednou z ciest je aj petícia Európskemu parlamentu,“ povedala
Z. Aimaq.



Vo štvrtok 1. októbra sa usku-
točnilo v Obradnej sieni Mestské-
ho úradu slávnostné stretnutie pri
príležitosti 15. výročia založenia
Klubu Venuša. Medzi hosťami boli
prezidentka Ligy proti rakovine SR
MUDr. Eva Siracká, DrSc.a primá-
tor mesta Mgr. Oliver Solga. Obaja
sa v úvode prihovorili k účastní-
kom a vyzdvihli činnosť klubu, kto-
rého členky napriek vlastným
zdravotným ťažkostiam pomáhajú
iným onkologickým pacientom a
počas roka organizujú viaceré po-
dujatia. Organizátori stretnutia jed-
notlivcom i inštutúciám, ktoré klu-
bu v činnosti pomáhali, odovzda-
li ďakovné listy. Pekný kultúrny
program pripravili žiaci Základnej
umeleckej školy Eugena Suchoňa
v Pezinku.

Klub Venuša vznikol v roku
1994. Pri jeho zrode stála Hele-
na Ondrejíčková, ktorá sa stala
jeho prvou predsedníčkou. Po-
mocnú ruku im poskytli z Odboru
školstva a sociálnych vecí Mest-
ského úradu v Pezinku, z Ligy pro-
ti rakovine SR a bratislavského
Klubu Venuša. Stretávali sa raz
týždenne. Na stretnutiach sa bliž-
šie spoznávali, učili sa zdôvero-
vať so svojimi zdravotnými problé-
mami, ktoré im prinieslo onkolo-
gické ochorenie. Stretnutia pos-
tupne nadobúdali charakter roz-
hovorov o nových poznatkoch, in-
formáciách o chorobe a jej lieče-
ní i rekonvalenscencii. Nachádzali
nový zmysel života a náplň kaž-
dodenných povinností. Pravidel-
ne sa venovali polhodinovému
cvičeniu. Spoločne navštevovali
kultúrne podujatia, zapájali sa do

podujatí, ktoré organizovalo mes-
to.

V roku 1996 ich poctila návšte-
vou MUDr. Siracká s manželom,

ktorí mali prednášku spojenú s dis-
kusiou na tému „Keď sa bunka
zblázni“. Táto akcia bola prístupná
aj verejnosti.

Od roku 1997 sa začali zaují-
mať o známu zbierku Deň narci-
sov, ktorú organizuje Liga proti ra-
kovine. S jej realizáciou začali o

Účastníci stretnutia Foto (mo)

dva roky neskôr.
Obyvatelia nášho
mesta sa k tejto
humanitnej a cha-
ritatívnej akcii po-
stavili s veľkým
pochopením, o
čom svedčí i vý-
nos zbierky. Po-
kiaľ v roku 1999 sa
vyzbieralo 33.250
Sk (11O3 €), v
roku 2009 to bolo
174.700 Sk (5 799
€).

Pri zbierke im
každoročne pomá-
hajú obyvatelia

Zľava: členka Klubu Venuša Bratislava Věra Ja-
rušeková, prezidentka LPR Eva Siracká a pri-
mátor Pezinka Oliver Solga

okolitých miest a obcí, študenti a
vedenia stredných škôl, učitelia a
žiaci základných škôl, skauti a iní.
Z peňazí získaných v zbierke boli

hradené náklady na zriadenie izby
pre onkologických pacientov v
Opatrovateľskej službe v Pezinku,
nákupy prístrojov pre Charitu Mod-
ra a Hilarko Pezinok.

V roku 2000 sa stala predsed-
níčkou klubu Anna Mrázová. Túto
fukciu vykonávala tri roky.

Od roku 2003 je predsedníčkou
Anna Štilhamerová.

Niekoľko rokov sa členky klubu
zúčastňujú rekondičných a liečeb-
ných pobytov, ktoré organizuje Li-
ga proti rakovine. Na týždenných
pobytoch sa stretávajú členky klu-
bov z celej republiky. Sú to veľmi
užitočné stretnutia, kde si tiež vy-
mieňajú skúsenosti.

V roku 2007 sa zapojili do akcie
Slovenského Červeného kríža –
Zbierky TESCO CHARITA. Vý-
ťažok bol použitý na zlepšenie pod-
mienok v SOS v Pezinku. V tom
istom roku sa členky klubu zúčast-
nili celoslovenskej kampane „ proti
rakovine prsníka“ ktorú pripravil
AVON v spolupráci s Ligou proti
rakovine.

Okrem uvedených akcií je
ťažiskom ich práce stretávanie sa
v klube. Zoznamujú sa s nový-
mi odbornými publikáciami, ktoré
vydáva Liga o prevencii. S nimi
oboznamujú tiež verejnosť. Zvy-
šuje sa tým informovanosť zdra-
vých i chorých o liečbe , prevencii,
stravovaní, správnej životosprá-
ve.

Je toho veľa, čo prináša člen-
stvo v Klube Venuša. Každá z čle-
niek si tu našla priateľku, ich my-
seľ neostala zastretá čiernou far-
bou a oči vidia veľa pekného okolo
seba. (aš,mo)

Mesto zvolilo prvý raz nový systém jesenného upratovania. Namiesto
zaužívaného rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov po celom
meste sa na obdobie od stredy 14. do nedele 18. októbra stal miestom
zberu najmä objemného a drobného stavebného odpadu od obyvateľov
Pezinka areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Napriek
nepriaznivému počasiu Pezinčania vozili odpad a pod dozorom pracov-
níkov Mestského podniku služieb ho roztriedili podľa druhu do priprave-
ných kontajnerov. Z celkového množstva 77,59 t odpadu sa iba 36 ton
objemného odpadu odviezlo na skládku v Dubovej, ostatný odpad ostal
v Pezinku. O jeho využitie alebo zneškodnenie sa postarajú firmy Marius
Pedersen (30,95 t suť a betón, 2,3 t sklo), ecorec (5,08 t suchého komu-
nálneho odpadu), EBA (3,26 t biologického odpadu). V Zbernom mieste
nebezpečných odpadov skončili tri autá elektroodpadu a jedno auto pne-
umatík, ktoré prevádzkovateľ firma Petmas odovzdá na recykláciu resp.
likvidáciu oprávneným organizáciám.

Nový spôsob zberu odstránil problémy, ktorým sa nedalo vyhnúť pri
rozmiestnení kontajnerov, najmä sa zamedzilo ich zneužívaniu firmami
a občanmi iných obcí. Zmizol neporiadok na miestach, kde stáli kontaj-
nery, ktorý trval niekedy aj týždeň po skončení zberu.

Najjasnejšou rečou ale hovoria čísla: na jar sa odviezlo na skládku v
Dubovej 453,48 tony objemného odpadu, teraz 36 ton. Na jar museli pra-
covníci Petmasu pracne vyhadzovať z kontajnerov elektroodpad, pneu-
matiky a nebezpečné odpady, ktoré na skládku nepatria. Teraz sa vôbec
tieto odpady nedostali do kontajnerov, zlikvidujú sa iným vhodným spô-
sobom a za menej peňazí. Upratovanie po novom sa osvedčilo ako
veľmi ekologické a efektívne, čo sa premietne aj v nákladoch na túto
akciu. (OŽP)

v y h l a s u j e
dražbu na predaj rodinného

domu s pozemkom na Berno-
lákovej ul.č. 23 v Pezinku

2.12.2009
(streda) o 16,00 hod

1. termín
2. termín

, ktorá
sa uskutoční dňa

v budove
Mestského úradu v Pezinku, Rad-
ničné námestie č. 7, Pezinok.

Najnižšie podanie za celý pred-
met dražby je 115.000 € a mini-
málne prihodenie je 100 €. Dra-
žobná zábezpeka bola určená vo
výške 3.000 €. Prehliadka pred-
metu dražby bola stanovená na
dva termíny:

: 4.11.2009 o 16,00
hod., : 11.11.2009 o
16,00 hod., so zrazom pred budo-
vou Mestského úradu na Radnič-
nom námestí č. 7, Pezinok.

Ostatné podmienky dražby sú
uvedené v Oznámení o draž-
be, zverejnenom na

.
Bližšie informácie budú poskyt-
nuté na tel. č. 033 / 69 01 111, re-
sp. 69 01 121

www.pezi-
nok.sk

Dôchodcovia na Cajlanskej
ulici sa pravidelne dvakrát v týžd-
ni schádzajú vo svojom klube.

V pondelok 21.septembra si
posedeli na hodovej oslave a
uctili si meno Mária. Na dvore si
urobili opekačku pri dobrej dy-
chovke. Touto akciou sa rozlúčili
s vydarenou letnou sezónou.

Zúčastnili sa tiež celoden-
ného výletu do Malých Karpát,
navštívili Harmóniu, kde prežili
krásny deň.

Do ich klubu na Cajlanskej uli-
ci prichádzajú neustále noví čle-
novia, klubové priestory sú už
pritesné. Za tejto situácie však
môžu ťažko pomýšľať na rozši-
rovanie svojej činnosti. Veria, že
sa im podarí získať ďalšie pries-
tory a budú môcť realizovať no-
vé aktivity, ktorých cieľom je oži-
viť spoločenský život v tejto čas-
ti mesta. (vj,es)



Na Malokarpatskej vínnej ceste sa 12. septembra uskutočnilo po prvý-
krát podujatie DEŇ VO VINOHRADOCH. Od trinástej do devätnástej
hodiny sa vo viniciach od Svätého Jura po Dolné Orešany pohybo-
vali stovky návštevníkov s degustačnými pohárikmi a orientačnými
mapami, aby sa nechali pohostiť vinármi priamo pri ich viniciach. Nie-
lenže sa degustovalo, ale aj okukávalo a ochutnávalo sladké hrozno,
ktoré o pár dní už putovalo do pivníc a premenilo sa na jedinečný vín-
ny mok. Každý z vinárov sa snažil návštevníkov niečim zaujať, a tak
sa svojím vzhľadom líšili nielen ich stanovištia ale aj pohostenie. Okrem
kvalitných vín a hrozna hosťom ponúkali čosi na zahryznutie. Niek-
de to boli mäsové výrobky, pagáče, suché pečivo, chlebík s masťou
a iné. V Pezinku svoje vinohrady „ otvorili“ siedmi vinári a vinárske
firmy – Vinohradníctvo Pevelka-Sobolič, Hacaj Pezinok, Vinohrad-
nícko vinárske družstvo podielnikov Pezinok – Grinava, členovia
Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov Pezinok – Ing. Michal

Valachovič, Karol Kovačovský, RNDr. Vladimír Píš a František Sle-
zák.

Pekné slnečné počasie a samozrejme aj chutné vínka sa postarali o
dobrú náladu ochutnávačov, medzi ktorými boli aj početní Rakúšania a
Nemci.Viacerí účastníci akcie prejavili záujem pozrieť si priamo vo vinici
V. Píša tiež okrasnú záhradu, ktorú im rád ukázal. Zaujal nás i nápad, kto-
rým sa svojsky prezentoval vinár Paľo Boriš. Vo vinohradoch sa pohybo-
val v kroji a na bicykli, mal na ňom pripevnený menší súdok, z ktorého po
ceste čapoval výbornú Frankovku.

Nové podujatie sa podarilo, aj keď možno niektorí očakávali ešte viac
návštevníkov či zapojenie viacerých vinárov. Každej novinke však neja-
ký čas trvá, pokiaľ sa uvedie do života a platí to aj o tejto prvotine medzi
osvedčenými tradičnými akciami na Malokarpatskej vínnej ceste. Orga-
nizátori i prezentujúci sa vinári si za rozširovanie vínnej turistiky v regió-
ne zaslúžia našu vďaku a uznanie. Text a foto (mo)

Deò vo vinohradoch

Mesto Pezinok ďakuje sponzo-
rom, ktorí prispeli na organizova-
nie tohtoročného Vinobrania:
WERTHEIM, TERMOCOM, BN
ELEKTRO SERVIS – Rafael Ba-
láž, KLIMASOFT, ecorec Sloven-
sko, FLAGA Progas, AD Sun, Ja-
ma – Pub Club, JŠ servis, TATRA
Slovensko, KARIREAL SLOVA-
KIA, VISTA real, STAVOIMPEX,

BA BUILDING, LOGAN INVEST-
MENT, ODENBERG, PREMAC,
RUNEC, EMINENS, BRASCO
EU, IRI AGROFOREST, DATA-
LAN, VVDP KARPATY, GAS-
TROM, VÍNO PAVELKA – SOBO-
LIČ, PETMAS, Marius Pedersen,
VÍNO MATYŠÁK, UNO FASHION,
BOZIN, DEXIA BANKA SLOVEN-
SKO, GASTRO – PEN. (msú)

Chcela by som sa touto cestou
poďakovať organizátorom tohto-
ročného Vinobrania za super podu-
jatie. Ďakujem aj v mene našich
priateľov z Čiech a Ameriky, ktorí
sa tejto akcie každoročne zú-
častňujú. Som šťastná, že v dobe,
keď sa slovo „kríza“ skloňuje vo
všetkých pádoch, nenastala kríza
v našich srdciach ( možno nastala
dočasne v niektorých žalúdkoch,
ale to k takejto akcii patrí...). Páči
sa mi, že naše Vinobranie nie je
len o burčiaku a cigánskej, ale je aj
o kultúre a remeslách – o tom, čo
si môžeme uchovať v duši. Ulice,
po ktorých chodíme každý deň,
boli zrazu iné. Plné úsmevov, obja-
tí, náhodných stretnutí s ľuďmi, kto-
rých sme dlho nevideli, plné det

skej radosti. Cítim hrdosť na to, že
tu žijem a teším sa, že každý rok k
nám môžeme pozvať známych na
kačacinu a lokše. Tešia sa na naše
mesto, na tú skvelú atmosféru...
Tento rok sa mi napríklad veľmi
páčilo posedenie na nádvorí Kru-
šičovej kúrie.

Bolo vidno, že sa opäť vychytali
chybičky z minulých ročníkov. Zdá
sa mi, že bolo lepšie parkovanie,
nestúpali sme po plastových po-
hároch a papierových táckach.
Množstvo ľudí pred oboma tribú-
nami a na trávnikoch hovorí azda
za všetko, čo sa týka programu. K
tomu ešte to nádherné počasíčko.
Vlastne čo ešte dodať? Teším sa
na ďalšie pezinské Vinobranie v
roku 2010. Zlatica Václavová

Je za namiďalší ročník Vinobra-
nia. Môžeme povedať, že mimo-
riadne úspešného. Aj vďaka nád-
hernému počasiu prišlo do Pezin-
ka toľko ľudí, čo v histórii oberač-
kových slávností vari u nás ešte
nebolo. Ulice v centre boli preplne-
né do prasknutia, nevídane plno
však bolo aj v iných častiach
mesta, kde parkovali tisíce áut na
cestách, chodníkoch i trávnikoch.
Znovu sa potvrdilo, že Pezinok je
pre mnoho ľudí, najmä z hlavné-
ho mesta, príjemným miestom na
chvíle dobrej zábavy a hodovania.

Tohtoročné pezinské Vinobra-
nie malo prívlastok „malokarpat-
ské“. Je to každé dva roky, keď sa
podujatie s týmto názvom strieda
so susednou Modrou. Tento rok
sme si pripomenuli tiež dve výz-
namné jubileá – 50. výročie malo
karpatských vino-
braní v Pezinku a
75. výročie prvých
o b e r a č k o v ý c h
slávností v našom
meste. Odzrkadli-
lo sa aj na boha-
tom alegorickom
sprievode a impo-
zantnom ohňo-
stroji. Celkom zau-
jímavý bol i kul-
túrny program, aj
keď sme od niek

torých návštevníkov predsa poču-
li pripomienky, že mohlo byť viac
atraktívnejších koncertov a folklór-
nych vystúpení.

V uliciach v stánkovom predaji
i v reštauračných a pohostinských
zariadeniach bolo dostatok bur-
čiaku, kvalitných vín, na svoje si
prišli aj labužníci gurmánskych
špecialít. Tradične svoje výrobky
ponúkali desiatky remeselníkov.

Dobrá nálada v pezinských uli-
ciach trvala po všetky tri dni až do
neskorých hodín. Ľudia si užíva-
li. Tak to na Vinobraní má byť. Z
nášho mesta si návštevníci aj ten-
toraz odnášali príjemné zážitky. To
je záruka, že sa k nám radi vrátia aj
na budúci rok. (mo)

Fotoreportáž z tohtoročného
Vinobrania prinesieme v bu-
dúcom čísle.



Janka Biharyová 9.8.
Samuel Butaš 18.8.
Samuel Chudý 18.8.
Alex Putyera 20.8.
Adam Púpava 21.8.
Ema Strašiftáková 22.8.
Nella Pavelková 23.8.
ŠimonAdamčík 24.8.
Nathaniel Alexander Martin 24.8.
Nina Hasáková 28.8.
Sebastián Mravec 28.8.
Martin Guštafík 30.8.
Boris Vitáloš 30.8.
Jakub Mitošinka 2.9.

Marta Navrátilová 57 r.
Vladimír Filipek 61 r.
Štefan Sobolič 94 r.
Jaroslav Boďa 61 r.
Martin Valent 10 r.
Ladislav Vithalm 83 r.
Matilda Výberčiová 77 r.
Irena Slezáková 77 r.
Pavol Horváth 48 r.
Pavla Kilhofová 88 r.
Mária Mezeyová 75 r.

Mária Kučerová 8.10.
Agnesa Šindelářová 8.10.
Ivan Gutek 10.10.
Johana Nogová 21.10.
Štefánia Matejkovičová 24.10.
Alojz Mihel 28.10.
Angela Sandtnerová 29.10.
Peter Lovásik 30.10.

Terézia Pilarčíková 1.10.
Alžbeta Plačková 7.10.
Vladimír Konečný 8.10.
Antónia Ježovičová 14.10.
Mária Šoltésová 16.10.
Otília Benčuríková 20.10.
Gizela Hanusková 28.10.

Jozef Krivošík 2.10.
Rudolf Ernst 7.10.
Blanka Babalová 17.10.
Mária Maťusová 17.10.
Júlia Studvová 23.10.
Irma Juráková 26.10.

Anna Kolényová 21.10.
Anna Lovičová 27.10.
Gizela Krčíková 30.10.

Mária Bulová 1.10.
Rudolf Somík 20.10.

Alžbeta Sandtnerová 30.10.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

93-ročná

Dňa 3.10. 2009 sme
si pripomenuli 4. 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 si
2. 11. 2009 pripome-
nieme 9. 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

Dobrý človek nikdy neumiera v srd-
ciach tých, ktorí ho milovali a ne-
možno zabudnúť, keď srdce bolí.
Len ten, kto stratil toho, koho mal
rád, vie čo je bolesťa žiaľ.

Dňa 5. 11. 2009 uply-
nie rok plný žiaľu a
bolesti, čo nás náhle
a nečakane opustil
náš milovaný

S úctou a láskou v
srdci na Teba spomíname... Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.
Manželka Mária, dcéra a syn s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Ján NESPALA.

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani ná-
deje, len cesta k hrobu nás k tebe
zavedie. V neznámy svet odišiel si
späť, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pripo-
míname 3. výročie
smrti nášho milova-
ného otca a manžela

.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Jána HABERLU

Dňa 13. 10. 2009 uply-
nul rok čo nás navždy
opustil náš drahý milo-
vaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
S láskou spomínajú
manželka Katarína,

dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk
Vaško. Kto ste ho poznali venujte
mu prosím tichú spomienku.

Dňa 6. 11. 2009 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Synovia
s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Dňa 22. 10. 2009 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš
otec, svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spo-

mienku. Dcéra Danica s rodinou.

Milan CIBULKA.

Dňa 22. 10. 2009 uply-
nuli 2 roky čo nás
opustila naša mama,
svokra, babka a pra-
babka

Mária NEYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju pozna-
li, venujte jej, prosím,
tichú spomienku. Spomínajú dcéry,
zaťovia, vnuci a pravnuci.

Dňa 15. 10. 2009 uply-
nuli 2 roky od smrti
manžela otca a dedka

Milana PEŠKA.
Kto ste ho poznali ve-
nujte mu prosím tichú
spomienku. Manžel-
ka a dcéry s rodinami.

Ako ten čas letí ako
nočný sen, už prišiel
26. október pre nás
taký smutný deň.
Vtedy pre

z Pezinka slniečko
zhaslo a on už rok

sníva svoj večný sen. Prinášame
biele ruže, majú biele lupienky, my
sme do nich vložili všetky naše spo-
mienky. Na hrob ich ukladáme, je v
nich drobná rosa a každá tá kvapka
rosy je naša slza. Kto poznal spo-
menie si kto mal rád nikdy nezabud-
ne.

Štefana ADLERA

Odišiel dobrý človek. S láskou
spomínajú manželka Eva, syn Mar-
tin, Štefan, dcéra Eva s rodinami.

Dňa 30. 10. 2009 uply-
nul rok čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a dedko

S láskou spomína
celá rodina. Kto ste

ho poznali, prosíme, venujte mu
tichú spomienku.

Rudolf LINDTNER.

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť a
my už len so spo-
mienkou musíme
žiť. Dňa 29. 9. 2009
uplynulo 5 rokov čo
nás navždy opustil

S láskou spomínahú manželka a
synovia s rodinami.

Eduard GLVÁČ.

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo byť a
my už len so spo-
mienkou musíme žiť.
Dňa 8. 11. 2009 uply-
nú dva roky čo nás
navždy opustil man-
žel, otec

S láskou spomína celá rodina. Ne-
zabúdame!

Eduard HANÚSEK.

Dňa 15. 10. 2009
uplynulo 19 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Za tichú spomienku
všetkým, ktorí neza-
budli, ďakuje matka, dcéra Domi-
nika a ostatná rodina.

Ing. Dominik RUŽA.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí dňa
3. 9. 2009 odprevadili
na poslednej ceste
našu drahú zosnulú

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Máriu
BOTTÁNOVÚ.

Odišiel si tíško, niet ťa
medzi nami v srd-
ciach našich žiješ
spomienkami. Dňa
29. 9. 2009 uplynulo 5
rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý

S láskou spomína celá rodina.
Alber KACERLE.

Dotĺklo srdce, ktoré
nás milovalo, zam-
dleli ruky, ktoré pre
nás toľko vykonali.
Dňa 14. 10. 2008 bol
deň, kedy dotĺklo
srdce môjho milova-
ného manžela a otca

po dlhej a ťažkej chorobe. Aj prvé
výročie jeho odchodu je pre nás
bolestivé. Manželka Kamila a deti
Roman a Milota s rodinami.

Dezidera NÉMETA

Dňa 24. 10. 2009 sa
dožil 73 rokov

Doďalších rokov ve-
ľa zdravia, pekných
chvíľ a životného
optimizmu zo srdca
mu želajú kamaráti.

Michal VOZÁR.

Dňa 23. 10. 2009 uply-
nul rok čo nás opus-
tila naša milovaná
mamička, babička a
prababička

S láskou v srdci spomína dcéra Oľga
s rodinou a syn Jozef s rodinou.

Oľga
BARTONÍKOVÁ.

Dňa 29. októbra sme
si pripomenuli 15. vý-
ročie tragickej smrti

Spomínajú manžel-
ka, syn Ľubomír a
Jozef s rodinami.

Jozefa OSUSKÉHO.

Radoslav Kataník a Ing. Andrea
Dernerová Vladimír Kulifaj a Vero-
nika Jelová Rastislav Biznár a
JUDr. Michala Bubeníková Ing.
Ľuboš Paukeje a Mgr. Katarína Kor-
múthová Mgr. Daniel Bohúň a Ing.
Lenka Tajcnerová Ing. Vladimír
Hacher a Ing. Daniela Heribanová
Jozef Strečanský a Zuzana Ježíko-
vá Michal Bílik a Michaela Varsá

•
•

•

•
•

•

•

nyiová JUDr. Branislav Kalman a
Martina Vitková Radovan Micha-
lov a Jana Kollárová Vladimír Pu-
kančík a Viola Guštafíková René
Kročka a Silvia Gombkötöová
Rastislav Klamo a Adriana Taráb-
ková Ladislav Rajec a Mária Ruč-
ková Miroslav Budaj a Ing. Marti-
na Karasová Martin Vlasák a Ing.
Lucia Skovajsová

•
•

•
•

•

•
•

•

70-roční
Bernardína Kostková 1.10.
Alžbeta Blunárová 3.10.



Štatistický úrad už začal s prí-
pravami na sčítanie obyvateľov,
domov a bytov, ktoré sa uskutoční
vo všetkých krajinách Európskej
únie v roku 2011.

Sčítanie poskytne nové údaje o
demografickej, kultúrnej, vzdela-
nostnej, sociálnej a ekonomickej
situácii. (mo)

Požiare v domácnostiach majú
mnohokrát tie najtragickejšie ná-
sledky. Každý rok pri nich zomrú a
zrania sa desiatky ľudí, spôsobe-
né škody sa počítajú v tisícoch eur.
Vaša domácnosť sa môže v oka-
mihu zmeniť na zadymenú a roz-
pálenú smrtiacu pascu. Či sa sta-
nete obeťou aj vy, závisí najmä od
vás. Preto nenechávajte bez do-
zoru plameň plynového sporáka,
kozuba a dbajte na zvýšenú opa-
trnosť pri varení, aby nedošlo k
vznieteniu pripravovaných po-
krmov. Pri fajčení a odhadzovaní
ohorkov cigariet do odpadových
košov dbajte na ich dokonalé uha-
senie. Zamedzte deťom prístup k
možným zdrojom otvoreného
ohňa (zápalky, zapaľovač), neris-
kujte a nenechávajte ich bez dozo-
ru. Udržujte v dobrom technickom
stave elektroinštalácie, elektrické
spotrebiče, kryty osvetľovacích te-
lies a pohyblivé elektrické vede-
nia. Pri odchode z bytu nezabudni-
te zhasnúť svetlá, vypnúť elektric-
ké spotrebiče, vypnúť elektrický
alebo plynový sporák.

- jednotné európske číslo ties-
ňového volania, – Hasičský a
záchranný zbor, – záchranná
zdravotná služba, – polícia,

-mestská polícia.

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA:
112

150
155

158
159 (eo)

PD Vajnory. Sponzormi boli BSK,
Firma Boni fructi, PD Vajnory a
Mestská vínotéka. Kultúrny prog-
ram zabezpečili ZUŠ E. Suchoňa,
Folklórne divadlo Radosť a Rád
sv. Galahada.

Na otvorení podujatia vedúca
oddelenia styku s verejnosťou
MsÚ Monika Adameková privítala
predsedu BSK Vladimíra Bajana,
primátora Pezinka Olivera Solgu,
známeho slovenského výskumní-
ka a šľachtiteľa v odbore ovoci-
nárstva prof. Ivana Hričovského a
ďalších hostí. Medzi početnými
návštevníkmi sme zahliadli aj zná-
me tváre z politiky, využili možnosť
prezentovať sa pred blížiacimi sa
voľbami do krajskej samosprávy.

Výrobky z jabĺk – štrúdle, kolá-

če, mušty, ale i vína mali úspech.
Viacerí využili príležitosť zakúpiť si
tiež čerstvé jablká. Škoda, že po-
dujatie ovplyvnilo daždivé poča-
sie. Podpísalo sa nielen na celko-
vej nálade a účasti, ale narobilo
značné starosti tiež usporiada-
teľom, ktorí museli kultúrne prog-
ramy presunúť do priestorov Mest-
skej vínotéky.

Nové podujatie Pezinčanov zau-
jalo a má ambíciu zaradiť sa medzi
úspešné tradičné mestské podu-
jatia pre širokú verejnosť. Azda
najväčším problémom pri jeho
organizovaní zostane už len pre-
menlivé októbrové počasie, ale
Pezinok má ideálnu možnosť
podujatie robiť aj v krytých priesto-
roch. (mo)

V tomto roku už po druhýkrát v
našom kraji sa uskutočnilo podu-
jatie – JABLKOVÉ HODY, ktoré
malo premiéru pred rokom v Mod-
re. Pod záštitou Bratislavského
samosprávneho kraja ho organi-
zovalo Malokarpatské osvetové
stredisko. V nedeľu 10. októbra sa
uskutočnil druhý ročník,opäť pod
patronátom BSK, tentoraz však už
nielen v Modre, ale aj v Pezinku,
Senci, Dunajskej Lužnej, Stupave
a v Jablonovom.

V Pezinku sa Jablkové hody ko-
nali na nádvorí Krušičovej kúrie.
Ich hlavným organizátorom bolo
Mesto Pezinok v spolupráci s klub-
mi dôchodcov na Sládkovičovej ul.
a na Cajle, Klubom Venuša, SOU
Komenského ul., MAMATATAJAa

Našim futbalistom
v rozhodujúcom zápa-
se o postup na maj-
strovstvá sveta v Juž-
nej Afrike na štadióne
v poľskom Chorzowe
držala palce aj sku-
pinka Pezinčanov.

Foto – M. Jurina



V tomto roku sme boli svedkami zaujímavých podujatí vAreáli zdravia
na Rozálke. Len v auguste a septembri sa tu uskutočnili tri vrcholné
„koníčkarské“ akcie – Majstrovstvá Slovenska a Moravy vo vytrvalost-
nom jazdení, medzinárodné drezúrne preteky a 28. ročník medzinárod-
ných pretekov v parkúrovom skákaní. Treba povedať, že toľko kvalitných
podujatí tohto druhu v jednom roku ešte v Pezinku nebolo. A to boli ešte i
ďalšie súťažné podujatia pre mládež.

Areál zdravia teda očividne ožil a potešujúco zmenil i svoj vzhľad. Za
krátky čas tu vyrástla nová tribúna s rozhodcovskou vežou, nové par-
kúry, oplotenie i okrasná výsadba. Dominantnou činnosťou okrem tenisu
sa stal jazdecký šport.

Diváci, ktorí areál počas podujatí navštívili, boli iste prekvapení zo
zmien, ktoré tu nastali. Organizátori mali evidentne veľkú snahu prilákať
na podujatia čo najviac ľudí jednak aby vytvorili dôstojnú kulisu, ale tiež
spropagovali jazdecký šport ako zaujímavý produkt turistického ruchu a
vhodnú činnosť na vyžitie obyvateľstva. Myslíme si, že sa im to podarilo,
aj keď návštevníkov z radov Pezinčanov mohlo byť ešte viac. Tu však
určite platí známe: trpezlivosť ruže prináša.

Spoločnosť IRI AGROFOREST, ktorá je majiteľom areálu, musíme
pochváliť za aktivity pre deti. Vyhradili im osobitný priestor, kde zriadili
mini zoo s domácimi zvieratami. Majú bezplatne k dispozícii hojdačky,
preliezky, šmýkačky, počas podujatí i ďalšie atraktivity. Okrem toho sa
deti môžu v inej časti areálu za prijateľný poplatok ponosiť na ozajstnom
koňovi. Tieto aktivity sú k dispozícii i mimo športových podujatí, a hlavne
cez víkendy ich využíva už veľa Pezinčanov. Počas týždňa sú k dispo-
zícii materským školám, ktoré tak môžu deťom pripraviť zaujímavý
program. (mo)

Zástupcovia prezídia Únie
miest Slovenska a primátori miest
Bratislava, Trnava, Trenčín a Pezi-
nok sa zúčastnili 29. septembra
rokovania o príprave rozpočtu na
budúci rok s ministrom financií SR
Jánom Počiatkom. Hlavnou té-
mou stretnutia bolo kritické znižo-
vanie podielových daní zo strany
štátu a dopad na samosprávy. Pri-
mátor Oliver Solga upozornil mi-
nistra o. i. na skutočnosť, že samo-
správy zamestnávajú nielen de-
saťtisíce pracovníkov samospráv-
nych orgánov, ale aj ďalšie de-
saťtisíce zamestnancov firiem, kto-
ré mestám dodávajú služby, tova-
ry a vykonávajú rôzne práce.

Pre porovnanie, ak v tomto
roku dostali samosprávy z PDFO
o 190 mil. eur menej ako bolo avi-
zované, v roku 2010 to bude až o

400 mil. eur menej. Pre mnohé
mestá bude táto situácia likvidač-
ná a budú musieť nastúpiť režim
nútenej správy. To znamená za-
bezpečovať len najnutnejšie a zá-
konom stanovené činnosti, znižo-
vať počet pracovníkov, zmraziť pla-
ty, zastaviť investičné akcie, ob-
medziť podporu športu, kultúry a
spoločenského života. Minister
prisľúbil, že sa vláda bude zaobe-
rať našimi požiadavkami a navrh-
ne opatrenia, ktoré by neprenášali
záťaž šetrenia výlučne na samo-
správu. Zástupcovia ÚMS žiada-
li nové prerozdelenie daní, zmra-
zenie odpočítateľnej položky, po-
sun účinnosti zákona o sociálnych
službách a dodržanie záväzku
neprenášať ďalšie kompetencie
na samosprávy bez finančného
krytia. (ra)

Združenie miest a obcí Malokar-
patského regiónu, ktorého pred-
stavitelia sa zišli 8.októbra na roko-
vaní v Modre, malo na programe aj
životne dôležité body. Po informá-
cii konateľa Skládky Dubová o za-
stavení prevádzky v marci budú-
ceho roka sa hovorilo o možnos-
tiach likvidácie komunálneho od-
padu prakticky pre všetky mestá a
obce nášho okresu. Problém je o
to horúcejší, že je príliš krátka do-
ba na budovanie novej alternatív-
nej skládky či iného spracovania
odpadu. Podľa slov konateľa aj v
tomto prípade pochybili štátne or-
gány, pretože povolenie na rozší-
renie skládky oďalšiu kazetu ( ka

pacitne na 10 rokov) bolo už dáv-
nejšie vydané a stroskotalo na
údajnej administratívnej chybe žia-
dateľa. Napriek tomu, že prokura-
túra potvrdila správnosť postupu
Skládky Dubová a potvrdila ,že zru-
šenie územného rozhodnutia bolo
protiprávne, problém sa už vyše
dvoch rokov rieši na súde. Zástup-
covia ZMOMR popri hľadaní ná-
hradných riešení sa zaviazali, že
požiadajú štátne orgány o prehod-
notenie stanoviska a požiadajú
o rýchlu pomoc pri riešení tohto
akútneho problému. Žiadosť bude
odoslaná aj predsedovi BSK,
keďže problém prerastá hranice
jedného mesta či obce. (ra)

Aj keď mnohé investičné akcie mesta boli pre hospodársku krízu ob-
medzené alebo zastavené, predsa len vedenie mesta hľadá možnosti
na budovanie nových chodníkov, detských ihrísk, opravy škôl a podob-
ne. Tak je tomu aj pri rekonštrukcii časti chodníka na Meisslovej ulici ,kto-
rá bude mať nový povrch zo zámkovej dlažby a kvetináče so stromami.
Náklady na rekonštrukciu uhradí spoločnosť, ktorá buduje v tejto časti
elektrickú prípojku do novostavby polyfunkčného domu na Hrnčiarskej
ulici.

V najbližších dňoch bude do užívania odovzdané aj detské ihrisko v
Materskej škole Za hradbami a skatepark na Fajgalskej ceste, ktorý
podľa požiadaviek a projektov mladých nadšencov tohto športu mesto
dokončilo minulý mesiac. S pomocou mesta sa v tejto lokalite začne aj
rekonštrukcia hokejbalového ihriska. (ra)

Parkúrové skákanie v Areáli zdravia. Foto (mo)



Petanque Club Spiders Pezinok zorganizoval 12. sep-
tembra posledný turnaj sezóny – Guľobranie 2009. Šieste-
ho ročníka tohto turnaja sa zúčastnilo 22 trojčlenných tí-
mov. Prišli súťažiaci z Čiech, Ukrajiny, hráči Slovenskej fe-
derácie petangu a nechýbala ani početná skupina hráčov z
Pezinka, kde sa petang stáva čoraz viac obľúbeným špor-
tom. Po troch upršaných turnajoch sa konečne usmialo
šťastie a tentoraz sme prežili krásny slnečný deň, plný pe-
tangu, burčiaku, dobrého jedla a pohody, ktorá v Pezinku
pri tejto príležitosti nikdy nechýbala.

Prvenstvo sa podarilo obhájiť minuloročným víťazom
(tím v zložení – Vladimír Michalka, Anton Majerčík, Peter
Frátrič), ktorí si odniesli okrem trofejí aj putovný pohár pri-
mátora Pezinka. Najlepší tím z Pezinka sa umiestnil na 6.
a 7. mieste.

Chceli by sme sa poďakovaťMestu Pezinok, Strednému
odbornému učilišťu Komenského ul., firme Vinkor a pekárni
Častá za celoročnú spoluprácu a pomoc.

Petanque Club Spiders
Diana Soboličová

BASKETBAL (extraliga muži)

hrá sa o 18.00 hod.
v Hale SOU na Ko-
menského ul. č. 27

hrá sa o 18.00 hod.
v Športovej hale na Ko-
menského 30

v Hale SOU na Ko-
menského ul. č. 27

8
(13.30 h)

(13.30 h)
Grinava
(13.30 h)

(13.30 h)
Grinava
(13.30 h)

14.11.

21.11.

28.11.

27.11.

28.11.

.11.

1.11.

1.11.

15.11.

15.11.

Pezinok – Banská
Bystrica
Pezinok – Inter Brati-
slava
Pezinok – Prievidza

Pezinok – Žiar nad
Hronom
Pezinok – Dubnica

Pezinok – Čuňovo

Baník Pezinok – Jab-
loňové

– V. Leváre

Baník Pezinok – Z. Ves-

– Gajary

VOLEJBAL (extraliga ženy))

HÁDZANÁ (I. liga muži)

FUTBAL
III. liga (seniori)

IV. liga (seniori)

22.11. Pezinok – Trebišov
Hrá sa o 15.00 hod.

Guľobranie 2009 Foto (mo)

V dňoch 10. a 11. októbra sa
bežci Klubu orientačného behu
Sokol Pezinok zúčastnili medziná-
rodných Majstrovstiev Slovenska
v orientačnom behu v Rakši pri

Turčianskych Tepliciach. Tento roč-
ník bol mimoriadne úspešný pre
Pijákovcov. Vo svojich kategó-
riach titul Majster Slovenska zís-
kali : Vladislav Piják(M-55), Jaro

slav Piják (M-50) a On-
drej Piják (M-21 E).
Majstrovský titul si vybo-
jovala aj Lenka Jablo-
novská (W-20 E).
Ženská štafeta v zlože-
ní Katka Fedorová – Ro-
manka Štrbová – L. Jab-
lonovská získala strie-
bornú medailu v kate-
górii W-19.

Úspešným pezinským
bežcom blahoželáme.

Mária KarovičováPijákovci s diplomami a medailami

V Schladmingu, v známom lyžiarskom stredisku
v rakúskych Alpách v spolkovej krajine Štajersko,
sa cez tretí septembrový víkend uskutočnili prete-
ky Svetového pohára v horskej cyklistike. V kate-
górii fourcross štartoval aj Pezinčan FILIP POLC,

ktorý sa umiestnil na 7. mieste. Umiestnenie ďalších
slovenských pretekárov: 22. Peško, 37. Nováčik,
51. Vitko.
Ďalší veľký úspech dosiahol 27-ročný slovenský

reprezentant v horskej cyklistike F. Polc na mestskom
zjazde v brazílskom meste Rio de Janeiro 27. sep-
tembra. Krkolomnú jazdu v úzkych uličkách absolvo-
val najrýchlejšie s náskokom 1,66 s pred domácim
jazdcom Markolfom Bertholdom, tretí skončil Dan
Athert z Veľkej Británie. Minuloročný majster
sveta v zjazde Gee Atherton prišiel do cieľa na 10.
mieste.

Spokojný F. Polc po pretekoch povedal: „Na trati
som sa snažil čo najmenej používať brzdy a s pomo-
cou gravitácie dosiahnuť maximum. Zdolať majstra
sveta je vynikajúci pocit.“

Pre Polca to boli posledné preteky v sezóne, teraz
ho čaká oddych a koncom jesene už príprava na nový
súťažný ročník. (mo)

Jazda F. Polca
v uličkách

Rio de Janeiro

Na pezinskej Babe sa 13. sep-
tembra uskutočnilo finále Sloven-
ského pohára MTB XC ( cross
country – preteky v teréne na hor-
ských bicykloch). Organizátormi
podujatia boli BIKE TEAM Bratisla

va, LK Baba aAŠK Pezinok. Jazdi-
lo sa na malom 800 m a veľkom
4900 m okruhu. Štartovali najlepší
pretekári zo Slovenska a Čiech v
kategóriách – MINI (ch+d), mladší
žiaci + žiačky, muži II., veterániA,

B, C, kadeti a kadetky, starší žiaci a
žiačky, muži Elite a muži U 23, že-
ny a juniori a juniorky. Riaditeľom
pretekov bol Medard Feder.

V kategórii Mini chlapci štartoval
aj Pezinčan Andrej Dubovský,
ktorý sa umiestnil na siedmom
mieste. (mo)

V septembri sa uskutočnili prvé
turnaje v stolnom tenise o Sloven-
ský pohár v mládežníckych kate-
góriách a tiež začali ligové súťaže
mužov.

Mladí stolní tenisti sa 4. októbra
zúčastnili otvoreného medziná-
rodnéhoAlpsko –Adriatického tur-
naja v slovinskej Ljubljane .V kon-
kurencii 158 detí si najlepšie
viedol Adam Brat, ktorý v kategó-
rii mladších žiakov skončil druhý.
Tesne pred semifinále skončili
Martin Baka (kat. najmladší žiaci
5-8 miesto), Lukáš Válek a Martin
Žigo (kat. ml. žiaci 9-12 miesto).

V Slovenskom pohári vo Veľ-
kých Uherciach v kat. najmladších
žiakov L. Válek a M. Baka skončili
na 9-12 mieste, v kat. ml. žiakov
A. Brat obsadil druhé miesto a Ma-
túš Sklenár (9-12 miesto). P. Žigo

Nestor pezinské-
ho basketbalu Jozef
Krivošík oslávil 2.
októbra významné
životné jubileum –
osemdesiatku.

Pezinský basketbalový dres ob-
liekal štyridsaťjeden rokov. Posled-
ný zápas za „béčko“ odohral v Levi-
ciach v osemdesiatom siedmom,

vtedy mal už 58 rokov. Po celý čas
zostal verný pezinským farbám. Aj
keď ho lanárili do bratislavskej Slá-
vie, neodišiel, lebo si nevedel pred-
staviť, že by hral inde ako v Pezinku.

Za najväčší úspech vo svojej
dlhej športovej kariére považuje
postup s tímom Pezinka v roku
1960 do prvej celoštátnej ligy. Vte-
dy dokázali poraziť pražský Orbis
na jeho palubovke.

J. Krivošík má zásluhu na tom,
že sa podarilo v rokoch 1958 – 62
vybudovať v Pezinku novú športo-
vú halu, kde potom dlhšie obdobie
pôsobil ako správca.

Za dlhoročné zásluhy o pezin-
ský basketbal mu udelili ocenenie
Za zásluhy o rozvoj mesta.

J. Krivošíkovi želáme dobré zdra-
vie a radosť zo života. (mo)



V Malokarpatskom múzeu na
Ul. M. R. Štefánika bola v sep-
tembri pre verejnosť sprístupnená
výstava Červená hviezda, šedý
svet?, ktorá mala pôvodne skončiť
30.septembra. Usporiadatelia vý-
stavy nám oznámili, že termín bol
predĺžený do 30. novembra 2009.

Návštevník výstavy si môže za-
spomínať na životný štýl za socia-
lizmu, robotnícku triedu či Jednot-
né roľnícke družstvá, posedieť si v
školskej lavici alebo si pripomenúť
cestovanie na dovolenky. (mk)

Hlavnú cenu Veľkej prázdnino-
vej súťaže o hárok poštových zná-
mok s personalizovaným kupó-
nom, ktorú vypísala Slovenská
pošta s Poštovým múzeom, vy-
hrala mladá talentovaná výtvar-
níčka z pezinskej ZUŠ Eugena Su-
choňa Laura Borbášová, žiačka
piateho ročníka z triedy pani uči-
teľky Julky Piačkovej. Tešíme sa
srdečne blahoželáme!

Zuzana Andelová

Šestnásteho októbra uplynulo
jedenásť rokov od prvého obrazo-
vého vysielania TV PEZINOK. Po
začiatočnom vysielaní v rámci káb-
lových rozvodov televízia rozšírila
svoje pokrytie prostredníctvom te-
restriálneho vysielača (55. kanál)
na súčasných 35 tisíc divákov v
Pezinku a okolí.

Slogan UVIDÍTE, ŽE SAUVIDÍ-
TE asi najlepšie charakterizuje
uplynulých 11 rokov vysielania TV
PEZINOK. Televízia zameraná na
život obyvateľov Pezinka sa snaží
prinášať na obrazovky aktuálne
informácie o dianí v meste a okolí.
Podľa riaditeľa TV Pezinok Petra
Bittnera svoj priestor v dramatur-

gii okrem dominantného spravo-
dajstva, nachádzajú aj relácie pod-
porujúce mladú filmovú tvorbu, ce-
loslovenskú kooperáciu, či divák-
mi vyžadované relácie z oblastí
ako sú varenie, zdravie, motoriz-
mus.

K najsledovanejším progra-
mom patria nezostrihané zázna-
my zo zasadnutí Mestského za-
stupiteľstva v Pezinku. Televízia
svojim divákom, ako jedna z mála,
ponúka pravidelné profily zaují-
mavých osobností nielen z regió-
nu. Zaujímavosťou je originálny
formát Okénko pezinčiny ze strý-
cem Lajem, ktorý v obrazovej
skratke slúži ako výkladový slov

ník výrazov typických pre región.
Aktuálne spravodajstvo televízia
ponúka spolu s archívom aj na
www.tvpezinok.sk.

TV PEZINOK je členom spolku
lokálnych televíznych staníc Slo-
venska – LOToS, ktorý má v sú-
časnosti 54 členov. Participuje na
rôznych celoslovenských projek-
toch, neustále prináša podnety na
skvalitnenie spolupráce medzi lo-
kálnymi televíziami, spolupracuje
aj s „veľkými“ televíziami. O kva-
lite práce svedčia ocenenia na
slovenských, československých a
medzinárodnych festivaloch tele-
víznej tvorby.

(pb)

Z dôvodov väčšieho množstva
materiálov k voľbám do vyšších
územných celkov sme nemohli v
tomto čísle uverejniť viacero prís-
pevkov.Aktuálne uverejníme v bu-
dúcom čísle.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia

V nasledujúcich dvoch škol-
ských rokoch budú študenti Gym-
názia v Pezinku spolupracovať so
svojimi partnermi, študentmi zo
španielskeho Alicante a z nemec-
kých Brém na spoločnom projekte
v rámci Programu celoživotného
vzdelávania Comenius školské
partnerstvá.

Témou spoločného projektu sú
Energie budúcnosti a naším cie-
ľom je venovať sa najmä obnovi-
teľným zdrojom energií, dozvedieť
sa o nich čo najviac a pokúsiť sa
zostrojiť jednoduché modely, ktoré
budú využívať obnoviteľné zdroje
energie. Projekt našim študentom
zároveň umožní spolupracovať
v medzinárodnom tíme, spoznať
študentov z iných škôl a nadviazať
vzájomné kontakty.

V novembri 2009 sa v Španiel-
sku uskutoční stretnutie koordi-
nátorov projektu z jednotlivých
partnerských škôl, potom budú
nasledovať vzájomné výmenné
stretnutia učiteľov a študentov na
všetkých zúčastnených školách.

,
koordinátorka projektu

Gymnázium Pezinok

Tatiana Sroková
Oddelenie životného prostredia

Mestského úradu v Pezinku upo-
zorňuje občanov, že v čase od 14.
septembra do 30. novembra 2009
na všetkých troch pezinských cin-
torínoch ( na Seneckej ulici, v Gri-
nave a na Cajle) prebieha odbor-
né ošetrenie stromov. Týka sa to
celkom 98 stromov.

Žiadame návštevníkov cintorí-
nov, aby počas vykonávania uve-
dených prác venovali zvýšenú po-
zornosť. (msú)

V dňoch 18.-20.septembra sa
uskutočnil na Rozálke 9. ročník
Malokarpatského zrazu karava-
nistov. Do Pezinka prišlo 45 po-
sádok z Čiech, Moravy a Slo-
venska. Organizátori z Caravan
Clubu Pezinok pripravili bohatý
program pre deti a dospelých –
športové súťaže, tenis, mini zoo,
jazdu na koňoch, večernú disko

téku s karaoke – show, vystúpe-
ním kapely Jazz-trio s hosťom.
V bufete ponúkali miestne a re-
gionálne špeciality – burčiak, ci-
gánsku pečienku, pleskanice,
lokše, štrúdlu a pagáčiky.

Už teraz sa tešíme na jubilej-
ný 10. ročník zrazu v budúcom
roku.

Pavel Andel

V sobotu 10. októbra sa uskutočnil v Dome kultúry
jubilejný 35. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže
Pezinský strapec. Súťažili tanečné páry zo Sloven-
ska, Talianska a Grécka. Organizátormi podujatia boli
Tanečné centrum Charizma, Klub spoločenských tan-
cov Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.

VÝSLEDKY: Slovenský pohár dospelí SST

Slovenský pohár dospelí LAT

Slovenský pohár juniori STT
Slovenský

pohár juniori LAT
dospelíASTT

dospelí A LAT dospelí
B STT

dospelí B LAT

dospelí C STT

dospelí C LAT
(mo)

– 1. Fa-
bio Belucci – Ivana Suchánková ( Interklub Bratisla-
va), – 1. Lukáš Mu-
šinka – Mária Birošová (TH Uni Dance Bratislava),

– 1. Dušan Gruľa –Ale-
xandra Ksiažeková (TC Fortuna Poprad),

– 1. D. Gruľa – A. Ksiažeková,
– 1. D. Gruľa -A. Ksiažeková, 5. Martin

Hanúsek – Silvia Krištofičová (KST PETAN Pezinok),
-1. D. Gruľa – A. Ksiažeková,

– 1. Igor Foldos – M. Kundisová (Interklub Bra-
tislava), 4. R. Forro – K. Valachová ( KST PETAN Pezi-
nok), – 1. Ivan Vajcík – Ema Nohálová
(Interklub Bratislava), 3. M. Hanúsek – S. Krištofičová
(KST PETAN Pezinok), 6. R. Forro – K. Valachová
(KST PETAN), – 1. Tibor Čirka – Lívia
Bučková (Extra Dance Team Bratislava), 6. Denis
Gschwandtner – Petra Šedibová (KST PETAN),

– 1. Peter Bogner – Daniela Juhászo-
vá (TŠK VIVANové Zámky).

Talent ako duchovný prvok, „iskra Božia“v člo-
veku, daimonion, ako vraví Sokrates. Talent ako
schopnosť tvoriť a oživovať. Nielen v hudbe, ume-
ní, vede, technike. Môže pôsobiť všade, najmä v
medziľudských vzťahoch. Aj tu sa môže prejaviť
schopnosť vytvoriť z jednotlivcov – hoci aj navzá-
jom cudzích – harmonický celok. Bežne sa tomu
hovorí – láska. Zdá sa, že medzi talentom a láskou
niet podstatného rozdielu… (R. Berger). Verím, že
harmonický, živý celok sa podarilo vytvoriť počas
dvoch októbrových dní aj tu, v Pezinku, na našom
festivale. riaditeľka ZUŠ

(Dokončenie z prvej strany)

Mária Neuszerová
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Kultúrne programy na november 2009

Kreatívna sobota
pre dospelých

a mládež
– Smaltovanie

Kreatívna sobota
– Drôtikovanie

V sobotu 7. novem-
bra od 14.00 do 19.00 hod. sme pre
vás pripravili !
Technikou smaltovania, si budete
môcť vlastnoručne vyrobiť šperky,
prívesky, náušnice. Táto metóda,
kde sa nanáša drvené ľahko tavi-
teľné sklo na kovový podklad a ná-
sledne sa páli, rozvinie nielen vašu
zručnosť, ale aj fantáziu. Cena:
14€,(421,76Sk). Prihlásiť sa môže-
te do 4.11. v Centre voľného času v
Zámockom parku, alebo na tel.č.:
033/641 20 20, 0911/ 402 021. Bliž-
šie informácie na

.

Príďte sa inšpirovať na jedno z ďal-
ších tvorivých popoludní. V sobo-
tu 21.novembra od 14.00 – 19.00
hod. vás naučíme čarovať s drô-

kurz smaltovania

www.epicent-
rum.org

tom. Vykúzliť si môžete šperky či
svietniky, ktorými môžete okrášliť
seba alebo ich využiť na darčeky.
Technika drôtikovania za pät ho-
dín v príjemnej atmosfére za 12€
(361,51Sk). Prihlásiť sa môžete
do 19.11. osobne v CVČ alebo
na tel.č.: 033/641 20 20, 0911/ 402
021.

Nudíš sa? Máš od 7 do 13 rokov?
Nevieš, čo s načatým piatkom?
Veľa zábavy zažiješ, keď si prídeš
so svojimi kamošmi do CVČ od
14.00 do 17.00hod. posedieť pri
čajíku do našej novej klubovne, za-
hrať moderné spoločenské hry
(Carcassonne, Sankt Petersburg,
Osadníci z Katanu...), kalčeto (stol-
ný futbal), každý týždeň iná téma a
tento rok aj NOVINKA jedine u nás
Air hokej. Toto všetko nájdeš každý
piatok od 14.00 do 17.00 hod. v
prístavbe CVČ. Tešíme sa na teba!

: 6.11.
13. 11.

20. 11.
27. 11.

(Kataríny vstup zdarma).

Program na november Ve-
čer s miestnymi duchmi, Čo
sa skrýva pod trinástkou?,
Rekordiáda, Katarínska pár-
ty,

Klubovňa

KINO DOMU KULTÚRY

1. Chceš ma, chcemťa
USA

3.-4. Sirota USA
5. FK: Anténa Argentína

6. a 8. Štvrté proroctvo USA,VB
10.-11. Operace Dunaj, Pol,ČR

12. FK: Prachčasu
Gre, Tal, Fra

13. G-Force USA
14.-15. G-Force 17.00 a 19.00 h.

USA
17.-18. Normal CR, Maced.

19. FK: Mlčanie Lorny
Bel, Fra, Tal

20. Hodinu nevíš ČR
21.-22. Kliatba mesačného

údolia VB, Fra
24.-25. Nezvratný osud 4 USA

26. FK: Rembrandtova Noč-
ná hliadka VB

28.-29. Všade dobre, prečo byť
doma? VB

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

7.11.

EURÓPSKE FÓRUM
VÍNNEJ KULTÚRY.

Vladimír PLACHÝ
CLOSE HARMONY

FRIENDS.

8.11.
AHOJ ROZPRÁVKA

O ZATÚLANOM KLAUNO-
VI

9.11.
BUDHIZMUS NAZÁPA-

DE
11.11.

ARMÁDNY GENERÁL
KAROL PEKNÍK A JEHO ZÁ-
SLUHY PRI OSLOBODZOVANÍ
ČESKOSLOVENSKA.

14.11.

(sobota) o 17.00
v minigalérii a o 18.00
h vo veľkej sále –

O 17.00 h vernisáž výstavy:
a o 18. h

Koncert
Hlavný organizátor:

Európsky vinársky rytiersky stav
(EVIRS) a Slovenská vinárska
akadémia Pezinok. Predaj vstupe-
niek pre verejnosť: pokladňa DK
Pezinok a aj na .

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK – .
Dnes:

. Klauniáda v podaní Divadla na
kolesách. Účinkujú: Martina Jele-
nová a Marek Fajnor. Pokračova-
nie cyklu rozprávok s detskou sú-
ťažou.

(pondelok) o 18.00 h v saló-
niku DK –

. Prednáška.
(streda,)– o 10.00 h v malej

sále DK –

– Seminár
o významnej osobnosti našich
dejín. Hlavný organizátor: Obl.
výbor – Slovenský zväz protifašis-
tických bojovníkov – ZO Pezinok.

(sobota) o 18.00 h v malej

www.chf.sk

sále DK –

.
(pondelok) o 12.00 h vo

veľkej sále DK –
Kabaretná show z najznámejších
muzikálov v podaní divadla na ko-
lesách. Organizované predstave-
nie pre SŠ.

(pondelok) o 19.00 h v ma-
lej sále DK –

Predstavenie Divadla
Černá labuť z Prahy. Autor: A. Gel-
man. Účinkujú: Tatiana Vilhelmo-
vá (ČR) a Marián Miezga (SR).
Úprava a réžia: Peter Serge Butko.

(štvrtok) o 18.00 h vmalej
sále DK –

. Spomíname
na 17. november 1989.

(piatok) o 19.30 h v malej
sále DK. –

. Cyklus benefičných kon-
certov na opravu organu vo Far-
skom kostole Pezinok. Organizá-
tori: Chrámový zbor AD UNA
CORDA, hudobná agentúra FON-
TÁNKA a Pezinské kultúrne cent-
rum.

(pondelok) o 17.00 h v saló-
niku DK. – SPIEVANKY. Večer pre
každého kto má rád peknú pes-
ničku.

13.12 o 19.00 h vo veľkej sále DK
– . Divadelná

VEČER IMPROVIZÁCIÍ
a koncert ADO JURÁČEK
BAND. Hlavný organizátor:
Občianske združenie „ “
16.11.

JEMU LEN RÚŽ.

16.11.
ZHASNĚTE LAM-

PIONY.

19.11.
20 ROKOV PO... a kon-

cert JANA KRYLA

20.11.
ORGANISSIMO –

PRESSBURGER KLEZMER
BAND

30.11.

PRIPRAVUJEME

Domáce väzenie

Ô

komédia v podaní Zdeny Studén-
kovej, Marty Sládečkovej, Mariá-
na Vajdu a Petra Sklára. Réžia:
Juraj Nvota.

Pezinské kultúrne centrum ďa-
kuje inštitúciám i jednotlivcom
za poskytnutie materiálov, predo-
všetkým fotografií, odznakov, pa-
mätných predmetov a iných arte-
faktov, čím sa stali spolutvorcami
výstavy „50 ROKOV VINOBRANÍ
V PEZINKU“.

Naša vďaka patrí: Štátnemu
okresnému archívu so sídlom v
Modre pod vedením PhDr. Juraja
Turcsányho, redakcii časopisu Pe-
zinčan pod vedením Milana Orav-
ca, Pavlovi Borišovi, Františkovi
Féderovi, Dominikovi Galgócimu,
p. Guštafíkovej, Oľge Jurákovej,
Júlii Kohoutovej, Jarmile Koteso-
vej, Jozefovi Mišutovi, p. Päto-
prstej, Petrovi Ronecovi, Alžbete
Rozprýmovej, Petronele Šarmíro-
vej – Brunovskej, Zdenke Vaníč-
kovej, Ing. Ľubomírovi Tilňákovi a
p. Turanskej.

Veľmi si vážime, že ste tak tvo-
rivo pristúpili k našej výzve a po-
mohli nám uvedenú výstavu reali-
zovať. (PKC)


