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Mesto Pezinok a Pezinské kul-
túrne centrum vám aj v tomto roku
prinesú pravú vianočnú atmosféru
s vôňou ihličia, koláčikov, horúce-
ho punču či vareného vína. Znovu
prichádzajú Vianočné trhy s prí-
jemnou sviatočnou náladou a prí-
ležitosťou na nákupy a stretnutia s
blízkymi.

Tradičné predvianočné poduja-
tie sa uskutoční v dňoch 18. – 20.
decembra na Radničnom námestí
a na nádvorí Krušičovej kúrie. Pri-
pravený je predaj tradičného via-
nočného tovaru. V stánkoch nájde-
te vianočné pečivo, oblátky, med,
gastronomické špeciality, kvetino-
vé aranžmány, ľudovo-umelecké

výrobky a iné. Nebude chýbať kul-
túrny program, Vianočný charita-
tívny bazár, Vianočný orloj a tvori-
vé dielne.

Kultúrne programy budú na pó-
diu na Radničnom námestí – v pia-
tok o 16.00, v sobotu o 10.00 a v
nedeľu o 10.00 a 15.00 hod.

Riaditeľky kultúrnych inštitúcií v
Pezinku pripravia v piatok 18. de-
cembra od 16.00 do 18.00 hod. dob-
ročinný Vianočný bazár. Výťažok
z predaja vlastnoručne napeče-
ných dobrôt pôjde na vybudovanie
bezbariérových vstupov vo vybra-
ných inštitúciách v Pezinku.

Pozornosť návštevníkov trhov,
podobne ako v minulých rokoch,

bude iste pútať živý Vianočný orloj
v oknách ľavého krídla Starej rad-
nice. Panoptikum bude v podaní
pezinských dobrovoľníkov a usku-
toční sa v piatok o 16.00, 17.00 a
18.00 hod.

Pre deti a rodičov pripravilo Epi-
centrum – Centrum voľného času
Vianočné dielne, ktoré sa uskutoč-
nia v piatok 18. decembra od
14.00 do 17.00 hod. v CVČ v Zá-
mockom parku.

Pozývame vás, Pezinčania i ná-
vštevníci mesta, na predvianočné
nákupy alebo hoci aj na malé za-
stavenie s priateľmi a známymi v
predvianočnom zhone, pri pohári
čaju či vareného vína. (ZS)

Čas osláv a spomínania na uda-
losti z Novembra 1989 sa nevyhli
ani nášmu mestu. Začali sa spo-
mienkou priamych účastníkov na
nádvorí Tureckého domu v nede-
ľu 15.novembra. Roman Féder,
jeden z hlavných protagonistov,
nielen spomínal, ale aj uviedol do-
kumentárny film „Dobré ráno, Slo-
vensko“ a koncert skupín Jednofá-
zové kvasenie a Vrbovskí víťazi.
Bonbónikom na pomyselnej torte
bol koncert pražského pesničká-
ra a priameho účastníka diania v

Prahe Vladimíra Mertu.
Vo štvrtok 19. 11. sa v Dome kul-

túry odohral „druhý diel“ osláv
„Nežnej...“ spomínaním priamych
účastníkov a koncertom Jána Kry-
la. Roman Féder ( ten, ktorý prinie-
sol revolúciu do Pezinka), Lajo Sli-
mák, ktorý bol celé nasledujúce
dni a mesiace vedúcou osob-
nosťou VPN v našom meste, Ladi-
slav Briestenský a Oliver Solga,
ktorí boli členmi koordinačného
výboru od nedele 26. novembra
1989, kedy to v Pezinku „vypuklo“,

nielen spomínali, ale hovorili aj o
súčasnosti. Nezabudli ani na ďal-
ších účastníkov novembrových
udalostí, ktorí od prvých dní po-
chopili význam zlomových udalos-
tí a prihlásili sa k hnutiu Verejnosť
proti násiliu. Aj v našom meste tak
25. až 27. novembra začali revo-
lučné zmeny, ktoré znamenali nie-
len koniec zákazov a príkazov v
réžii Komunistickej strany, ale naj-
mä začiatok rozvoja demokracie,
občianskych slobôd a skutočnej
samosprávy. (ra)

Zo spomienkového stretnutia
v Dome kultúry. V popredí pesničkár Jan Kryl.

Vážení spoluobčania, obra-
ciam sa na vás ako obvykle v ča-
se volieb s výzvou, ktorá je záro-
veň aj prosbou. V sobotu 28. no-
vembra sa uskutoční v našom
meste druhé kolo volieb predsedu
Bratislavského samosprávneho
kraja. Funkcia predsedu je rovna-
ko dôležitá, ako bola prednedáv-
nom voľba poslancov, ktorí nás
budú nasledujúce štyri roky zastu-
povať, a preto vás prosím, aby ste
sa aj týchto volieb zúčastnili v čo
najväčšom počte. ,

primátor
Oliver Solga

Čítajte na 13. strane.



Montanrevue Časopis o histórii
baníctva a bansko-historickom de-
dičstve je jediným časopisom svoj-
ho druhu na Slovensku. Jeho ná-
plň je zameraná na históriu baníc-
tva a podujatia, ktoré organizujú
banícke spolky, cechy a mestá u
nás i v zahraničí. Zaujme bohatým
obsahom i veľmi dobrou grafickou
úpravou. Ostatné číslo (3/2009)
vyšlo minulý mesiac a venuje sa
najmä storočnici priemyselnej ťaž-
by hnedého uhlia v Handlovej, ale
aj verejnej rozlúčke so zosnulými
baníkmi, ktorí desiateho augusta
tragicky zahynuli práve v Handlo-
vej. V čísle nájdeme aj portrét výz-
namného drevorezbára a bývalé-
ho baníka Jána Procnera, ktorého
tvorbu Pezinčania dobre poznajú
z nedávnej výstavy v našom Do-
me kultúry. Doterajšie čísla časo-
pisu sa venovali aj podujatiam, kto-
ré organizoval Malokarpatský ba-
nícky spolok a Mesto Pezinok.
Veľkú pozornosť venoval aj mi-
nuloročnému historicky prvému
Stretnutiu baníckych miest a obcí
Slovenska. Časopis Montanrevue
je časopisom pre všetkých, ktorí
zasvätili svoj život baníctvu alebo
sa zaujímajú o jeho históriu. (ra)

Vianočné prázdniny v základ-
ných a stredných školách budú
podľa Pedagogicko-organizač-
ných pokynov na šk. rok 2009/
2010 od 23. decembra 2009 do 8.
januára 2010.

Prevádzka v materských ško-
lách v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok bude prerušená
v období od 23. decembra 2009
do 6. januára 2010. (vt)

Posledný poslanecký deň v ro-
ku 2009 sa uskutoční v stredu
2. decembra od 16. do 18.00 hod.
na Mestskom úrade v Pezinku. Po-
slanci mestského zastupiteľstva
sa stretnú s občanmi v miestnosti
č. 19 na prvom poschodí. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťa-
mi o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Klubu Cajlanov od 17.00
do 18.00 hod. a v Grinave v Integ-
rovanom klube na Štúrovej ulici od
18.00 do 19.00 hod. (ZS)

Dňa 30. októbra zasadalo Mest-
ské zastupiteľstvo v Pezinku.
Okrem iného poslanci schválili ná-
vrh na vyradenie materskej školy
na Holubyho 49 zo siete škôl z dô-
vodu spojenia tejto školy s MŠ Za
hradbami. Samostatná prevádz-
ka dvojtriednej materskej školy,
kde výchovu zabezpečovali štyria
pedagogickí pracovníci, bola vy-
hodnotená ako neefektívna. Tým-
to rozhodnutím sa sleduje šetrenie
finančných prostriedkov.

Mestské zastupiteľstvo sa za-
oberalo aj návrhmi prevádzko-

vateľov taxislužby na zriadenie
stanovíšť TAXI. Na základe ná-
vrhu pána Hanúska zastupiteľ-
stvo odporučilo primátorovi zria-
diťna parkovisku pred Domom kul-
túry na Holubyho ulici posuvné
stanovište taxíkov pre šesť vozi-
diel.

Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 10/2009 zmenilo a doplnilo
VZN č. 1/2003 o niektorých pod-
mienkach držania psov. Táto zme-
na bude len krátkodobá. Keďže v
septembri poslanci neschválili zria-
denie a prevádzkovanie karanté-

nej stanice pre odchytené túlavé
psy, nie je možné, aby mestskí poli-
cajti vykonávali odchyt psov, na-
koľko by ich nemali kde umiestniť.
Odchyt psov v Pezinku sa vykoná-
va od roku 1992 a občania boli
s touto službou spokojní, preto
Mesto hľadá riešenie a rokuje o
prevádzkovaní karanténnej stani-
ce súkromným sektorom – občian-
skym združením. Hneď ako sa
situácia vyrieši, projekt bude pred-
ložený na schválenie do MsZ a od-
chyt psov môže byť obnovený.

(MA)

Mesto Pezinok sa rozhodlo pre zmenu webovej stránky, pričom nešlo
len o nový dizajn. Bol vytvorený nový grafický návrh s cieľom zlepšiť
prehľad a navigáciu. Návštevníci určite ocenia grafické zvýraznenie
dôležitých informácií či možnosť vizuálnej upútavky na blížiace sa podu-
jatia, zrýchlenie načítavania stránky a práce s ňou, vylepšené vyhľa-
dávanie či orientáciu v mape mesta. Úplnou novinkou je fotogaléria s
možnosťou pridávať vlastné fotografie. V čase krízy je veľmi aktuálna po-
nuka voľných pracovných miest v meste Pezinok a Bratislavskom kraji.

Na vylepšeniach stránky sa ešte stále pracuje. Pribudnú ďalšie modu-
ly a rovnako sa plánuje prerobenie súčasnej stránky časopisu Pezinčan
do podoby Pezinok.sk a vzájomné prepojenie oboch stránok.

Mesto Pezinok sa ako jedno zo šiestich vybraných na Slovensku stalo
súčasťou pilotného projektu elektronizácie služieb samospráv. Projekt
sa začne realizovať v roku 2010, finančné prostriedky poskytli Minister-
stvo financií SR, Úrad vlády a Národná agentúra pre sieťové a elektronic-
ké služby. Mesto Pezinok sa doň zapojí v záujme zlepšenia služieb
občanom a zefektívnenia komunikácie medzi nimi a úradom. Prínos pro-
jektu bude v tom, že občania dostanú možnosť komunikovať so samo-
správou dôveryhodným a zabezpečeným spôsobom. (MA)

Mnohých rodičov sa dotkli prob-
lémy, ktoré nastali v Materskej
škole na Vajanského ulici najmä v
polovici októbra a novembra t. r.
Novou vyhláškou sa najprv zredu-
koval počet detí, ktoré tu môžu
byť umiestnené. Jediným rieše-
ním ako navýšiť počet asi o 20
detí bola rekonštrukcia priestorov,
prestavba a výstavba nových so-
ciálnych zariadení pre deti. Záro-
veň mesto rozhodlo aj o výmene
väčšiny starých okien za plastové.
Všetky tieto práce mali byť vyko-
nané v mesiaci august, teda v ča-
se prázdnin. Bohužiaľ. nestalo sa

tak, pretože meškali projekčné prá-
ce, statický posudok, výber dodá-
vateľov. Svoj podiel na tom mali aj
personálne zmeny na MsÚ. Vede-
nie mesta to samozrejme mrzí, pre-
tože niektoré práce museli byť
vykonávané za plnej prevádzky.
Mnohí to pochopili ako nevyhnut-
nosť, mnohí nie. Všetkým sa tou-
to cestou ospravedlňujem. Chcel
by som tiež poďakovať pani ria-
diteľke, učiteľkám a celému per-
sonálu MŠ, že aj v „bojových“
podmienkach sa dokázali o deti
plnohodnotne postarať.

, primátorOliver Solga

Desiateho novembra sa usku-
točnilo na Mestskom úrade roko-
vanie primátora s predstaviteľ-
mi spoločnosti KAUFLAND pre
Českú a Slovenskú republiku. Na
stretnutí vyjadrili dlhodobý záujem
postaviť v Pezinku obchodný dom.
Informovali sa o možných lokali-
tách v rámci Územného plánu mes-
ta a o ekonomickej situácii v meste
a regióne. (ra)

V rámci projektu „Pazardžik –
trvaloudržateľné mesto“ prišli na
Slovensko predstavitelia samo-
správy i lokálnych médií z Bulhar-
ska. Cieľom ich cesty bolo získa-
nie skúseností s implementáciou
úspešných európskych modelov v
oblasti trvaloudržateľného rozvoja
hospodárskych centier a motivá-
cie malých a stredných podnikov.
Tridsaťčlennú delegáciu prijal 2.
novembra v historických priesto-
roch Starej radnice primátor Oliver
Solga, ktorý ich oboznámil s his-
tóriou i súčasnosťou mesta a odpo-
vedal na otázky týkajúce sa fungo-
vania samosprávy. Hostia ocenili
našu snahu o vytváranie partner-
ských vzťahov a transfer skúse-
ností medzi mestami a obidvoma
krajinami. (ra)

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom ostatnom zasadaní rozhodlo o
spoplatnení parkovania v centre
mesta. Bude sa týkať parkoviska
pred Mestským úradom, na Rad-
ničnom nám. 1-5 a pred hypermar-
ketom Billa v smere od námestia.
Od 15. januára bude vo vyhrade-
nom priestore osadené dopravné
značenie a dva automaty na par-
kovacie lístky. Neskôr pribudne aj
možnosť zakúpiť si parkovacie kar-
ty mimo automatov. Takto sa vyrie-
ši dlhodobo kritizované parkovanie

v centre, keď tieto plochy boli vy-
užívané na celodenné parkovanie
obyvateľov okrajových častí mes-
ta. Riešenie má vyjsť v ústrety oby-
vateľom i návštevníkom mesta,
ktorí krátkodobo navštevujú úrady
alebo obchodné prevádzky v cen-
tre. Cena 90 minútového parkova-
cieho líska bude 50 centov. S po-
dobným riešením sa stretávame aj
v iných mestách, a tak veríme, že
Pezinčania pochopia toto opatre-
nie v dnešnej preautomobilizova-
nej dobe ako nevyhnutné. (ra)

V piatok 11.decembra sa usku-
toční Vianočná slávnosť Centra
voľného času a v stredu 16.de-
cembra Vianočný koncert Základ-
nej umeleckej školy E. Suchoňa.
Obe podujatia sa uskutočnia v Do-
me kultúry a vystúpia na nich žiaci
pezinských škôl. (r)



V sobotu 14. novembra sme na Slovensku volili svojich zástupcov do
orgánov samosprávnych krajov. Voľby, ako pred štyrmi rokmi, charakte-
rizovala veľmi nízka účasť, k urnám prišlo len 22,90 percent oprávne-
ných voličov.

V Bratislavskom kraji sme okrem predsedu volili 44 poslancov Zastu-
piteľstva BSK. Na post predsedu kandidovalo 11 kandidátov. Ani jeden
z nich nezískal v prvom kole potrebných 50 percent z počtu platných hla-
sov, preto sa bude rozhodovať v druhom kole, ktoré sa uskutoční 28. no-
vembra 2009. V zmysle volebného zákona do druhého kola postupujú
dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Stali sa nimi Pavol Frešo,
kandidát koalície SDKÚ-DS, KDH, OKS, SMK a SaS, ktorý získal 42 794
hlasov (41,29%) a Vladimír Bajan, nezávislý kandidát s podporou koalí-
cie SMER, HZDS, SZS, HZD, ktorému dalo svoj hlas 30569 voličov
(29,49%).

Do 44 členného Zastupiteľstva BSK kandidovalo 436 kandidátov. Zvo-
lení boli 26 kandidáti koalície KDH, OKS, SDKÚ, SMK, 14 koalície HZD,
HZDS, SMER, SZS, 1 MOST-HÍD, 1 SaS, 1 OK a 1 nezávislý. Volieb sa
zúčastnilo 19,46 % oprávnených voličov, čo je najmenej zo všetkých
8 krajov.

Vo volebnom obvode č.12, ktorý tvoria mestá Pezinok a Svätý Jur a
obce Slovenský Grob, Viničné a Limbach, sme volili dvoch poslancov do
BSK. Kandidovalo osemnásť kandidátov – 12 z Pezinka, 3 zo Svätého
Jura, 2 zo Slovenského Grobu a jeden z Limbachu. Za poslancov boli
zvolení :Mgr. Oliver Solga, ktorý získal 2600 hlasov a Doc. PaedDr. Re-
né Bílik, Csc., ktorému dalo svoj hlas 1479 voličov (obaja kandidovali za
koalíciu KDH,OKS, SDKÚ, SMK).

V samotnom Pezinku bola volebná účasť 18,2%, čo je menej ako
v SR i Bratislavskom kraji. Najviac hlasov od Pezinčanov získal O. Solga
(2161), ktorý vyhral vo všetkých 17 volebných okrskoch, naviac zvíťazil
aj vo Viničnom a Limbachu, v Slovenskom Grobe a vo Svätom Jure bol
druhý. Druhý najúspešnejší kandidát R. Bílik (1180 hlasov) bol druhý v
15 okrskoch v Pezinku a v Limbachu.

(mo)

Oliver Solga
René Bílik
Peter Wittgrúber
Ján Čech
Juraj Pátek
Jozef Chynoranský
Miroslav Král
Ľudovít Jurčík
Miroslava Verešvárska
Roman Šišovič
Viliam Frič
Jozef Štolc
Dušan Fraňo
Marián Hanúsek
Marcel Paxián
Roman Mács
Jozef Fodrek
Ján Hollý
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Počet získaných hlasov

Spolu v Pezinku mimo
Pezinka

Poradie
vo VO č. 12

Poradie
v Pezinku

Prví dvaja kandidáti sa stali poslancami BSK.

Kandidáti na poslancov do Zastupiteľstva BSK sa snažili
prezentovať medzi voličmi rôznymi formami. Osobne nav-
števovali rôzne hromadné podujatia, niektorí aj také, na kto-
rých nikdy predtým neboli. Prezentovali sa na plagátoch,
bilbordoch,v médiách, dokonca i v kalendároch, ktoré do-
ručili do každej rodiny. Niektorí sa snažili veľmi (aj za hrani-
cami mesta), iní absolvovali celkom kľudnú kampaň, bez
zhonu a nervov a hlavne bez väčších výdavkov. Do niekto-
rých aktivít hnali kandidátov aj stranícke centrály, bolo pre
ne dôležité v týchto voľbách uspieť.

O všetkom však nakoniec rozhodli voliči. Vyše osemde-
siat percent ich zostalo doma, vôbec sa neunúvali ísť k vo-
lebným urnám. Iste stojí za úvahu, prečo je tomu tak. Je to
neinformovanosť, neznalosť, apatia alebo vzdor? Tí, čo do
volebných miestností prišli, boli poväčšine rozhodnutí, ko-
ho budú voliť. Záleží im na tom, kto ich bude zastupovať.
Postoje, správanie sa, schopnosti a angažovanosť kandi-
dátov si všímali dlhšie ako je oficiálna či neoficiálna voleb-
ná kampaň. (mo)

Do zastupiteľstva BSK bolo zvolených 44 poslancov,
medzi ktorými je 9 žien (20,45%). Veková štruktúra no-
vozvolených poslancov: 25 až 34 roční – , 35 až 54 r. – ,
55 a viac roční– . Priemerný vek je 49 rokov.
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V tomto roku pôjdeme ešte raz
k volebným urnám. V sobotu 28. no-
vembra rozhodneme, kto z dvoch
postupujúcich kandidátov z prvého
kola sa stane predsedom Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Bude
to Pavol Frešo (kandidát koalície
SDKÚ, KDH, OKS, SMK a SaS) ale-
bo Vladimír Bajan (nezávislý kandi-
dát s podporou koalície SMER,
HZDS, SZS, HZD)? Pezinčania, vy-
jadrite svoj názor vo voľbách.



Začiatkom novembra sa konala v Bratislave tlačová beseda Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR, na ktorej informovali o nedos-
tatkoch, ktoré boli zistené pri kontrolách kvality vín a burčiakov. Podľa
ústredného riaditeľa Jána Pliešovského ide najmä o burčiaky predávané
pri pezinskej ceste. „To bolo trošku hrozna a viacej sirupu s cukrom, ale
ono sa to dobre pije,“ uviedolPliešovský.

ŠVPS v tomto roku vykonala 860 kontrol vín. Väčšinu z nich, teda 610
kontrolovali v obchodnej sieti, zvyšok u výrobcov vína. Kontroly boli
zamerané na kvalitu, označovanie a senzorické a analytické ukazo-
vatele. Nekvalita bola zistená v 14 vzorkách predaja maďarských odro-
dových vín, ktoré nariadili stiahnuť z predaja. Opakovane zistili nekvalitu
českých vín. Pliešovský nekonkretizoval, o ktoré vína ide. (r)

ñ

ñ

Z Holandska sa nám ozval Jaro-
slav Čársky z Holíča, ktorý v kraji-
ne tulipánov, mlynov, syra a drevá-
kov dlhodobo pracuje. V liste pí-
še: Tento rok sme mali stretávku z
SOU potravinárskeho v Nitre po
25 rokoch. Z vašich novín sme sa
dozvedeli, že náš 46-ročný spo-
lužiak Jozef Stojkovič z Pezinka
vlani v septembri zomrel. Je nám
to ľúto. Aj touto cestou by sme mu
chceli venovať tichú spomienku.
Ďakujeme. (r)

Slovenský skauting 61. zbor
Modrý oblak Pezinokďakuje Ma-
lokarpatskej komunitnej nadá-
cii REVIA v spolupráci s Nadá-
ciou SPP za poskytnutie finan-
čných prostriedkov na nákup
spoločenských hier do klubov-
ne na Cajlanskej 88 v Pezinku.

ne osobne v kancelárii v Dome
smútku na pezinskom cintoríne.

Nedoručené listy nájomcom hro-
bov: – Klamo
Frant., Šponárová, Ostrava-Hra-
bová (hrob Mária Fraňková, dá-
tum úmrtia 2.10.1986), Adriana
Lovičová, Za hradbami 29, Pezi-
nok (Rudolf Murárik, 12. 7. 1989),
Vilema Strašiftáková, Marianska
427, Příbram (Fabiola Mališková,
6. 2. 2007),Dagmar Rosulková,
Kozia 28, Bratislava (Mária Kubí-
ková, 1. 1. 1954 ), Ivanka Gájová,
Nálepkova 216, Batizovce (Ján
Mlynský,1. 1. 1965), Anna Tomko-
vá, Čermákova 5, Znojmo (Ján
Kristian, 1.1.1937), Mária Jaku-
bovičová, Bystrická 8, Pezi-
nok (Mária Jakubovičová,10. 12.
2006), Helena Rybárová, Trnav-
ská 38, Bratislava (Michal Rybár,

Cintorín v Pezinku

Záhradnícke a cintorínske služ-
by, s.r.o., Správa cintorínov Pezi-
nok žiada občanov o pomoc pri
vyhľadávaní adries nájomcov hro-
bov na cintorínoch v Pezinku. Niž-
šie uvedeným nájomcom boli za-
slané výzvy na zaplatenie nájom-
ného, avšak listy sa vrátili ako ne-
doručiteľné. Nájomcovia sa týmto
stávajú neplatičmi a hrobové mies-
ta budú po zákonnej lehote (5 ro-
kov) navrhnuté na likvidáciu.

Súčasne vás upozorňujeme na
povinnosť nahlasovať na Správu
cintorínov nové skutočnosti pri
zmene kontaktných adries nájom-
cov hrobov. Niektorí občania ne-
majú uzatvorené alebo aktuali-
zované nájomné zmluvy. V prípa-
de pochybností kontaktujte pra-
covníčku Správy cintorínov na
tel. čísle 033/641 1045, prípad-

1. 1. 1998), Justína Čechová, Pro-
stredná 8, Svätý Jur (Michal
Vršek, 1. 1. 1966), Peter Kertés,
Novomeského 34, Pezinok (Hele-
na Kerteszová, 13. 8. 1999),

– Dušan Čajko-
vič, Šmidkeho 7, Pezinok ( Július
Čajkovič, 29.9.1996),

– Júlia Hanús-
ková, SNP 36, Limbach (Anna
Ščepánová, 1. 1. 2008), Ján Skal-
ný, Trnavská 124, Bernolákovo
(Alexia Strapáková, 1. 1. 1889),
Mária Bordáčová, Nová 30, Pe-
zinok (Evička Bordáčová, 1. 1.
1957, Jozef Živner, 11. 11. 1977),
Emília Satková., Družstevná 36,
Grinava, (Miroslav Satko, 21. 2.
2001), Helena Hodálová, Lipová
34, Slovenský Grob (Helena
Neupauerová, 18.4.1985 ).

Cintorín na Cajle

Cintorín v Grinave

Správa cintorínov

Z úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravilo

Sociálne oddelenie MsÚ Pezinok 28. októbra po-
sedenie pre pezinských seniorov s drobným ob-
čerstvením a hudbou. Na úvod ich pozdravil primá-

tor mesta Oliver Solga a zaželal im pevné zdravie do
ďalších rokov života.

V kultúrnom programe vystúpili Folklórne divadlo
Radosť a Folklórny súbor Obstrléze. Na počúvanie
a do tanca hrali Marika Godová-Jančiová a Anton
Čukan. (ZS)

Scénka v podaní Kamily Németovej a Milady
Krejčovej z FS Obstrléze. Foto (mo)

Mesto každoročne organizuje celomestské stret-
nutie seniorov cez kluby dôchodcov.

Mesto Pezinok organizuje v tom-
to roku už 7. výročné stretnutie
zdravotne postihnutých občanov
pod názvom NÁŠ DEŇ. Podujatie
sa uskutoční v piatok 4. decembra
v Dome kultúry. Vstup je voľný.

Pri tejto príležitosti budú ocene-
ní ľudia, ktorí sa starajú o hendike-
povaných spoluobčanov. Pripra-
vený je tiež kultúrny program.

Sprievodným podujatím bude
meranie hladiny cukru v krvi, ktoré
zabezpečia členovia Miestnej or-
ganizácie Zväzu diabetikov Slo-
venska a výstavka prác klientov
zariadenia sociálnych služieb Hes-
tia a pacientov z ergoterapeutickej
dielne Psychiatrickej nemocnice
P. Pinela v Pezinku. (ZS)

Mesto Pezinok upozorňuje
vlastníkov pozemkov a stavieb
na území mesta na povinnosť
vykonania celoplošnej deratizá-
cie v zmysle všeobecno záväz-
ných nariadení č.3 a 7/2003.
Kontrolu plnenia povinností vy-
konajú kompetentní zamestnan-
ci MsÚ. V prípade nedodržania
tejto povinnosti budú uplatnené
sankcie v zmysle zákona. (sk)

V budove bývalej školskej jedál-
ne na Kollárovej ulici č. 1 začala
prestavba na nový klub dôchod-
cov, výdajňu stravy s jedálňou a
novými priestormi pre Centrum ro-
diny Mamatataja. Svoju strechu
nad hlavou tu nájdu aj niektoré spo

ločenské organizácie, ktorým budú
slúžiť tri klubovne. Na prestavbu
Mesto použije finančné prostriedky
získané z predaja budovy KD Slád-
kovičova č.1. Nové priestory by ma-
li byť odovzdané do užívania za-
čiatkom budúceho roka. (ra)

Pezinské kultúrne centrum a
Mesto Pezinok pozývajú deti na
celomestské VÍTANIE MIKULÁ-
ŠA, ktoré bude v sobotu 5.decem-
bra o 17.hod. na Radničnom ná-
mestí. Pripravený je program s Mi-
kulášom, čertom a anjelom, vys-
túpenie Divadla na kolesách a ta-
nečnej skupiny HANY z Centra
voľného času a ďalšie prekvape-
nie. (mo)



Základná škola Na bielenisku
získala z nadačného fondu Zápa-
doslovenskej energetiky v rámci
grantového programu Pozitívna
energia pre šport 2009 Nadácie
Pontis finančný príspevok vo výš-
ke 6429 eur. Viac sme písali v mi-
nulom čísle.

Druhým zrealizovaným projek-
tom je „Zdravá škôlka“ v MŠ Za
hradbami. V rámci programu Elek-
tronizácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania 2009 zís-
kala táto škola finančné prostried-
ky z Ministerstva školstva SR v su-
me 3500 eur. Boli zakúpené tri
chladničky, jedálenské stoly a sto-
ličky, zmodernizovalo sa materiá-
lovo – technické vybavenie školy a
deti získali možnosť stolovať v kul-
túrnom prostredí. Počas druhej fá-
zy projektu boli deťom podávané v

zvýšenej miere
mliečne výrobky,
ovocie, zelenina
a bio potraviny
(bio tyčinky, ne-
sladené nápoje,
bio výživa).

Z nových pro-
jektov bol Mestu
Pezinok schvá-
lený projekt v
rámci výzvy „Ze-
lená pre senio-
rov “ Nadác ie
Orange, vďaka
ktorému získa
Akadémia tretieho veku v Pezinku
technické vybavenie (počítač, da-
taprojektor).

Mesto sa tiež uchádza o dotáciu
z Ministerstva kultúry SR na pro-
jekt „Revitalizácia Zámockého par-

Naše Občianske združenie PrevenciaAD už štvrtý
rok podporuje firma Linglaters (momentálne preme-
novaná na Kinstellar, s. r. o.). Vďaka nej sa nám poda-
rilo už trikrát zorganizovať letný konský tábor. V tomto
roku to bol víkendový pobyt (16.-18.októbra) v Pen-
zióne Ranč v Šenkviciach pre deti zo sociálne znevý-
hodneného rodinného prostredia, ktorým finančné
možnosti neumožňujú dovolenkovať pri mori alebo
niekde na Slovensku.

Deti v Šenkviciach prežili tri dni plné hier, smiechu,
radosti, jazdy na koňoch a pohody s bezprostredným
prijatím a akceptáciou, čo pre väčšinu z nich nie je sa-
mozrejmosť. Najväčšou odmenou pre nás bol úsmev
na tvárach detí, ktorý vyjadroval spokojnosť a naplne-
nie ich očakávaní. S deťmi máme v úmysle stretávať
sa i naďalej, najbližšie pripravujeme Mikulášske popo-
ludnie a v jarných mesiacoch jednodňový výlet spoje-
ný tiež s jazdením na koňoch.

Touto cestou chceme poďakovať pracovníkom
Ranču v Šenkviciach za vytvorenie príjemnej domá-
cej atmosféry a podnikateľke p. Burgerovej za spon-
zorský dar.

Ak vás zaujali naše aktivity a chceli by ste poskyt-
núť svoje 2% daní na dobrú vec pre deti z pezinské-
ho okresu, neváhajte sa obrátiť na OZ PrevenciaAD.

(ka)

bočnej brány“. Celkový rozpočet
projektu bol projektantom vyčísle-
ný na vyše 15 tis. eur, z toho kofi-
nancovanie mesta je 5 percent –
760 eur.

projektový manažér
Ing. Monika Krnáčová

Slávnostné odovzdanie rekonštruovaného ihris-
ka v ZŠ Na Bielenisku Foto (mo)

O niekoľko týždňov sú tu opäť
vianočné sviatky. S ich príchodom
už tradične máte možnosť pro-
stredníctvom nadácie REVIApote-
šiť deti vzácnym darom – ich
vysnívanou knižkou.

Nie každá rodina má však pod-
mienky na to, aby svojmu dieťaťu
túto vytúženú knihu zabezpečila.
Nadácia REVIA preto už piaty rok
prichádza so známym projektom
Otvor srdce, daruj knihu. Vďaka
dobrým srdciam obyvateľov malo

karpatského regiónu sa deťom zo
sociálnych rodín, ktoré by inak kni-
hu nezískali, môže splniť jeden z
vianočných snov. Prispejte aj vy k
iniciatíve nadácie Revia a kníhku-
pectiev BeneLibri a Modul. Poteš-
te detské srdiečka. Stačí ak počas

novembra a decembra v kníhku-
pectvách BeneLibri v obchodnom
centre Plus a Modul na Štefániko-
vej ulici zakúpite knižku označenú
záložkou s menom a vekom
dieťaťa, ktoré by ju rado videlo pod
vianočným stromčekom. Pro-
stredníctvom nadácie REVIA po-
putuje vytúžená kniha k svojmu
novému majiteľovi.

V mene obdarovaných detí ďa-
kujeme za splnené detské želania.

(REVIA)

V dňoch 11. – 13. novembra
navštívil Malokarpatský región
štáb bieloruskej televízie, aby tu
nakrútil dokumentárny film, ktorý
ma propagovať náš región ako
možnú destináciu pre krátkodobé
či dlhšie rekreačné pobyty. Pra-
covníčky televízie prijali primátori
Pezinka a Modry, ktorí im poskytli
základné informácie o našom kra-
ji. V Pezinku ich zujímali najmä his-
torické pamiatky a expozície Malo-
karpatského múzea. (ra)

Slávnostná členská schôdza zá-
kladnej organizácie č. 52 Únie ne-
vidiacich a slabozrakých Sloven-
ska okresov Pezinok, Malacky a
Senec sa uskutočnila 14.novem-
bra v budove ZŠ Grinava – Orešie.
Po krátkom kultúrnom programe,
o ktorý sa postarala domáca sku-
pina Jajoba, sa prítomným priho-
voril predseda Krajskej rady
ÚNaSS Ján Cesnek a nový pred-
seda základnej organizácie Milan
Košík. Pozdravili ich tiež predsta-
vitelia mesta primátor Oliver Solga
a viceprimátor a poslanec NR SR
JánČech. (ra)

V októbri sa priestoroch Mestského úradu v Pezin-
ku uskutočnil národný vzdelávací workshop, ktorý bol
organizovaný v rámci projektu VISIBLE. Projekt sa
zameriava na neformálne vzdelávanie projektových
manažérov v regionálnych rozvojových agentúrach,
pretože pre túto profesiu neexistuje špecifická forma
vzdelávania. Na workshope sa zúčastnilo štrnásť
účastníkov. (tk)

Združenie Malokarpatská vínna
cesta, Združenie miest a obcí ma-
lokarpatského regiónu a Malokar-
patské osvetové stredisko uspo-
riadali v priestoroch nového vinár-
skeho komplexu IN VINO v Modre
mediálnu promóciu kalendára

. Na
fotografiách Kristíny Schreibero-
vej sú zachytení vinohradníci a vi-
nári z nášho regiónu.

Muži malokarpatského vína

(mo)

Ľudia v Centrope – tento názov
niesla výstava, ktorá trvala počas
celého októbra v bratislavskom Pri-
maciálnom paláci. Centrope je ná-
zov pre európske centrálne územie
v srdci Európy. Zahŕňa hospodár-
sky a kultúrne expandujúci región,
ktorý má spolu 6,5 milióna obyva-
teľov. Okrem štyroch krajín, dvoch
hlavných miest Bratislava a Viedeň,
veľkých miest ako Brno a Gyor, ho
tvoria aj menšie sídla ako napríklad
Pezinok so svojimi partnerskými
mestami Mosonmagyaróvár a Neu-
siedl am See. Viac informácii nájde-
te na www.centrope.info (ra)

Vianočný koncert pod záštitou
primátora sa uskutoční v nedeľu 6.
decembra o 19. hodine v Dome
kultúry. Publiku sa na ňom pred-
staví nevidiaci spevák Marián
Bango, ktorý je, a nie neprávom,
nazývaný „slovenský Boccelli“.
Svoj prvý album prezentoval 17.
novembra v KC Ružinov za účasti
operného speváka Petra Dvorské-
ho, ktorý je jeho hudobným porad-
com i priateľom. Vstup na koncert
je zdarma. (ra)



Od leta prebiehalo na dvadsiat-
ke ulíc v Pezinku budovanie op-
tickej infraštruktúry od Orangeu.
Vďaka tejto optike budú môcť oby-
vatelia mesta využívať výhody in-
ternetového pripojenia s rýchlos-
ťou až do 70 Mbps, alebo objavo-
vať nové možnosti digitálnej tele-
vízie s viac ako 100 kanálmi, vrá-
tane 12 HD staníc. Služby Orange
Doma tiež prinášajú možnosť uží-
vať si výhodné telefonovanie z pev-
nej linky nielen vo fixnej, ale aj v
mobilnej sieti.

Najmodernejšia optická sieť
Orangeu je v súčasnosti dostupná
v 17 mestách Slovenska. V Pezin

ODCHODY VLAKOV Z PEZINKA
smer Bratislava

hl.st., každý deň
hl.st., prac.dni
hl.st.,v SO a NE
Petržalka, prac.dni
N.Mesto, prac.dni
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hl.st., každý deň
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smer Trnava
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Cez štátne sviatky niektoré spo-
je nepremávajú, pre istotu sa
informujte o nich na železničnej
stanici.
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Upozornenie

Pozvanie prijali aj zástupcovia Mesta Pezinok,
primátor Oliver Solga, viceprimátor Ján Čech, pred-
nosta MsÚ Miroslav Šebesta, (v minulosti tiež
navštevoval ZŠ Fándlyho) a vedúca oddelenia
školstva Renáta Minarovičová. Akadémie sa zú-
častnili tiež riaditelia pezinských základných a stred-
ných škôl, zástupcovia Mestskej polície, Rady školy,
Rady rodičov a ďalší. Vzácnymi hosťami boli vo veľ-
kom počte zastúpení bývalí učitelia, ktorí pôsobili
na ZŠ Fándlyho. Riaditeľ školy Milan Janoga všet-
kým v krátkosti pripomenul, čím všetkým za tých
neuveriteľných 50 rokov fungovania škola prešla,
hosťom sa prihovoril aj primátor Solga a vo vyše
hodinovom programe vystúpili žiaci s nacvičeným
programom. Pripomenúť si časy svojho pôsobenia
na škole prišli aj bývalé žiačky, úspešná speváčka
Ivana Poláčková, ktorá zaspievala pieseň a Jazmína
Piktorová, ktorá zase prítomným zatancovala scé-
nický tanec. Súčasťou osláv 50. výročia založenia
školy bola aj výstava fotografií z histórie školy a bro-
žúrka „50. výročie založenia ZŠ Fándlyho ul. v Pe-
zinku“, ktorá podrobnejšie zmapovala celú históriu
školy. Zaujala aj nástenka s profilmi bývalých žiakov,
ktorí v súčasnosti úspešne pôsobia v oblasti kultúry,
športu, zdravotníctva, vedy a médií.

Základný kameň 23-triednej panelovej školy Na
pažiti položili 9. novembra 1957. Pravidelné vy-
učovanie pre 545 žiakov začalo 23. 10. 1959. Po-
stupne sa dokončovali ďalšie časti budovy a v roku
1961 začala prevádzku školská jedáleň s javiskom.
V školskom roku 1964/65 navštevovalo školu najviac

Základná škola na Fándlyho ulici oslávila 50
rokov svojej histórie. Súčasťou osláv boli sláv-
nostné akadémie. Najskôr pre žiakov a rodičov a
vyvrcholením osláv bola akadémia so spoločen-
ským posedením pre učiteľov a hostí.

Krátko z histórie školy

žiakov v jej doterajšej histórii – 1310. Časom sa za-
čalo aj s úpravou okolia školy a v roku 1969 sa žiaci i
učitelia dočkali telocvične. Súčasťou školy bola i
školská družina, ktorá dostala novú samostatnú
budovu v januári 1976 a mala 5 tried, 1 herňu a
rozprávkovú miestnosť. Počas 50 rokov v škole učilo
181 žien a 42 mužov, vystriedali sa štyri vedenia
školy. Doteraz na škole študovalo vyše 4500 žiakov.

Mária Miklášová

Účastníci slávnostnej akadémie

Program žiakov školy Foto (mo)

ku ju budú môcť využívať obyvate-
lia na uliciach: Bernolákova, Brati-
slavská, Bystrická, Dona Sand-
tnera, Gorkého, Hrnčiarska, Hroz-
nová, Komenského, L. Novomes-
kého, Majakovského, Mierová,
Mladoboleslavská, Muškátová,
Nerudova. Obrancov mieru, Puš-
kinova, Rulandská. Silvánová, Su-
vorovova. Svätoplukova, Trnav-
ská, Ul. 1.mája a Za hradbami.

Obyvatelia, ktorí sa rozhodnú
dať si zaviesť do svojho bytu sieť
a naplno tak využívať služieb Oran-
ge Doma, sa môžu obrátiť na pre-
dajňu Orangeu v Pezinku.

(ts)

Až 46 % mládeže v pracovných
dňoch nikdy nečíta knihy, 54 % ne-
navštevuje žiadnu knižnicu a len
17 % prečítalo v minulom škol-
skom roku tri alebo viac kníh po-
vinného čítania.

Uvádza sa to v podrobnej správe
o výskume čítania, vzťahu ku kni-
hám, knižniciam a k informáciám,
ktorú v týchto dňoch zverejnilo šesť
verejných knižníc v Bratislavskom
kraji - Mestská knižnica v Bratisla-
ve, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku (zriaďovateľBSK), Staro

mestská knižnica, Knižnica Ruži-
nov, Knižnica Bratislava – Nové
Mesto a Miestna knižnica Petržalka
v spolupráci s Katedrou knižničnej
a informačnej vedy Filozofickej fa-
kulty UK. Výskumu sa zúčastnilo
1515 žiakov 8. a 9. ročníka 16 zák-
ladných škôl a 1. a 2. ročníka 22
stredných škôl v Bratislave, Pezin-
ku, Senci, Malackách, Modre, Zoho-
re a Kráľovej pri Senci. Výsledky
výskumu potvrdzujú význam rodin-
ného prostredia pre rozvoj čítania
dieťaťa, no zároveň jednoznačne

ukazujú, že na základných a stred-
ných školách absentuje koncepčná
práca s knihou a informáciami vo
vyučovacom procese.

Cieľom výskumu bolo odhaliť
rezervy v aktivitách a službách
knižníc smerom k mladej generá-
cii. Vyhodnocovanie získaných in-
formácií však poukázalo na potre-
bu širšej spoločenskej diskusie,
pri ktorej by nemali chýbať knihov-
níci, pedagógovia, manažéri kul-
túry a školstva ale aj široká verej-
nosť. K. Krapková, BSK

Od 1. decembra budú v predaji
vstupenky na 16. Ples Farnosti Pe-
zinok, ktorý sa uskutoční 12. feb-
ruára 2010 v Dome kultúry. Do tan-
ca a na počúvanie budú hrať Bor-
šičanka, Proxima, Bukasový ma-
sív. Vstupné: 12 a 10 eur, večera
6 eur. Objednávky: p. František
Féder, Farská 7, tel. 0905342261,
e-mail:fff@rsb.sk (ff)

Fond Tesco v spolupráci so Slo-
venskou humanitnou radou a Slo-
venským výborom pre UNICEF
organizujú verejné vianočné fi-
nančné zbierky. Začínajú od 26.
novembra a budú trvať až do prí-
chodu Vianoc 24. decembra. Vy-
zbierané finančné prostriedky po-
môžu ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi
v danom meste. Zbierky sa konajú
v Tesco obchodoch po celom Slo-
vensku.

Finančná zbierka prostredníc-
tvom dobrovoľníkov sa uskutoční
aj v obchode Tesco v Pezinku. (oh)





Ladislav Cichý 63 r.
Alžbeta Moravská 63 r.
Bibiana Moravčíková 26 r.
Jozef Mezei 87 r.
Vladimír Březík 84 r.
Emília Verényová 71 r.
Ema Vozárová 84 r.
Eduard Benčurík 85 r.

70-roční

75-roční

80-roční

Marta Miškovská 1.11.
MUDr. Fabiola Mináriková 2.11.
Jozef Demovič 4.11.
Doc.Ing.Peter Kontras CSc. 11.11.
Margita Zápražná 15.11.
Michal Lunák 17.11.
Eva Šafárová 18.11.
Mária Srnová 20.11.
František Hanúsek 21.11.
Lucia Guštafíková 23.11.
Helena Benková 29.11.

Jozef Strýček 2.11.
Mária Slimáková 16.11.
Ľudmila Turanská 17.11.
Elena Simonová 18.11.
Júlia Dubeková 22.11.
Zuzana Schleglová 30.11.

Mária Kerkešová 1.11.
Gizela Boriková 10.11.
Zuzana Stanová 11.11.
Irena Polakovičová 16.11.
Severín Mlynek 16.11.
Irena Maťusová 23.11.

Oľga Ježíková 4.11.
Valéria Minichová 11.11.
Ambróz Hrachovský 17.11.
Oľga Ščibrányová 22.11.
Katarína Falušiová 24.11.
Ľudovít Kovačovský 27.11.
Žofia Straková 30.11.

Ján Benkovský 9.11.

Marta Pivková 22.11.

Alžbeta Péteryová 7.11.

85-roční

91-ročný

94-ročná

96-ročná

Spomienky na teba
ostanú navždy živé.
Dňa 20.11.2009 uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša mama

S láskou spomínajú
dcéry s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Vilma PONIŠTOVÁ.

Dňa 16. 10. 2009
sme si pripomenuli
50. výročie tragicky
zosnulého nášho
drahého otca, ded-
ka a pradedka

a dňa 28. 10. 2009
3. výročie úmrtia
našej drahej mamy,
babky a prababky

S láskou a v modlit-
bách spomínajú
dcéry Zlata, Veronika, synovia Ján,
Vladimír a Ľubomír s rodinami.

Jána
STOJKOVIČA.

Heleny
STOJKOVIČOVEJ.

MUDr. Radomír Tarek a Ing. An-
drea Adamčíková • Juraj Mezei a
Mária Krasňanská • Mgr. František
Mezei a Erika Výberčiová • Angus
John Henry Senior a Henrieta Lene-
rová • Mário Bušo a Miroslava Po-
zsgaiová • Ing. Marek Chvíla a Ing.
Marianna Šteineckerová • Rastis-
lav Sedlák a Ing. Marianna Ivanová
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Ing. Marek Molnár a Silvia Čer-
máková Juraj Oravec a Jana
Škreňová Pavol Štilhammer a
Alena Tvrdá Jozef Benka a Han-
nah Elizabeth Martin Ing. Martin
Kollár a Veronika Lobotková Mgr.
Peter Čech a Ľubica Mrvová Mi-
chal Mrva a Michaela Malkusová
Stanislav Tunega a Zuzana Buč-
ková Ľuboš Bodiš a Katarína Voj-
číková Tomáš Gnida a Natália
Čajkovičová Jozef Kormos a Ro-
mana Štefanovičová Vladimír
Stolárik a Zuzana Ulrichová Mgr.
Matúš Kšiňan a Mária Sivková

Samuel Muráň 4.9.
Marian Kristian Tichý 4.9.
Tomáš Petrík 8.9.
Melisa Zabadalová 10.9.
Gabriela Košíková 11.9.
Viktória Osvaldová 11.9.
Katarína Marková 12.9.
Kristína Dahamshy 14.9.
David Stromček 14.9.
Veronika Fusková 16.9.
Samuel Peško 16.9.
Natália Saládiová 16.9.
Lucia Kordošová 17.9.
Marko Maslík 17.9.
David Kuttner 17.9.
Timotej Mojžiš 21.9.
Roman Kováčik 22.9.
Michaela Spustová 23.9.
Valentína Vrábelová 23.9.
Sofia Klimová 25.9.
AndrejAgóč 26.9.
Zara Angelovičová 26.9.
Lenka Lukáčová 28.9.
Vanesa Mitáková 28.9.
NinaČerníková 29.9.
Dominika Ujváryová 29.9.
Katarína Smolková 30.9.
Viktória Krištofová 1.10.
Tomáš Pastír 3.10.
Lucia Keblušková 3.10.
Daniel Slimák 4.10.
Eveline Svea Sue Amer 6.10.
Tobias Demko 6.10.
Ivan Križan 8.10.
Oliver Štefík 8.10.
Jakub Križan 10.10.
Adam Rohutný 11.10.
Melánia Noskovičová 12.10.
Kristína Žilová 13.10.
Viktória Strezenická 14.10.
Dominika Vöröšová 14.10.
Agáta Švecová 15.10.
Nela Holienčinová 15.10.
Matyáš Janák 15.10.
Elizabeth Konczová 19.10.
Wanda Špeková 20.10.

Odišiel si navždy,
niet Ťa medzi na-
mi, v našich srd-
ciach žiješ stále
snami. Dňa 23. 11.
sme si pripome-
nuli 5. výročie úmr-
tia nášho drahého

manžela, otca
Ernesta PETRAKOVIČA.

Dňa 2. 11. 2009 uply-
nulo 5 rokov čo nás
navždy opustil náš
otec

S láskou dcéra Anka
s rodinou.

Ján NEVORAL.

Dňa 23. 11. 2009 sa
dožila krásneho ži-
votného jubilea 80
rokov sestra a krstná
mama pani

z Pezinka. Všetko naj-
lepšie, veľa zdravia, šťastia a optimiz-
mu do ďalšieho života jej zo srdca
praje sestra Marta a krstné deti s rodi-
nami.

Irenka MAŤUSOVÁ

Osud nikdy nevráti
čo nám vzal, ostali
spomienky a žiaľ.
Dňa 8. 11. 2009 uply-
nuli 2 roky čo nás
navždy opustil náš
manžel, otec
Ján POLAKOVIČ.

Kto ste ho poznali, prosím venujte
mu tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka, syn, dcéra.

Dňa 7. 11. 2009 sme
si pripomenuli nedo-
žité 60. narodeniny
môjho manžela

a 9. 12. 2009 uplynie
7 rokov od jeho tra-

gickej smrti. Prosím, kto ste ho poz-
nali venujte mu tichú spomienku.
Manželka, deti a ostatná rodina.

Antona KOVALÍKA

Dňa 5. 11. 2009 uply-
nul rok čo nás na-
vždy opustil

S láskou a úctou
spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Stanislav
TAHOTNÝ.

Odišiel si tíško, niet
Ťa medzi nami, v
srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 29. 11. uplynie
30 rokov, čo nás
navždy opustil otec
a manžel

S láskou spomína dcéra Mária a
manželka Emilia.

Ján MIKOVIČ.

Dňa 22. 12. uplynie
20 rokov čo nás na-
vždy opustil náš milo-
vaný otec
Michal FISCHER.

S láskou a úctou spo-
mínajú dcéra a syno-
via s rodinami.

Dňa 14. 11. 2009
uplynulo 7 rokov od
smrti drahej mamy a
babky

S láskou na ňu spo-
mína celá rodina.
Kto ste ju poznali,

venujte jej tichú spomienku.

Anny ŠUBOVEJ.

Ďakujeme všetkým
známym a príbuz-
ným, ktorí dňa 7. 10.
2009 odprevadili na
poslednej ceste našu
drahú zosnulú

Manžel a deti s rodinami.
Irenu SLEZÁKOVÚ.

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale
teba nám už nikto nevráti. Odišiel si
náhle nečakane, na rozlúčku nebol
čas, tvoj odchod zabolel všetkých
nás. Dňa 20. 11. 2009 uplynulo 15
rokov, čo nás náhle opustil náš drahý
manžel, otec, dedko a pradedko

Kto ste ho poznali ve-
nujte mu prosím, tichú
spomienku. S láskou
spomína manželka,
deti s rodinami a os-
tatná smútiaca rodina.

Jozef DVORSKÝ.

Dňa 5. 11. 2009 sme
si pripomenuli 8. vý-
ročie smrti

Martina
DEMOVIČA,

dňa 21. 11. 2009 7.
výročie smrti
AgnešeNAGYOVEJ
a 28. 11. 2009 si pri-
pomenieme jej ne-
dožitých 70 rokov.
Kto ste ich poznali
venujte im s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.

Dňa 5. 11. 2009 uply-
nul rok, čo nás opus-
tila naša drahá ma-
ma

Kto ste ju poznali
venujte jej tichú spo-

mienku. Smútiaca rodina..

Margita
KRAUSOVÁ.

Filip Bachan 20.10.
Sebastian Fabiankovič 23.10.
Alexander Ferenczi 25.10.
Richard Kolár 26.10.
Radoslav Fiala 27.10.
Magdaléla Magulová 27.10.
Zuzana Marková 29.10.
Ella Kiabová 30.10.
Samuel Vítek 31.10.
Alex Vizent 4.11.

Emília Chmelárová 70 r.
František Wild 89 r.
Hedviga Benovičová 87 r.
Margita Šwierková 53 r.
Ladislav Ondrovič 67 r.
Ľudovít Poláček 55 r.
Darina Maruniaková 59 r.
Ján Mezei 86 r.



Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
č. 123 v Pezinku usporiadala v
priestoroch SOU na Komenského
ulici tradičné Posedenie pri hudbe.
Zúčastnilo sa ho 190 členov a ro-
dinných príslušníkov z Pezinka,
Modry, Šenkvíc, Senca a Tomášo-
va. O dobrú náladu sa postarala
hudobná skupina Melody. Večeru
pod vedením vedúcej kuchyne
Evy Marcinekovej pripravili ku-
chárky školy. Obsluhovali študenti
nadstavbového štúdia odboru spo-
ločného stravovania pod vedením
majsteriek výcviku Alžbety Jacko-
vej a Ľudmily Holickej. Napínavou
časťou večera bolo žrebovanie
tomboly. Prispeli do nej desiatky
sponzorov, ktorým za podporu tiež
touto cestouďakujeme.

Vďaka za pomoc patrí aj riadi-
teľke SOU Elene Jurčíkovej. Po-
zvanie na podujatie prijal primá-
tor mesta Oliver Solga, ktorý sa k
účastníkom tiež prihovoril.

Účastníci akcie veria, že sa
uskutoční aj v budúcom roku.
Chceme dokázať, že aj napriek
zdravotnému stavu sa môžeme
príjemne zabávať a zabudnúť na
chvíľu na zdravotné ťažkosti. Všet-
kým, ktorí nám pomohli, ešte raz
ďakujeme.

podpredseda ZO SZTP
Jozef Veverka

Počas tradičných pezinských
Vianočných trhov opäť prispeje
troškou k sviatočnej atmosfére na-
dácia REVIA. Pre obyvateľov pri-
pravuje predvianočný darček v po-
dobe živého orloja.

Už šiestykrát si tak budú môcť
návštevníci Vianočných trhov v
arkieri Starej radnice na námestí
pozrieť v pravidelných intervaloch
tradičné vianočné postavičky, ale
netradičnejšie, v podaní dobrovoľ-
níkov nadácie Revia. Súčasťou ži-
vého orloja bude opäť i Vianočný
bazár, kde si budú môcť obyvate-
lia Pezinka i okolia vychutnať do-
máce koláče pripravené dobro-
voľníčkami nadácie Revia. Finan-
cie vyzbierané z predaja koláčov
budú určené na výstavbu bezba-
riérových vstupov v meste.

Viac informácií o živom orloji
a vianočnom bazári nájdete na
www.revia.sk. (Revia)

Malokarpatská komu-
nitná nadácia REVIA
prerozdelila v rámci
grantového kola spo-

jeného s Klubom darcov 1656 eur.
Finančné prostriedky na reali-

záciu myšlienok ako zlepšiť život v
malokarpatskom regióne preroz-
deľovali aj darcovia pri našej nadá-
cii. Projekt Klub darcov zbližuje
ľudí, ktorí sú ochotní dlhodobo pod-
porovať región, v ktorom žijú a ma-
jú záujem rozhodovať o darova-
ných prostriedkoch. Tentoraz fi-
nančne prispeli spoločnosti DISI a
Západoslovenská energetika.

Finančné príspevky získal pro-
jekt OZ 5P s názvom Mesto bez
bariér, ktorý pomôže ľuďom s fy-
zickým postihnutím rušiť bariéry v
Pezinku. Podporení boli i mladí
ľudia, ktorí sa vďaka iniciatíve Cen-
tra voľného času predstavia na ne-
súťažnej prehliadke moderných
tancov, ale aj vzdelávanie dôchod-
cov vAkadémii tretieho veku. Pod-
porený bol aj spomienkový kon-
cert na udalosti z novembra 1989
v podaní OZ Pezinské rozpráv-
kové divadlo, ďalej čiastočné
materiálne vybavenie skautské-
ho oddielu 61. zboru Modrý oblak
Pezinok a vydanie pokračovania
knihy , v ktorom
sa autorka Eva Šišková zamýš-
ľa nad osudom demokracie na za-
čiatku 3. tisícročia.

Tešíme sa na nové nápady, kto-
ré zlepšia život v Pezinku a roz-
vinú medzisektorovú spoluprácu.

Z lekárne srdca II

(Revia)

Mimoriadny záujem bol aj o produkty pezinskej
vinárskej firmy VPS, s. r. o. Pavelka – Sobolič.

Znovu sme na Malokarpatskej vínnej ceste zažili zá-
plavu milovníkov vína. Po dva dni (20.a 21. novembra)
sa tu konal jubilejný 10. ročník Dní otvorených pivníc.
Na trase od Bratislavy až po Trnavu bolo otvorených
113 pivníc malých a stredných vinárov, kde mohli
ochutnávači degustovať mladé i staršie vína priamo v
prevádzkach ich výrobcov. Organizátori za pár dní vy-
predali všetkých päť tisíc lístkov, viac už do predaja ne-
dali, aby to nespôsobilo preplnenosť pivníc. Návštev-
níci boli označení originálnou vínnou zátkou, ktorá bola
vstupenkou, k čomu dostali vínny pas a orientačnú ma-
pu s taštičkou.

Dni otvorených pivníc, ktoré patria k najväčším vi-
nárskym podujatiam na Malokarpatskej vínnej ceste,
sa vydarili. Opäť bol o ne obrovský záujem a naši vinári
návštevníkom ponúkali tie najkvalitnejšie slovenské
vína, čo bola tá najlepšia pozvánka na budúci ročník
iďalšie vinárske podujatia v našom regióne. (mo)

Pri príležitosti 135. výročia založenia Dobrovoľného hasičské-
ho zboru v Pezinku sa uskutočnila v Malokarpatskej knižnici bese-
da s hasičskými publicistami. Prítomným zástupcom dobro-
voľných i profesionálnych hasičov z Pezinka, Bratislavy a Trna-
vy a občanom z Pezinka, Modry aďalších obcí sa predstavili pub-
licisti Ing. Štefan Hronec, Csc. a Peter Ronec. Prvý ako dlhoroč-
ný príslušník profesionálnej požiarnej ochrany je autorom viace-
rých publikácií a odborných materiálov, druhý je spoluautorom
niektorých publikácií a autorom článkov najmä o hasičskej čin-
nosti. Prítomný bol i primátor mesta Pezinka Oliver Solga, ktorý
v minulosti ako výtvarník ilustroval kreslený seriál v časopise
Požiarnik.

Počas besedy bola prezentovaná najnovšia publikácia auto-
ra Š. Hronca „Z histórie profesionálneho hasičstva na Sloven-
sku“, v ktorej je podrobnejšie zachytená história i súčasnosť
z tejto oblasti. Publikáciu pokrstili vodou a jej krstnými ro-

dičmi sa stali riaditeľka Malokarpatskej
knižnice A. Gašparovičová a primátor
mesta O. Solga. (mk)



Spoločnosť ecorec Slovensko
so sídlom v Glejovke, ktorá sa zao-
berá spracovaním odpadov na al-
ternatívne palivá, sa v tomto roku
pridala k tradičnému jesennému
upratovaniu v Pezinku. V spolu-
práci s mestom spoločnosť zabez-
pečila bezplatné spracovanie od-
padu vhodného na spálenie. Od-
pad sa dotrieďoval v areáli bývalej
motokárovej dráhy na Fajgalskej
ceste. Namiesto uloženia na
skládku sa z odpadu vyrobilo alter-
natívne palivo pre cementársku
pec. Celkovo bolo týmto spôso-
bom spracovaných 5 ton odpadu
od obyvateľov.

Zamestnanci ecorecu taktiež

prispeli k zlepšeniu životného pro-
stredia v okolí Pezinka, keď v ok-
tóbri dobrovoľne vyčistili dve čier-
ne skládky odpadu. Prvou z nich
bola čierna skládka pneumatík,
ktorá sa nachádzala pri ceste z
mesta Svätý Jur. Z nej bolo odve-
zených približne 60 kusov pneu-
matík, ktoré tam niekto vyhodil.
Druhou bola čierna skládka vo vi-
nohrade Vinohradníckeho vinár-
skeho družstva podielnikov Kar-
paty, odkiaľ bolo odvezených
9 m3 odpadu nahádzaného ne-
zodpovednými spoluobčanmi.

Spoločnosť ecorec sa zaobe-
rá spracovaním odpadov od roku
1996. Jej hlavnou činnosťou je oli-

ekologické spracovanie odpadov
na alternatívne palivá pre cemen-
társke pece, v ktorých dochádza
k ich energetickému zhodnoco-
vaniu. Takto znižuje množstvo od-
padov, ktoré by inak boli určené na
skládky a zároveň znižuje spotre-
bu uhlia v energeticky náročnej
výrobe cementu. ecorec realizuje
spracovanie odpadov väčšinou od
priemyselných zákazníkov, ale
časť odpadov pochádza priamo
od občanov Pezinka a okolitých
obcí. Svojou činnosťou tak pris-
pieva aj k riešeniu miestnych pro-
blémov odpadového hospodár-
stva.

Marianna Farkašová

V ostatnom čase iste aj obča-
nia Pezinka zaregistrovali rôzne
informácie, ale i dezinformácie, tý-
kajúce sa ponuky predstaviteľov
spoločnosti Ekologická skládka
adresované nášmu mestu a jeho
občanom.Hovorí sa v nich o nulo-
vom poplatku, o možnostiach pre
prvých 5076 ľudí uložiť sto kilogra-
mov odpadu zadarmo a podobne.
Mesto Pezinok, ani ja ako primátor
sme oficiálne žiadnu ponuku nedo

stali. Práve naopak v piatok 6. no-
vembra sa uskutočnilo pracovné
stretnutie vedenia mesta s kona-
teľom spoločnosti Skládka Dubo-
vá, na ktorom bolo potvrdené plne-
nie zmluvy, a to aj napriek infor-
máciám, že skládka na Dubovej
by mala v budúcom roku končiť.
Pre nás však stále platí zmluva so
spoločnosťou na Dubovej, s kto-
rou máme zmluvu až do roku 2013
a to za stálu a nemennnú sumu. To
znamená, že ani v budúcnosti ne-
bude občan za odpad platiť ani o
cent viacej. Práve naopak, chce-
me vytvoriť podmienky pre ešte
lepšie separovanie. Pripravuje sa
výstavba separačného dvora na

Viničianskej ceste, rozšírime sepa-
rovanie o plasty a starý textil. Bu-
deme pravidelne a bezplatne od
občanov odoberať drobné staveb-
né odpady, starý nábytok a iný od-
pad, tak ako to bolo minulý mesiac
na Dubovom vŕšku. Chceme tak
minimalizovať objem komunálne-
ho odpadu, ktorý treba ukladať
na skládku v prospech separo-
vania a zhodnotenia druhotných
surovín. Aj z tohto dôvodu som
presvedčený, že občania nepod-
ľahnú ponukám, ktoré by oslabili
náš jednotný postup proti sklád-
ke v Novej jame.

,
primátor mesta Pezinok

Mgr. Oliver Solga
V období od 2. septembra do

15. novembra t.r. sa realizovalo na
cintorínoch v Pezinku, Grinave a
na Cajle odborné ošetrenie 98 stro-
mov. Pri ošetrovaní bol zohľad-
nený aktuálny stav drevín a odpo-
rúčania zo znaleckého posudku o
zdravotnom stave porastov, ktorý
vypracovala v roku 2008 Doc. Ing.
Gabriela Juhásová, Csc.

Ošetrovanie stromov sa vyko-
návalo prevažne pomocou špe-
ciálnych stromolezeckých tech-
ník.. Iba tak bolo možné náročné
arboristické práce na stromoch,
rastúcich medzi hrobmi, na mies-
tach nedostupných mechaniz-
mom, vykonať.

Celkové náklady na realizované
práce boli vyše 18 tisíc eur. (OŽP)

V minulom čísle sme informovali
o novom spôsobe jesenného upra-
tovania. Túto informáciu dopĺňa-
me o finančné vyjadrenie.

Občania vozili odpad na jedno
miesto – do areálu bývalej moto-
károvej dráhy na Fajgalskej ceste.
Zamedzilo sa tým neporiadku oko-
lo kontajnerov, zneužívaniu kon-
tajnerov hlavne firmami, ale za-
bezpečilo sa najmä veľmi efektív-
ne roztriedenie odpadov podľa dru-
hu. Takéto nakladanie s odpad-
mi sa prejavilo aj po finančnej
stránke. Na jar sa odviezlo na
skládku v Dubovej 453,48 t objem-
ného odpadu, celkové náklady na
odvoz, upratovanie okolo kontaj-
nerov a uloženie odpadu boli
36 688 eur. Na jeseň boli náklady
za odvoz, uloženie odpadu a sta-
vebnej sute (spolu 66,55 t) a upra-
tanie 3538 eur, t. j. desaťkrát niž-
šie. Znížením nákladov môže Mes-
to zabezpečiť zber objemného
odpadu minimálne štyrikrát do ro-
ka.

Takýto systém sa ukazuje ako
perspektívny. Získané skúsenosti
uplatníme aj pri zriaďovaní trvalé-
ho zberného dvora, ktoré chce
Mesto v budúcnosti pre obyvate-
ľov zabezpečiť. (OŽP)

Vo štvrtok 12.novembra aktivisti z Občian-
skej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta a Mes-
to Pezinok zvolali ďalšiu protestnú demonštrá-
ciu proti spornej skládke odpadov. Na Radnič-
né námestie napriek chladnému počasiu
prišlo asi 1500 občanov, ktorí chceli jasne vyja-
driť svoje odhodlanie prevádzkovateľovi Eko-
logickej skládky, vláde Slovenskej republiky,
ľuďom zodpovedným za kauzu a taktiež
Ústavnému súdu SR, ktorý doposiaľ neposky-
tol svoje uznesenia, že boj za práva a zdravie
nikdy nevzdajú.

Už sa zdalo, že sa problém vyrieši po roz-
hodnutí Najvyššieho súdu, ktorý zrušil povole-
nia na skládku pre ich nezákonnosť a po vyhlá-
seniach zastupujúceho ministra životného pro-
stredia Dušana Čaploviča a predsedu vlády
Róberta Fica, že začnú vo veci konať, ale v
kauze nastal obrat. Ústavný súd, kde sa pre-
vádzkovateľEkologickej skládky obrátil, pred-

bežne odložil vykonateľnosť rozsudku Najvyššieho súdu.
Hneď nato začala spoločnosť Ekologická skládka zavážať
skládku v Novej jame, zriadenú v rozpore s územným plánom
mesta Pezinok. Rozhodnutie Ústavného súdu však Mesto
Pezinok ani aktivisti Občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do
mesta, ktorí zastupujú občanov, zatiaľ nevideli. Mlčia aj zod-
povední predstavitelia vlády.

Na demonštrácii účastníci podpisovali výzvu, aby Ústav-
ný súd sprístupnil uznesenie vo veci pezinskej skládky. Výz-
vu podpísalo 1200 občanov. Účastníci protestu zároveň
vyjadrili odhodlanie pokračovať v boji proti skládke až do
konca. (mo)



Druhého kola Pohára Federácie v karate mládeže a dospe-
lých v Prievidzi sa zúčastnilo aj deväť pretekárov Karate-
kickbox klubu Pezinok. Najlepšie si viedol Patrik Leschinger
v kumite seniorov +78 kg, ktorý zvíťazil v konkurencii 9 pre-
tekárov. Richard Spiegel v kategórii chlapcov 10 – 12 rokov,

-150 cm kumite, skončil druhý a Daniela Šiandorová v kumite žiačky 12 –
14 r., -165 cm a Lukáš Granec v dorasteneckej kategórii v kumite -73 kg
obsadili tretie miesto.

P. Leschinger si svojimi presvedčivými výkonmi vypýtal pozvánku do
širšej reprezentácie SR. Slovensko na Majstrovstvách sveta v kickboxe
v rakúskom Villachu bude reprezentovať aj pezinská pretekárka Zuzana
Gregušová. Na podujatí, ako rozhodca, sa predstaví tiež Pezinčan Mi-
roslav Horák. (mh)

Pétanque Club Spiders Pezinok
bol v októbri veľmi úspešný. Cez
prvý víkend sa Marek Sobolič zú-
častnil turnaja v ukrajinskom Užho-
rode, kde v konkurencii hráčov z
ôsmich krajín obsadil 8. miesto.
Milan Sobolič štartoval 17. októbra
na kvalitnom zahraničnom turnaji
„Zlaté prasátko“ v Brne, kde si vy-
bojoval pekné štvrté miesto. Ma-
rek Sobolič so svojim tímom obsa-
dil 10. priečku. Diana a Michal So-
boličovci štartovali na jednom z
posledných sezónnych turnajov
vo Viedni, kde sa im podarilo obhá-
jiťminuloročné druhé miesto.

Vyvrcholením tohtoročnej sezó-
ny pre Pezinčanov bol zisk titulu
v Celoslovenskej petangovej lige
klubov. Súťaž pozostávajúca z

dvoch kôl – jarného a jesenného,
preverila hráčov v zápasoch jed-
notlivcov, dvojíc aj trojíc. Zo zá-
kladných skupín sa naši hráči ako
prví kvalifikovali do Final Four. V
nervy drásajúcom semifinále s tí-
mom Guliver Bratislava, rozhodla
o víťazstve Pezinčanov posledná
guľa, ktorá znamenala porážku
štvornásobného víťaza ligy. Pétan
Club Spiders Pezinok po výhre s
finálovým súperom Slopak – Slo-
venský petangový amatérsky klub
sa stal prvým mimobratislavským
klubom, ktorý dokázal súťaž vy-
hrať a zabezpečil si právo repre-
zentovať Slovenskú republiku v
Európskom pohári klubov.

Pezinskí petangisti absolvovali
teda mimoriadne úspešnú sezó

nu. Úspechy dosiahli aj vďaka pod-
pore Mesta Pezinok a ostatných
sponzorov, ktorí im prejavili dôve-
ru. (PCS)

BASKETBAL (extraliga muži)

Hrá sa o 18.00 hod.
v Hale SOU na
Komenského 27

v Športovej hale na
Komenského 30

16.12.
19.12.

19.12.

Pezinok – Svit
Pezinok – Žilina

Pezinok – SOPM Nitra
VOLEJBAL (extraliga ženy))

Hrá sa o 18.00 hod.

Po dobudovaní skateparku v
areáli pri Fajgalskom moste, na
ktorého financovaní sa výrazne
podieľalo mesto Pezinok, prišli na
rad aj rekonštrukcie hokejbalové-
ho ihriska a cyklokrosovej dráhy.
Hokejbalový klub v Pezinku preto
pri ich budovaní prosí aj touto ces-
tou o pomoc či už materiálnu ale-
bo finančnú. Samozrejme vítaná
bude aj brigádnická činnosť. Infor-
mácie nájdete na informačnej tabu-
li na plote ZŠ Fándlyho (pri bývalej
Družine). (ra)

Tréner nášho extraligového tí-
mu Basketbal Pezinok František
Rón sa stal novým hlavným tréne-
rom mužskej reprezentácie Slo-
venska. Tento post bude zastávať
popri koučovaní Pezinčanov, rov-
nako ako jeho predchodca Milan
Černický. (mo)

Po 8 kolách Slovenského pohá-
ra v orientačnej cyklistike sú zná-
me celkové výsledky za rok 2009.
Pretekári Sokola Pezinok sa
umiestnili nasledovne: M17 – 2.

, M20 – 1.
, M21 – 3.

, 6. , 7.
, 10., , 12.

, M40 – 6.
, 11. ,

M50 – (AŠKAPezi-
nok), 3 , W40 – 3.

, 4. .

Samuel Kebis Michal
Tomašovič Michal Fra-
ňo Richard Chrappa Matej
Pilka Michal Pavelek
Peter Fraňo ml. Vladi-
mír Hrašna Pavol Kebis

Medard Féder
Peter Fraňo Ma-

rie Fraňová Soňa Kavecká
(mf)

V dňoch 6. a 7. novembra sa
konal v slovinskom Zagorí 26.
ročník veľkého medzinárodného
turnaja v kickboxe Slovenia Open.
Na turnaji so zastúpením dvanás-
tich európskych štátov štartovali aj
piati pretekári Karate- kickbox Pe-
zinok.

V silnej konkurencii sa najviac
darilo Zuzane Gregušovej, ktorá v
kategórii ženy light contact do 55
kg obsadila prvé a v semi contact
tretie miesto. Veľmi dobre si viedla
ajAlexandra Horáková, v kategórii

ženy do 60 kg light contact skon-
čila druhá a v semi contact tretia.
Z mužov si najlepšie počínal David
Moškovič, ktorý v semi aj light con-
tact +89 kg sa umiestnil zhodne
na treťom mieste. Michal Greguš
v light contact do 74 kg vypadol v
treťom kole so Slovincom a Juraj
Hollan medzi kadetmi vypadol v
druhom kole s Chorvátom.

Pezinskí pretekári zanechali v
Slovinsku dobrý dojem a potvrdili,
že patria v kickboxe k európskej
špičke. M.Horák

Mladí stolní tenisti zo
Stolnotenisového klu-
bu ZŠ Na bielenisku v
uplynulých dňoch štar-

tovali na významných súťažiach.
Adam Brat sa zúčastnil ako re-

prezentant SR na otvorených maj-
strovstvách Švédska starších žia-
kov. Jeho prvý oficiálny reprezen-
tačný štart v tejto vekovej kategórii
nedopadol zle. Medzi o dva roky
staršími stolnými tenistami sa ako
mladší žiak prebojoval medzi
prvých 16, kde v zápase o postup
do štvrťfinále prehral s turnajovou
jednotkou, Poliakom Zatowkom.
PreAdama, ale aj náš stolnoteni

sový klub, je to určite pekný me-
dzinárodný úspech.

Adam hneď po prílete zo Švéd-
ska absolvoval krátke sústredenie
slovenskej reprezentácie a kon-
com týždňa si svoj reprezentačný
štart zopakoval na Slovensku. V
Bratislave sa 6. – 8. novembra ko-
nali Otvorené majstrovstvá SR star-
ších žiakov. Reprezentačný tréner
nominoval Adama do C-družstva
a tiež do súťaže jednotlivcov.

Dňa 8. novembra sa konali v
Bratislave Majstrovstvá Bratislav-
ského kraja družstiev mladších
žiakov. Chlapci STK Pezinok
Askončili na 2. mieste a chlapci

STK Pezinok B boli tretí. V kate-
górii dievčat sa STK Pezinok A
umiestnilo na druhom a STK Pezi-
nok B na treťom mieste.

V utorok 10. novembra sa usku-
točnil úvodný turnaj 5. ročníka
Pezinskej školskej ligy v stolnom
tenise.
Výsledky: najmladší žiaci – 1. Da-
niel Vitek (ZŠ Na bielenisku), mlad-
šie žiačky -1. Petra Belková (Gym-
názium ), mladší žiaci – 1. Lukáš
Válek (ZŠ Na bielenisku), staršie
žiačky a dorastenky – 1. Martina
Klúčiková ( ZŠ Na bielenisku), star-
ší žiaci a dorastenci –1. Adam Brat
(ZŠ Na bielenisku). P. Žigo

V novembri skončila jesenná
časť futbalových súťaží III. a IV.
ligy. Naši zástupcovia si vedú po-
merne dobre. Najlepšie je na tom
treťoligový PŠC, ktorý vedie ta-
buľku o bod pred ŠK Plavecký
Štvrtok. Z 13 zápasov (celkové
skóre 27:8) deväť vyhral, 2 remi-
zoval a 2 prehral. Zo štvrťoligo-
vých zástupcov je Baník na 4.
mieste (22 bodov, skóre 27:20, 6
výhier, 4 remízy, 3 prehry) a GFC
na piatom (20 bodov, skóre 25:19,
6 výhier, 2 remízy, 5 prehier). (mo)

Lyžiarske stredisko na
Babe (nadmorská výš-
ka 527 m n. m.) je na
novú sezónu 2009/

2010 pripravené. Keď sa vytvoria
vhodné snehové podmienky, mô-
že okamžite začať prevádzka pia-
tich vlekov na troch zjazdových
tratiach. Pri plnom využití vlekov je
na zjazdových tratiach 500, 700 a
1000 m hodinová kapacita 3120
osôb. Povrch tratí je pravidelne
udržiavaný troma strojmi (Käss-
bohrer, Ratrac). Zjazdová trať oz-
načená ako VL 500 je vybavená
osvetlením a zariadením HKD na
výrobu technického snehu. V Ly-
žiarskom stredisku Baba budú
môcť lyžiari okrem denného lyžo-
vania (9.00-16.00) využívať i ve-
černé lyžovanie od 17.00 do 21.00
hodiny.

K dispozícii je požičovňa lyžiar-
skych potrieb.Aktuálne informácie
získate na tel. čísle 033/ 640 2312.

(r)



Večer lužickosrbskej a sloven-
skej poézie v Malokarpatskej kniž-
nici bol záverečným podujatím 9.
ročníka

, kto-
rý sa konal od 18. do 22. októbra v
Bratislave, Trnave, Skalici a v Pe-
zinku. Lužickí Srbi sú najmenším
slovanským národom, ktorý má
necelých 100 tisíc obyvateľov. Že
aj malé národy majú veľkých bás-
nikov dokazovali v tento večer
prítomní lužicko-srbskí autori: Be-
no Budar, básnik a prozaik, autor
kníh pre deti, Lenka, vl. menom

, poetka a
prozaička a básnik

.
Večer začal hrou na gajdy mi-

chaly, ako ich volajú Lužickí Srbi.
Tomasz Nawka, vyštudovaný etno-
graf, folklorista a pesničkár takto
netradične otvoril večer poézie.

Medzinárodného literár-
neho festivalu Jána Smreka

Christiana Piniekowa
Tomasz Naw-

ka

Lužickí Srbi už sto rokov čelia asi-
milácii kultúrnej aj jazykovej. Preto
aj v ich poézii bol smútok i clivota,
ale aj odhodlanie a chuť žiť a pre-
žiť, zachovať jazyk dedov a otcov
pre ich potomkov. Lužická srbčina
ako slovanský jazyk bola zrozumi-
teľná a hovorenému slovu prítom-
ní porozumeli bez prekladu.Avšak
poézia znela dvojjazyčne. Origi-
nálny prednes lužickosrbských
básnikov sa striedal s výborným
slovenským prekladom našich pre-
kladateľov ,

a
. Vyvrcholením večera bol krst

knihy Madona má červenú dušu
antológie súčasnej lužickosrbskej
poézie. Knihu jesenným lístím po-
krstila Dana Podradská a vypreva-
dila na cestu k čitateľom.

Druhá časť večera bola veno-
vaná slovenským autorom. Ľubo-

Ľubomíra Feldeka
Jána Zambora Dany Podrad-
skej

mír Feldek prezentoval svoju naj-
novšiu knihu fejtónov O nákazli-
vosti šťastia, zaspomínal na vese-
lé príhody so svojim priateľom už
nežijúcim Vincom Šikulom. Básnik
Ján Zambor predniesol verše zo
svojej poslednej básnickej zbierky
Sťahovavé srdce. Dana Podrad-
ská, poetka a autorka kníh pre deti
nechala znieť svoju lyriku inšpiro-
vanú legandami, mýtami aj vlast-
nými snami.

Večer lužickosrbskej a sloven-
skej poézie ako začal, tak aj skon-
čil netradične hrou na gajdy – mi-
chaly. Emóciami nabitú atmosféru
zaplnenej čitárne Malokarpatskej
knižnice v Pezinku umocnila lužic-
kosrbská hymna, ktorú v závere
zaspievali spoločne lužickosrbskí
aj slovenskí básnici.

,
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Anna Gašparovičová

V Mestskom múzeu v Starej radnici je vysta-
vená kolekcia portrétov ktorých autormi sú štu-
denti výtvarného odboru Základnej umeleckej
školy v Pezinku pod názvom Celebrity. Pod tým-
to názvom plánovaná nebola, vlastne za to mô-
žu médiá, ktoré nás každý deň zaplavujú novými
informáciami o hviezdach, väčšinou šoubiznisu,
v súčasnosti označovaných ako celebrity. Popri
skutočných veľkých hviezdach, skutočných
celebritách, sa však zvezú aj také, ktoré k
tomuto prívlastku prišli rýchlo a lacno.

Latinský slovník označuje za celebritu –
slávnu, chýrnu, váženú osobu, osobnosť.
Je to určité ohodnotenie za prácu v rôz-
nych sférach vedy, kultúry a politiky. My
takýchto osobností máme v depozite vý-
tvarného odboru mnoho. Nebolo ťažké
zostaviť z nich kolekciu. Problém bol v
tom, vybrať z veľkého množstva, preto tá-
to prezentácia je iba fragmentom. Vys-
tavené sú diela študentov rôznych veko-
vých kategórií, niektoré vytvorené teraz a
niektoré pred dvadsiatimi rokmi. Dalí, Hun-
dertwasser, Gándi, Bethowen, Chaplin,

Rudolf II, Marilyn, Satinský, van Gogh, Disney,
Leonardo, Klimt, Michelangelo, Picasso, Ein-
stein, Mária Terézia -boli inšpiráciou k vystave-
ným grafikám, kresbám, maľbám. Rôzne štýly
osobností sa v nich stretávaju s kreativitou vy-
stavujúcich autorov.

Dúfame, že návštevníci medzi týmito ce-
lebritami strávia príjemné chvíle.

Mgr.ART Danica Tyková

Tohtoročná národná Cena Vojtecha Zama-
rovského za literatúru faktu sa bude odovzdá-
vať 1. decembra v našom meste. Rozhodol o
tom prípravný výbor a jedným z dôvodov je i to,
že ju v tomto roku získal Pezinčan, spisovateľ
Ľuboš Jurík. Pezinok privíta pri tejto príležitosti
aj štyridsať českých a slovenských spisova-
teľov. Slávnostné odovzdávanie ocenení bude
v hoteli Vinársky dom. (ra)

Z vernisáže výstavy v Mestskom múzeu.

Slovenská pošta vydala v uply-
nulých dňoch novú vianočnú
známku, ktorá vonia ihličím. Po
pošúchaní prstami alebo pri lepení
na zásielky sa z nej uvoľňuje vôňa,
pri ktorej zákazníci pocítia pravú
atmosféru Vianoc. Známka vyšla v
náklade 2 700 000 kusov a jej no-
minálna hodnota je 0.40 eur. Au-
torkou výtvarného návrhu s motí-
vom korčuliarky na ľade je víťazka
detskej výtvarnej súťaže Kristínka
Pútecová z Pezinka.

So známkou bola vydaná aj
obálka prvého dňa, cartes maxi-
ma, pečiatka FDC a príležitostná
poštová pečiatka. Na jej vytvorení
sa podieľali ďalšie talenty objave-
né v súťaži, ktorej sa zúčastnili deti
výtvarných krúžkov z Bratislavy,
Pezinka a Trnavy. (r)

Občianske združenia AD UNA CORDA
a EUTERPA a umelecká agentúra Fontán-
ka usporiadali 2. ročník cyklu benefičných
koncertov na záchranu 150-ročného histo-
rického organu (dielo Martina Šaška) vo
Farskom kostole v Pezinku. V rámci cyklu
sa konali koncerty: v Starej
radnici (Eva Šušková – spev, Ivan Koska –
klavír), v Dome kultúry
(PRESSBURGER KLEZMER BAND),

v Kláštornom kostole (Agáta
Berki Brodňanská – organ) a
– slávnostná sv. omša v Dolnom kostole
(spevácke zbory ADOREMUS a AD UNA
CORDA). Zisk z celého podujatia bude
použitý na rekonštrukciu vzácneho orga-
nu.

Allegrissimo

Etnissimo
Or-

ganissimo
Sacerissimo

(mo)
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Kultúrne programy na december 2009

4. 12. – Prekvape-
nie v čižme –

klubovňa v Centre
voľného času

11. 12. – Vianočná slávnosť

18.12. – Vianočné tvorivé dielne

19. 12. - 20. 12. –BABY-nec
v prístavbe CVČ Pezinok

od 14.00 do 17.00
hod v prístavbe centra voľného ča-
su. Deti si môžu prísť vyplniť hrami
svoj voľný čas.

o 17.00 hod v Kultúrnom centre vy-
stúpia deti z Centra voľného času.

od 14.00 do 18.00 hod v budove
Centra voľného času si môžu prísť
deti so svojimi rodičmi urobiť ozdo-
by, darčeky, ktoré môžu darovať.
Vstupné: dobrovoľné

Pozývame všetky správne dievča-
tá vo veku 9-13 rokov na sobotnaj-
šie dobrodružné „ekšn párty“ cena
3 € (90,37 Sk). Tešíme sa na Viano-
ce.

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na

telefónnych číslach 033/641 20 20,
0911 402 021.

www.epicentrum.org

KINO DOMU KULTÚRY

1.-2. Coco Chanel Fra
3. Fk: Dom obesenca Juh
4. Jánošík Pol, SR

5.-6. Milenci USA
8.-9. Biela smrť USA

10.-12. 2012 USA
12. Hore 17.00 h USA

15.-16. Gamer USA
17. Fk: Medzi stenami Fra

18.-20. Klony USA
22.-23. Žena cestovateľa v čase

USA
29.-30. Oblačno, miestami fašírky

17.00 h USA
29.-30. Muži v ruji ČR

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

4.12.

NÁŠ DEŇ.

5.12.
VÍTANIE MIKU-

LÁŠA V MESTE.

5.12.
REGIO-

NÁLNY SVÄTOBARBORSKÝ
ŠACHTÁG

6.12.
ZRODILO SA

SVETLO.

(piatok) o 14.00
vo veľkej sále DK–

Akadémia
pri príležitosti Medzi-

národného dňa zdravotne postih-
nutých. Hlavný garant: Mesto Pezi-
nok

(sobota) o 17.00 h na Rad-
ničnom nám. –

Program s Miku-
lášom, čertom a anjelom a sláv-
nostným rozsvietením mestského
vianočného stromčeka. Organizá-
tori: Pezinské kultúrne centrum a
Mesto Pezinok.

(sobota) o 17.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

. Hlavný garant: Malo-
karpatský banícky spolok.

(nedeľa)– o 19.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

Slávnostný koncert via-
nočných piesní v podaní Mariána

Bangu a Alexandry Bangovej pod
záštitou primátora Mesta Pezinok
Mgr. Olivera Solgu. Podujatie pod-
poril: CORAGEO, s.r.o..

(utorok) o 17.00 h –

. Astrofoto – vernisáž vý-
stavy fotografií v závere Medziná-
rodného roku astronómie.

(štvrtok) o 18.00 h v spo-
ločenskej sále DK – .
Tanečno-dramatický odbor ZUŠ
E. Suchoňa.

(piatok) o 17.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

(sobota) o 16.00 h v Histo-
rickej sále Starej radnice –

. Koncert piesní a
árií Josepha Haydna pri príležitosti
200. výročia úmrtia. Podujatie pod-
porili: Spolok koncertných umel-
cov, Ministerstvo kultúry SR.

(nedeľa) o 19.00 h vo
veľkej sále DK –

8.12. FRAN-
TIŠEK ERBEN A KOLEKTÍV AU-
TOROV

10.12.
VIANOCE

11.12.
VIANOČNÁ

SLÁVNOSŤCVČ.
12.12.

AD-
VENTNÝ KONCERT JAROSLAV
PEHAL – spev (bas) PETER GU-
ĽAS – cembalo

13.12.
DOMÁCE VÄZE-

NIE

14.12.
ZHASNĚTE LAM-

PIONY

16.12.
VIANOČNÝ KON-

CERT – ZUŠ E. SUCHOŇA
18.12.

VIANOČNÉ SPIEVAN-
KY

18.-19-20.12.
VIANOČNÉ TRHY

. Divadelná komédia v podaní
Zdeny Studénkovej, Marty Slá-
dečkovej, Zuzany Tlučkovej, Jo-
zefa Vajdu a Petra Sklára. Réžia:
Juraj Nvota.

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

. Predstavenie divadlaČer-
ná labuť z Prahy.AutorA. Geľman.
Účinkujú: Tatiana Vilhelmová (ČR)
a Marián Miezga (SR). Úprava a
réžia: Peter Serge Butko.

(streda) o 18.00 h v malej
sále DK. –

.
(piatok) o 17.00 h v saló-

niku DK. –
. Večer pre každého, kto má

rád peknú pesničku.
(piatok, sobota,

nedeľa) – . Pre-
daj tradičného tovaru s kultúrnym
programom, tvorivými dielňami,
charitatívnym bazárom a vianoč-
ným orlojom.
Kultúrny program:
18. 12. o 16.00 hod.
19.12 o 10.00 a 15.00 hod.
20.12. o 10.00 a 15.00 hod.

Mikuláš v mlyne

Zbojnícky betlehem

Kontakt:

– 6. december
2009 o 15.00 hodine. Tradičné
stretnutie s Mikulášom spojené s
divadielkom pre deti. Nakoľko je
kapacita mlyna obmedzená, pri-
hláste svoje deti telefonicky.

– veľmi vtip-
ný drevený betlehem od českého
autoraAntonína Paříka.

033/64 04 035, 0911/33
45 52, pezinok@sng.sk

19.12.
VYHODNO-

TENIE ŠPORTOVEJ SEZÓNY

20.12.
AHOJ ROZPRÁVKA

JEDEN DEŇ PSÍČKA A
MAČIČKY.

(sobota) o 18.00 h v spo-
ločenskej sále DK. –

.
Malý softbalový klub Pezinok.

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

Účinkuje: Divadlo
HAPPY – Oľga Hoffmannová. Po-
kračovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

V bratislavskej Inchebe sa ko-
nal v dňoch 5. -8. novembra už tra-
dičný knižný veľtrh, na ktorom sa
po prvýkrát zúčastnilo aj mesto Pe-
zinok v expozícii domáceho PI –
klubu. Sedem kníh z produkcie
Mesta, Mestského múzea a Pe-
zinského rozprávkového divadla
dopĺňali katalógy a informácie o
meste a spisovateľoch, ktorí tu
žijú. Primátor Oliver Solga sa zú-
častnil aj besedy, na ktorej sa hovo-
rilo nielen o knihách, ale aj o ak-
tuálnych problémoch mesta, kto-
rým dominovala skládka odpadov.
Pezinok vystavoval v stánku spolu
s takými osobnosťami, akými sú
Anton Hykysch, Ľuboš Jurík, Jo-
zef Banáš, Jozef Mikloško a ďalší
spisovatelia, publicisti a vydava-
telia. (ra)


