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O mesiac, v sobotu 27.novem-
bra, sa uskutočnia komunálne
voľby, v ktorých budeme voliť pri-
mátora a poslancov mestského
zastupiteľstva.

Do zákonom stanoveného ter-
mínu (26. septembra 2010 do
24.00 hod.) boli v Pezinku do na-
stávajúcich volieb zaregistrovaní
dvaja kandidáti na primátora a 77
kandidátov na poslancov MsZ.
Oprávnenosť kandidátov preverila
Mestská volebná komisia v Pe-
zinku. O post primátora na naj-
bližšie štvorročné obdobie sa u-
chádzajú doterajší primátor Mgr.
Oliver Solga (56 r.) a poslankyňa

MsZ Mgr. Kvetoslava Štrbová
(45 r.). Obaja vstupujú do volieb
ako nezávislí kandidáti. O post
poslanca do 25-členného mest-
ského zastupiteľstva sa uchá-
dza 77 kandidátov (o 26 menej
ako v predchádzajúcich voľbách),
z nich 51 navrhli politické strany a
26 sú nezávislí. Priemerný vek
kandidátov na poslancov je 44
rokov.

Pri pohľade na kandidátku do
mestského zastupiteľstva sme
postrehli, že najviac kandidátov
z politických strán má koalícia
SDKÚ-DS, KDH, OKS (20).Ďalšia
koalícia Most-HÍD, OK, SZS, SF

má 10 kandidátov a strana SMER
ponúka 7 kandidátov, čo je oproti
24 v minulých voľbách podstat-
né zníženie. Ostatné strany majú
troch a menej kandidátov. Je zau-
jímavé, že HZDS-ĽS, ktoré malo
v minulých voľbách najviac 24 kan-
didátov (v koalícii so SNS), nebu-
de mať tentoraz ani jedného kan-
didáta. Z 25 terajších poslancov
kandidujú dvadsiati.

Menný zoznam všetkých kandi-
dátov nájdete vo vnútri čísla. Viac
informácií o voľbách prinesieme
v budúcom čísle, ktoré vyjde týž-
deň pred voľbami – 19. novembra.

(mo)

Komunálne voľby 2010

Vážení čitatelia, upozorňujeme
vás, že najbližšie novembrové čís-
lo Pezinčana vyjde o týždeň skôr,
ako bolo pôvodne plánované.

Budú v nich predo-
všetkým materiály ku komunál-
nym voľbám, ktoré sa uskutočnia
27. novembra. Predstavíme vám
bližšie kandidátov na primátora a
poslancov. Všetkým tým, ktorí sa
uchádzajú o vašu dôveru vo
voľbách, umožníme tiež formou
in-zercie predstaviť svoje volebné
programy a zámery.

Zároveň upozorňujeme politic-
ké strany a kandidátov v komunál-
nych voľbách, ktorí chcú inzerovať
v budúcom čísle mesačníka Pe-
zinčan, aby inzertné podklady odo-
vzdali do redakcie najneskôr do
10. novembra 2010.

Rozšírené 24-stranové pezin-
ské noviny vyjdú už v piatok 19.
novembra.

Redakcia Občianska iniciatíva v Grinave zorganizovala 16.
októbra kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom
Spájame sa pre Grinavu, pridajte sa k nám. Súčasťou
akcie v areáli futbalového štadióna boli Majstrovstvá
Grinavy vo varení guláša (zúčastnilo sa 10 družstiev),
futbalový zápas starých pánov Slovana Bratislava a
Grinavy, vystúpenie detí z miestnej základnej a ma-

terskej školy, rôzne súťaže pre deti, ukážky výcviku
psov, činnosti hasičov a leteckých modelárov či účin-
kovanie Dychovej hudby Grinavanka. Prítomní boli
obaja kandidáti na primátora a viacerí kandidáti na
poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí využili
pred blížiacimi komunálnymi voľbami možnosť stret-
núť sa s občanmi. (mo)

Spoločenské
podujatie
v Grinave

Svetová organizácia petanque zorganizovala v
dňoch 7. - 10. októbra už 45. majstrovstvá sveta,
ktoré sa tentoraz konali v tureckom Izmíre. Slovensko
reprezentovali tohtoroční majstri Slovenska, a to v
zložení: Marek Sobolič, Michal Sobolič (obaja zo Spi-
derS Pezinok), Eduard Štarkbauer a Martin Ševček.

V obrovskej konkurencii výborných ázijských, afric-
kých a európskych krajín sa naši umiestnili na 29.
mieste, čo je najlepší výsledok spomedzi krajín stred-
nej a východnej Európy. Po dramatickom finále sa
majstrami sveta pre rok 2010 stali už tradične repre-
zentanti kolísky petanque – Francúzi. (ds)

Mestský úrad, Rímskokatolícka
cirkev a Evanjelická cirkev
augsburgského vyznania v Pezinku
po-zývajú občanov na pietny akt
PA-MIATKA ZOSNULÝCH, ktorý
sa uskutoční na Sviatok všetkých
svätých v pondelok 1. novembra na
troch pezinských cintorínoch. Na
mestskom cintoríne bude pietny akt
o 15.00 hod. pred historickou kapln-
kou. Na cintorínoch v Cajlan-skej a
Myslenickej časti budú pietne akty
zhodne o 14. 00 hodine.

Príďte si spoločne uctiť pamiatku
zosnulých. (r)



Mestský úrad v Pezinku oznamuje všetkým žia-
dateľom o poskytnutie účelových finančných pros-
triedkov pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci
z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011, že termín
na podanie žiadostí je najneskôr do 30. novembra
2010 (v zmysle VZN č. 5/2009, ktoré je zverejnené
na www.pezinok.sk). O poskytnutie dotácie môže
požiadať len fyzická alebo právnická osoba s trva-
lým bydliskom, resp. sídlom na území mesta Pe-
zinok.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať
na predpísanom tlačive – Žiadosť o poskytnutie do-
tácie na rok … (príloha č. l VZN č. 5/2009). Pri žia-
dostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové

kluby je potrebné k žiadosti priložiť prílohy „Tabuľka
členov“ a „Zoznam členov“.

Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt,
resp. na každú činnosť osobitne v jednom originál-
nom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných
príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii pr-
vého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Rad-
ničné nám.7 a na stránke www.pezinok.sk.

Žiadosť je potrebné poslať, resp. odovzdať osob-
ne v podateľni Mestského úradu Pezinok, Radničné
nám. č. 7, 902 14 Pezinok. Bližšie informácie vám
poskytne Ing. Gusejnová z ekonomického oddele-
nia MsÚ, tel. č. 6901169, e-mail: alena.gusejnova@-
msupezinok.sk. (ag)

Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom dostanú žiaci základných
škôl na Kupeckého ulici a Na bielenisku do užívania už budúci mesiac.
Ihrisko v hodnote 48700 eur (bezmála 1,5 mil. Sk) je budované z grantu,
ktorý poskytla Slovenská sporiteľňa. Mesto prispelo čiastkou 4000 eur
na nevyhnutné zemné práce.

Po multifunkčných ihriskách na futbalových štadiónoch v Pezinku a na
Cajle je to už tretie ihrisko vybudované za ostatné tri roky. (ra)

K úspechu tohtoročného Vi-
nobrania prispeli sponzori: TAT-
RA Slovensko, spol. s r. o. Pe-
zinok, BATEASTAV, s. r. o. Pezi-
nok, Anna Meszárošová JAMA
– Pub Club Pezinok, EPICEN-
TRUM s. r. o. Pezinok, J&T
BANKA a. s. Bratislava, STA-
VOIMPEX Holič s. r. o. Holič,
DUVYSTAV s. r. o. Pezinok, BU-
KET s. r. o. Bratislava, BA BUIL-
DING s. r. o. Bratislava, VISTA
real s. r. o. Pezinok, FLAGA
spol. s r. o. Pezinok, VÚB a. s.
Bratislava, Igor Noga KES&-
COM Pezinok, Vinohrad. vinár-
ske družstvo podielnikov KAR-
PATY, Pezinok - Grinava,
BRASCO EU s. r. o. Viničné, BV
POOL Vladimír Baňák Pezinok,
JŠ Servis s. r. o. Pezinok, AD
Sun s. r. o. Pezinok, GASTRO-
PEN s. r. o. Pezinok, BOZIN
spol. s r. o. Pezinok, WERT-
HEIM s. r. o. Dunajská Streda,
TERMOCOM spol. s r. o. Bra-
tislava, Peter Matoušek LORD
Pezinok, PROFIMONT SLO-
VAKIAs. r. o. Viničné, GASTRO-
ZARIADENIA CZ s. r. o. Pezi-
nok, Peter Galan Nábytok GA-
LAN Pezinok, Dexia Banka
Slovensko a. s. Bratislava, VE-
RIX s. r. o. Bratislava, NEVITEL
a. s. Dunajská Streda, JA-DA
s. r. o. Viničné, TEKON s. r. o.
Pezinok, Patrik Lukačovič Pe-
zinok, KLIMASOFT s. r. o. Pieš-
ťany, GASTROM s. r. o. Pezi-
nok, PETMAS, s. r. o. Marius
Pedersen, a. s. (msú)

Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, odbor štátnej správy a
územného plánovania ako orgán
štátnej správy príslušný zo zákona
preskúmal rozhodnutie Krajského
stavebného úradu v Bratislave zo
dňa 5.7.2007 vo veci umiestnenia
stavby Pezinok – skládka odpa-
dov (v Novej jame – pozn. red.) v
konaní mimo odvolania a zrušil ho.
Stalo sa tak najmä pre nesúlad
napadnutého rozhodnutia KSÚ s
platnou územnoplánovacou doku-
mentáciou mesta Pezinok, a tiež

pre postup správnych orgánov vo
veci vylúčenia účastníkov konania
o umiestnení predmetnej stavby.
Na tieto fakty dlhodobo pouka-
zovala právnická kancelária za-
stupujúca mesto a ďalší účastníci
konania. Rozhodnutie zatiaľnena-
dobudlo právoplatnosť a je možné
sa voči nemu odvolať. Tou najdô-
ležitejšou správou pre nás Pe-
zinčanov je skutočnosť, že na
skládku do Novej jamy sa komu-
nálny odpad už od augusta ne-
vozí. (ra)

Možno mnohých motoristov prekvapila spustená rampa za Domom
kultúry, ktorá ukončila možnosť bezplatného parkovania v tejto časti.
Podľa informácií mestského úradu sú tieto parkoviská vyhradené najmä
prevádzkam v Dome kultúry a ich zásobovaniu, taktiež zásobovaniu
prevádzok na Ulici M.R.Štefánika a obyvateľov a majiteľov nehnu-
teľností vo dvore. Viac ako tretinu týchto parkovacích miest tvoria sú-
kromné pozemky, parkuje sa na nich so súhlasom vlastníka. Je tu 44
parkovacích boxov, z nich 12 je ešte voľných. Novovybudovaných par-
kovacích miest zo zámkovej dlažby je 15, boli pripravené pre bytový dom
COOP Jednota. Poplatok za prenájom parkovacieho miesta pre pre-
vádzky v Dome kultúry je 400 eur na rok, záloha za kľúč na vstup je 20
eur. Po uspokojení potrieb vlastníkov a nájomníkov ponúkne mesto voľ-
né parkovacie miesta právnickým a fyzickým osobám do prenájmu. (r)

Jednou z najväčších stavieb v
našom kraji, o ktorých sme už in-
formovali aj na stránkach Pezin-
čana, je odkanalizovanie Malokar-
patského regiónu tzv. Podkarpat-
ská kanalizácia, ktorá z Pezinka a
ostatných obcí odvádza splaško-
vé vody do ústrednej čistiarne od-
padových vôd vo Vrakuni. Súčas-
ná ČOV v Pezinku bude slúžiť len
na prečistenie pritekajúcich odpa-
dových vôd z Pezinka a v prípade
dažďových prietokov ich oddele-
niu od splaškovej vody. Stavba by
mala byť skolaudovaná v najbliž-
ších týždňoch. Tým sa vyrieši od-
vádzanie splaškových vôd z Pe-
zinka na dlhé desaťročia. V súčas-
nosti prebieha aj vysporiadanie
pozemkov v Grinave. Po jeho u-
končení bude pokračovať proces
stavebného povolenia a začne sa
výstavba grinavskej kanalizácie,
ktorú bude financovať Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť. (ra)

V dňoch 30.9. - 3.10. boli na Du-
bovom vŕšku v areáli bývalej moto-
károvej dráhy otvorené brány pre
obyvateľov Pezinka za účelom
zberu nepotrebného odpadu z do-
mácností. Organizovaný zber bol
pod dozorom pracovníkov Mest-
ského podniku služieb, ktorí hneď
privezený odpad triedili. Z celko-
vého množstva dovezeného odpa-
du (232,57 t) išlo 176,48 ton na
skládku inertného odpadu (sta-
vebný materiál), 16,04 t na sklád-
ku v Dubovej a 40 t sa odviezlo na
zhodnotenie (21 t konáre, 7,3 t
sklo, 4 t pneumatiky, 4,6 t elektro-
odpad a chladničky, 3,15 t kovy).
Celkové náklady na zber boli 11
614,47 €, teda nepresiahli 50 eur
na tonu. Mierne zvýšenie nákla-
dov oproti jari ( 48 €/t ), spôsobilo
to, že firma ecorec Slovensko má
dočasne odstavený príjem odpa-
dov. Počas minulých zberov za-
darmo odobrali suchý komunálny
odpad, plasty a za výhodnú cenu
aj pneumatiky. (OM-OŽP)

Mestská polícia v Pezinku sa aj
v tomto roku úspešne zapojila do
národnej súťaže „Najlepší projekt v
oblasti prevencie kriminality“, ktorú
vyhlásila Rada vlády pre prevenciu
kriminality. Projekt MsP v Pezinku
„Poznaním k hodnotnému životu“
sa dostal v prvom kole súťaže
medzi štyri najlepšie a potom až do
finále. Tu ho od víťazstva delil iba
t e s n ý r o z d i e l , a l e i
tak celkové druhé miesto je veľký
úspech.

V decembri t. r. sa uskutoční fi-
nálové kolo najlepších projektov v
Bruseli, kde v silnej konkurencii v
kategórii „Najlepšia prax“ bude
súťažiť aj úspešný projekt pezin-
skej polície. Bude reprezentovať
nielen našu mestskú políciu, ale aj
mesto Pezinok a Slovenskú re-
publiku. (ms)

Obyvatelia a rodičia zo sídliska
Starý dvor veľmi pekne ďakujú
primátorovi mesta Pezinok, pánu
Oliverovi Solgovi, za zrealizova-
nie rekonštrukcie detského ihris-
ka. Poďakovanie takisto patrí všet-
kým zainteresovaným, ktorí sa
podieľali na plnení tejto úlohy.

Aj napriek jesennému počasiu je

vynovené ihrisko neustále plné detí
a ich smiechu. Ďakujeme.

V mene rodičov a detí bývajú-
cich na sídlisku Starý dvorďakuje-
me pani Terke Kleinovej za to, že
sa aktívne po celý čas podieľala
na zrealizovaní rekonštrucie síd-
lištného detského ihriska.

(tk)

(if)

* * *



Primátor mesta Oliver Solga vy-
konal v dňoch 8. a 9. októbra ofici-
álnu návštevu českého partner-
ského mesta Mladá Boleslav. Zú-
častnil sa divadelného predstave-
nia v novootvorenom divadle a
sprístupnenia pešej zóny v histo-
rickom centre. Primátori spolu ro-
kovali aj o konkrétnom progra-
me pripravovaných Dní Pezinka v
Mladej Boleslavi, ktoré budú v aprí-
li budúceho roka a o spolupráci na
nadchádzajúce obdobie. (ra)

V školskom roku 2010/2011 štyri pezinské základné školy navštevuje
1977 žiakov (v minulom roku to bolo 1986). V ôsmich materských
školách je umiestnených 731 detí, čo je o 84 viac ako v pred-
chádzajúcom školskom roku. V novembri budú otvorené ešte dve nové
triedy MŠ v Základnej škole Na bielenisku, čím sa kapacita v materských
školách ešte rozšíri.

Prehľad o počte žiakov v jednotlivých školách:
Základné školy
ZŠ Fándlyho
ZŠ Kupeckého
ZŠ Na bielenisku
ZŠ s MŠ Orešie

počet žiakov
783
649
372
173

deti v školskom klube
315
278
127
25

Materské školy
MŠ Bystrická
MŠ gen. Peknika
MŠ Svätoplukova
MŠ Vajanského
MŠ Za hradbami
MŠ Záhradná
ZŠ s MŠ Orešie
Cirkevná MŠ Za hradbami

počet žiakov
96
135
137
82
148
45
66
22

Základná umelecká škola
Cen-

trum voľného času
Spojená škola

Gymnázium
Obchodná akadé-

mia
Stredná odborná škola

,
Trnavská ul. - 463,

- 346,
, Komen-

ského ul. - 99,
- 459,

, Myslenická ul. - 342,
,

Komenského ul. - 271.

V Piešťanoch sa 24. septembra
uskutočnila Výročná konferencia
časopisu Trend pod názvom

S referátmi na tému „Úpadok a
blahobyt, nožnice sa otvárajú“ na
nej vystúpila aj trojica pozvaných
primátorov z Trnavy, Prešova a
Pezinka.

Pezinský primátor Oliver Solga
vo svojom príspevku analyzoval
finančnú situáciu mesta, ktoré v
minulom roku hospodárilo s pre-
bytkom 1,6 milióna eur. Upozornil
však, že i pri dobrom hospodárení
čakajú samosprávy v nasledujú-
cich dvoch rokoch problémy vyplý-
vajúce najmä z úpadku podielo-
vých daní. V skratke načrtol cestu
prechodu od krízy a poklesu k ras-
tu a stabilizácii za cenu šetrenia,
racionalizácie a stanovenia priorít.

Tretie
desaťročie samosprávy. Ako ďa-
lej?

(r)

Dňa 14. septembra sa konala v
Častej – Papierničke konferencia
na tému Kultúrne dedičstvo a hos-
podárstvo, ktorú organizoval Bra-
tislavský samosprávny kraj v spo-
lupráci s Academiou Istropolitana
Nova Svätý Jur, pri príležitosti Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.
Podujatie otvoril bratislavský žu-
pan Pavol Frešo a tematickými
príspevkami sa prezentovali od-
borníci z tejto oblasti.

Cieľom konferencie bolo pred-
staviť a prediskutovať modely ú-
zemnej a politickej kooperácie v
prospech ochrany a rozvoja hodnôt
kultúrneho a prírodného dedičstva.
Podujatie bolo zamerané na prepo-
jen ie ku l túrneho dedičstva
a hospodárstva kraja so špeciál-
nym dôrazom na priemyselné de-
dičstvo a kultúrnu krajinu. (pv)

Mesto Pezinok získalo grant vo
výške 6 632,64 eur prostredníc-
tvom Nadácie Pontis z Nadačné-
ho fondu Západoslovenskej ener-
getiky na projekt rekonštrukcie
vonkajšej plochy hokejbalového
ihriska na Fajgalskej ceste v Pe-
zinku. Finančné prostriedky z gran-
tu boli použité na materiálne vy-
bavenie ihriska (nákup svetelnej
tabule, striedačiek, farieb na vy-
značenie vodorovných čiar a náter
mantinelov). Mesto spolu s dob-
rovoľníkmi – hokejbalistami, chce
znova nadviazať na tradíciu hokej-
balu, vytvoriť lepšie podmienky
pre tento druh športu a prinavrátiť
mu dávne úspechy. Vybudovaním
ihriska sa vytvoria kvalitné trénin-
gové podmienky pre hokejbalové
zápasy, spestrí sa ponuka športo-
vých aktivít v meste a pozdvihne
sa motivácia detí a mládeže k ak-
tívnejšiemu tráveniu voľného ča-
su.

Všetky podstatné informácie o
hokejbale (rozpis zápasov, tré-
ningy a iné) nájdete na stránke
www.hokejbalpezinok.eu. (mk)

Počas návštevy veľvyslanca
Ruskej federácie na Slovensku J.
E. Pavla Kuznecova, ďalších čle-
nov ruskej delegácie a štátnych taj-
omníkov Ministerstva vnútra a
Ministerstva obrany SR bola v Ob-
radnej sieni MsÚ v Pezinku sláv-
nostne podpísaná medzištátna
zmluva o spolupráci a ochrane voj-
nových hrobov a pamätníkov. Za
slovenskú stranu ju podpísal pred-
seda slovensko – ruskej medzi-
vládnej komisie Gejza Petrík a za
ruskú stranu viceadmirál Jurij Pe-
trovičKvjatkovskij.

Na tomto podujatí generálny ria-
diteľ Sekcie verejnej správy Mi-
nisterstva vnútra SR Jozef Šimko
odovzdal primátorovi Pezinka Oli-
verovi Solgovi medailu Za zásluhy
o rozvoj verejnej správy. (r)

V sobotu 18. septembra sa na Slovensku uskutočnilo referendum o
znížení počtu poslancov Národnej rady SR a obmedzení ich poslanec-
kej imunity, zrušení úhrad za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom, znížení nákladov v súvislosti s
obstarávaním motorových vozidiel pre orgány verejnej moci, možnosti
voliť prostredníctvom internetu a uplatňovaní práva na odpoveď, ktoré
iniciovala vládna strana SaS. Referendum bolo neplatné, lebo sa ho
nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Referenda
na Slovensku sa zúčastnilo 22,84 percent voličov (takmer milión ľudí).
V okrese Pezinok bola účasť takmer 28 percent. Najviac ľudí hlasovalo
za obmedzenie poslaneckej imunity. (r)

Pri Pamätníku osloboditeľov na
Mladoboleslavskej ulici sa 8. ok-
tóbra uskutočnil pietny akt ulože-
nia telesných pozostatkov nezná-
meho ruského vojaka, ktorý zahy-
nul pred vyše 65 rokmi pri oslobod-
zovaní nášho kraja. Telesné po-
zostatky vojaka s časťou výstroja
našli v minulom roku v lesoch Ma-
lých Karpát medzi Svätým Jurom a
Pezinkom dvaja nadšenci histórie
Jirko Vitáloš a Peter Tuček. „Keď
sme vojaka objavili, bolo by smut-
né ho tam nechať ležať v horách,
takto strateného. Chceli sme si
dôstojne uctiť jeho pamiatku, ten
človek sa obetoval za nás,“ pove-
dal P. Tuček.

Neznámy vojak bol pochovaný
s vojenskými poctami, pri hrobe
držali stráž vojaci so zbraňami v
sviatočných uniformách a za zvu

kov vojenskej hudby sa ozývali
mohutné salvy zo samopalov. Cir-
kevnú rozlúčku vykonali duchovní
– pán farár Ragula a Bartko. Piet-
neho aktu sa zúčastnili Pavel M.
Kuznecov, veľvyslanec Ruskej fe-

derácie v SR, štátni tajomníci mi-
nisterstiev vnútra a obrany SR Ma-
roš Zelinka a Róbert Andrejcsák,
predstavitelia slovensko-ruskej
medzivládnej komisie pre starost-
livosťo vojnové hroby, predstavite-
lia Pezinka na čele s primátorom
Oliverom Solgom, členovia Slo-
venského zväzu protifašistických
bojovníkov a ďalší hostia a obča-
nia Pezinka.

Predstavitelia ruskej strany na
záver vyjadrili veľkú vďačnosť vláde
SR a mestu Pezinok, že si uctieva-
me ruských vojakov a dôstojníkov,
ktorí padli za našu slobodu. (mo)



vás pozýva na druhú sériu
– ochutnávku slo-

venských a zahraničných vín. Po-
dujatia sa uskutočnia v termínoch:

– Wins Vinosady,
– Víno Janoušek

Pezinok, – Dni
otvorených pivníc, MVC,

– Vino San Tomas,
Šmarje Slovinsko, –
Vino-hradníctvo a vinárstvo Miloš
Máťus, Rača, – Vi-
nohradnícko vinárske družstvo
podielnikov Karpaty Grinava,

– Spolok vinohradní-
kov a vinárov Šenkvice. Začiatok
vždy o 19.00 hod. Podujatie pod-
porujú EVIRS a MVC. Rezervácie:
033/641 4009, 0905 273042, rad-
nica@radnica.com.

Radnica restaurant Pezinok

3. novembra
10. novembra

19. - 20. novembra
24. no-

vembra
1. december

8. december

15.
december

(tp)

Ve-
čerov s vínom

V októbri sa na ce-
lom Slovensku konal
dobrovoľnícky mara-
tón 72 hodín bez kom-
promisu. Do tejto akcie
sa v piatok 8. októbra
zapojili aj mladí z Cen-
tra voľného času s pro-
jektom „Čajovňa“. U-
pravili si priestor čajov-
ne podľa vlastných
predstáv, aby v nej v
budúcnosti mohli orga-
nizovať vlastné podu-
jatia. Okrem toho, že
mladí urobili niečo pre
druhých, do noci sa
zabávali a v CVČ aj pre-
nocovali. Akcia skonči-
la spoločnými raňajka-
mi, na ktorých sa zrodi-
liďalšie nápady do bud-
úcnosti. (cvč)

František Kele (vpravo) s moderátorom besedy Petrom Roncom.

Pri príležitosti Svetového dňa
cestovného ruchu sa uskutočnila
27. septembra v Dome kultúry be-
seda so svetoznámym horolez-
com, publicistom a vedcom RNDr.
Františkom Kelem PhD. Podujatie
bolo pripravené v spolupráci Mes-
ta Pezinok a Klubu sprievodcov
mesta Pezinok. Účastníkov priví-
tala Ing. Monika Krnáčová z mest-
ského úradu, besedu s hosťom vie-
dol predseda klubu sprievodcov
Peter Ronec.

Počas besedy sa jej účastníci
dozvedeli mnoho zaujímavých in-
formácií. Na záver besedy, ktorá
prekročila plánovaný časový limit,
autor podpisoval svoje knihy a zotr-
val v neformálnom družnom roz-
hovore, čo prítomných fanúšikov
potešilo.

František Kele s podporou otca
začal s výstupmi v Tatrách už ako
12-ročný. Postupne tu vykonal 500
výstupov, z toho 50 bolo prvový-
stupov. V roku 1951 sa stal
najmladším horským vodcom, s
právom sprevádzať po celých Tat-

rách. Vystúpil na vyše 100 vrcho-
lov vo všetkých svetadieloch, napr.
KIBO (Kilimandžaro), POPOCA-
TEPETL, CHIMBORAZO, TAHAT
MOUNT EVEREST a ďalšie. V ro-
ku 1955 vystúpil prvý raz na Mont
Blanc. V roku 1993 organizoval vý-
pravu na Severný pól, neskôr ako
pracovník SAV geografické výpra-
vy do Arktídy a Oceánie. Uskutoč-
nil tri cesty okolo sveta.

Svoje skúsenosti, poznatky a
zážitky opísal v mnohých publiká-
ciách a podieľal sa i na tvorbe ces-
topisných filmov. Publikoval mno-
ho odborných materiálov, za čo
bol v rokoch 1983 a 1990 ocenený
cenou SAV za popularizáciu vedy
a v roku 1986 dostal medailu Ma-
teja Bela za rozvoj geografických
vied.

Peter Ronec

V sobotu 21. augusta sa vybrali
objednaným autobusom telesne
postihnutí do Nitry. Autobus bol
plne obsadený členmi a niekoľkými
rodinnými príslušníkmi. Ich cieľom
bola výstavaAgrokomplex. Tak ako
po iné roky, i tentoraz sa chceli
dozvedieť, ako vyzerá a čo nového
je v oblasti poľnohospodárskej tech-
niky, veď väčšina z účastníkov zá-
jazdu boli v minulosti súkromní
poľnohospodári – vinohradníci a v
te-rajšej dobe majú lásku k rodnej
hrude a s radosťou trávia veľa
voľného času vo svojej záhradke.

Z výstavy odchádzali spokojní.
Videli staré i nové exponáty tech-
niky, výstavu Svet koní, výstavu
domácich zvierat, hriadky zeleni-
ny a okrasných kríkov. Boli tu tiež
rôzne súťaže a kultúrne programy.
Fanúšikovia dobrého jedla a pitia
si prišli na svoje pri bohatom výbe-
re, veď všade to rozvoniavalo do-
brotami všakovakých druhov.

Cestou domov sa bilancovalo,
čo všetko sa videlo a čo nabudúce
by si bolo dobré ešte pozrieť. (rši)

Plní radosti sme sa dočkali
krásnych nových priestorov, v kto-
rých môžeme ponúknuť dosta-
točný priestor maminkám a ich
m a l ý m d r o b č e k o m . V
novučičkom materskom centre
MaMa-TaTaJa ich čakajú krásne
nové hračky, odrážadlá, veľký
guličkový bazén, nový nábytok a
hlavne veľký priestor na lezenie a
ich prvé krôčiky. Aby sa u nás
veľkí i malí cítili ako doma, mater-
ské centrum je vybavené nielen
dos-peláckou, ale i detskou
minišatňou a malinkými zácho-
díkmi. V starých aj v nových
priestoroch ponúka príjemný
oddych a po-kojnú atmosféru pri

šálke čaju alebo kávy pre mamin-
ky aj tatinkov.

Veľká vďaka patrí za to nášmu
pánu primátorovi Oliverovi Solgo-
vi, pani Renáte Minarovičovej a
mestskému zastupiteľstvu.

Verím, že sa v nových priesto-
roch budú všetci cítiť naozaj ako
doma, ako jedna veľká pezinská
rodina.

Za Centrum pre rodinu – Pezi-
nok, prevádzkovateľka Materské-
ho centra MaMaTaTaJa

POZÝVAME VÁS NA SLÁV-
NOSTNÉ OTVORENIE PRIESTO-
ROV dňa 7. novembra o 15.00
hod. na Kollárovu ulicuč.1.

Martina Šipošová,štatutár

Aj v Pezinku sa uskutočnila v
dňoch 11. – 13. októbra celoslo-
venská verejná zbierka Dni dušev-
ného zdravia – Dni nezábudiek,
venovaná podpore rozvoja
služieb, ktoré napomáhajú sociál-
ne začleňovať ľudí s duševnými
ochoreniami. Verejnú zbierku zor-
ganizovala Liga za duševné zdra-
vie SR. (ra)



Už po siedmykrát, tradične
na Vinobraní, sa stretli hasiči na
súťaži o Putovný pohár mesta
Pezinok. V tomto roku sa na podu-
jatí zišlo 5 družstiev – štyri družstvá
mužov a jedno žien. Sily si zmerali:
Závodný hasičský útvar Transpet-
rol, Dobrovoľný hasičský zbor Ky-
selica, Okresné riaditeľstvo HaZZ
v Pezinku, Dobrovoľný hasičský
zbor Šenkvice a Dobrovoľný
hasičský zbor Pezinok. Družstvo
žien bolo z Kráľovej pri Senci.

Súťažilo sa v jednej disciplíne –
hasičský útok. Víťazom sa stalo
družstvo DHZ Kyselica, ktoré dosi-
ahlo čas 21,19 s. Na druhom mies-
te sa umiestnil DHZ Šenkvice
(25,43 s) a na treťom ZHÚ Tran-
spetrol (33,99 s). Ženy z Kráľovej

pri Senci požiarny útok zvládli za
37,92 s.

Okrem tejto súťaže sa pezinskí
profesionálni hasiči zúčastnili aj 5.
ročníka súťaže o Putovný pohár
prezidenta HaZZ pre najlepšie
družstvo v povodňovej záchran-
nej službe. Cieľom súťaže bolo
preukázať pripravenosť hasičov
záchranárov špecialistov – potá-
pačov a vodcov malých plavidiel a
rozvíjať a zdokonaľovať tak návy-
ky k profesionálnemu plneniu úloh
povodňovej záchrannej služby.
Súťaž sa konala v dňoch 28. a 29.
septembra na vodnej nádrži Teplý
vrch (okres Rimavská Sobota).

Po negatívnom rokovaní s maji-
teľmi Areálu zdravia Rozálka, kde
sme organizovali doterajších
deväť ročníkov, hrozilo, že sa ten-
tokrát zraz v Pezinku neuskutoční.
V patovej situácii nám nezištne
vyšiel v ústrety primátor mesta
Mgr. Oliver Solga, ktorý nám po-
skytol náhradné priestory na Ro-
zálke a tak sa mohlo podujatie
uskutočniť. Patrí mu od nás veľké
poďakovanie, ako aj Renáte Kli-
mentovej, vedúcej oddelenia ži-
votného prostredia MsÚ, plk. Emi-
lovi Moťovskému, riaditeľovi Ha-
sičského a záchranného zboru v
Pezinku a Ing. Ľubomírovi Košťá-
lovi z firmy Petmas – Onyx, pri
technickom zabezpečení zrazu.

Nakoľko Malokarpatský zraz
karavanistov v Pezinku je už me-
dzinárodnou akciou, bolo by
veľkou škodou prerušiť tieto tra-
dičné stretnutia mototuristov na
Vino-braní v Pezinku.

CCC Pezinok

Pezinský Camping a carava-
ning club usporiadal v dňoch
24. - 26. septembra jubilejný 10.
ročník Malokarpatského zrazu
karavanistov v Pezinku.

Pavel Andel,

Súťažilo sa v siedmich disciplí-
nach. Preveruje sa schopnosť
potápačov orientovať sa pod
vodnou hladinou pomocou kom-

pasu, vytrvalostné plávanie s kom-
pletným výstrojom, viazanie uzlov
používaných pri výkone povodňo-
v e j z á c h r a n n e j s l u ž b y ,
vyhľadávanie a vytiahnutie breme-
na, naloženie vriec naplnených
pieskom do člna, ich preprava a
uloženie na miesto sanácie,
poskytnutie pomoci zachraňovanej
o s o b e a s ú ť a ž v
zručnosti ovládania záchranných
člnov pomocou pádlovania.

Družstvo pezinských profesionál-
nych hasičov sa v silnej konku-renci
12 družstiev z Maďarska, Poľska a
Slovenska umiestnilo na 10. mieste.
p p l k . I n g . E v a O r l i c k á

Už šestnástykrát sa uskutočnil
odber krvi od bezpríspevkových
darcov na Slovensku pod názvom
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI. V
Pezinku sa do organizovanej akcie
zapojili študenti z Gymnázia, SOU
Komenského, Obchodnej akadé-
mie aďalší darcovia krvi z Pezinka i
okolia. Na výzvu Miestneho spolku
SlovenskéhoČerveného kríža zare-
agovalo 130 ľudí. Z nich mohlo krv
darovať 78 ( 25 bolo prvodarcov).

Katarína Augustiňá-
ková, Daniela Bauerová, Ing. Silvia
Belzárová, Pavol Cíferský, Matej
Čajkovič, Lenka Čavojská, Petra
Darovcová, Alena Drahošová, Jo-
zef Drienovský, Jozef Ďuriš, Matúš
Džubina, Roman Farkaš, Renáta
Gaštanová, Radka Havelková, Zla-
tica Herdová, Bc. Lucia Horvátho-
vá, Samuel
H r o m e k ,
Ján Hulák,
M i r o s l a v
Hupka, Ing.
Katarína

Krv darovali:

Hyllová, Martin Chochol, Peter
Ifčič, Erika Jauschová, Lýdia Je-
dináková, Jana Juráková, Pavol
Kadlec, Rastislav Kevežda, Nadež-
da Keveždová, Matúš Klamo, Má-
rio Kluvanec, Tomáš Kolárik, Vero-
nika Konečná, Kvetoslava Košťá-
lová, Kristína Krasňanská, Viera
Krasňanská, Zuzana Kurtišová,
Mária Lederleitnerová, Renáta Le-
derleitnerová, Ľubica Lukšíková,
Petra Michálková, Lucia Michalo-
vá, Matej Miškovský, Mária Nem-
cová, Eva Nevedelová, Igor Noga,
Ivan Nosko, Roderika Ochabová,
Dominika Paulíková, Jana Päto-
prstá, Matúš Polák, Petra Pospe-
chová, Simona Provodovská, Ing
Katarína Rolková, Richard Ryba-
nič, Dominika Rybáriková, Mária
Sadloňová,Ľubomír Samek, Re-

náta Sasková, Veronika Sasková,
Patrik Schneider, Silvia Sibylová,
Michal Skovajsa, Veronika Slivko-
vá, Michal Strezenický, Zuzana
Šípošová, Viera Šupková, Ľubomír
Tahotný, Petra Tichá, Zuzana Ti-
chá, Igor Tiko, Nikol Tomašovičová,
Mária Uherková, Jakub Valentovič,
Monika Valentovičová, Andrej Vin-
cene, Martin Vulgan, Martina Vyša-
tová.

Ďakujeme všetkým darcom, kto-
rí prišli darovať krv, ako aj členom
Miestneho spolku SČK za prípravu
a zorganizovanie odberu. (mb)

Krv prišli
darovať aj
študenti z
Obchodnej
akadémie.

Foto (mo)



Posledný septembrový ví-
kend sa uskutočnilo na Sloven-
sku stretnutie zástupcov národ-
ných organizácií elitného medzi-
národného Richemont Clubu.
Klub s celoeurópskou pôsob-
nosťou pracuje v oblasti výroby
pekárenských výrobkov a cu-
kroviniek. Zástupcovia klubu
navštívili naše mesto 27. sep-
tembra. Prezreli si výrobňu fir-
my Bageta, kde ich sprevádzal
majiteľ firmy a predseda Sloven-
skej živnostenskej komory Voj-
tech Gottschall. Pozdraviť ich pri-
šiel aj primátor mesta Oliver
Solga. Cieľom stretnutia bola
pracovná konferencia, ale aj pro-
pagácia pekárenského remesla
na verejnosti, osveta a vzdelá-
vanie pekárov a zvlášť dôleži-
tá výmena skúseností v rámci
medzinárodnej spolupráce. (r)

Akadémia tretieho veku v Pe-
zinku v školskom roku 2010/2011
otvorila štvrtý ročník svojej činnos-
ti. Na jeho otvorení 8. septembra
sa okrem poslucháčov a lektorov
zúčastnil aj primátor mesta Oliver
Solga, ktorý sa prítomným prihovo-
ril a poprial im veľa úspechov
a spokojnosti v štúdiu. Históriou
uplynulých troch ročníkov činnosti
ATV slovom aj obrazom previedol
doc. Viktor Wittlinger. Nová koordi-
nátorka ATV RNDr. Jaroslava
Trubenová informovala o činnosti v
novom školskom roku, v ktorom sa
otvára šesť odborov pre 1. ročník a
dva odbory pre 2. ročník.

V 1. ročníku sa otvárajú odbory:
Anglický jazyk pre dospelých, Bio-
lógia alebo o genetike, evolúcii a
rozmanitosti života, Dejiny hudby,
Keramika, Počítače a Prírodné
liečivá. V 2. ročníku pokračujú
odbory Počítače a Prírodné liečivá.

Celkove je do obidvoch roční-
kov prihlásených 170 posluchá-
čov. Výučba bude prebiehať v
priestoroch ZŠ Na bielenisku, ZŠ
Fándlyho, Malokarpatského mú-

zea, Centra voľného času a Pe-
zinského kultúrneho centra podľa
pripraveného rozvrhu.

RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD.

Poslucháči ATV na otvorení nového školského roka

Na miestach zaniknutej baníc-
kej osady Zumberg členovia Ma-
lokarpatského baníckeho spolku v
Pezinku postavili novú Božiu mu-
ku svätého Klementa, nastaršieho
patróna baníkov. Táto bola odha-
lená a posvätená v sobotu 18. sep-
tembra.

Akt odhalenia vykonal primátor
mesta Mgr. Oliver Solga a RNDr.
A. Hájik a náväzne vysvätil pezin-
ský farár vdp. Ján Ragula. Sláv-
nostného aktu sa zúčastnili i zá-
stupcovia družobných baníckych
spolkov z Rudňan a Marianky. K
dôstojnému priebehu prispelo i vy-
stúpenie pezinského speváckeho

zboru Ad Una Corda a poézia Me-
lánie Hájikovej.

Táto Božia muka bude výcho-
diskovým miestom pezinského
Banského naučného chodníka,
ktorý okrem spoznávania histó-
rie baníctva v tejto oblasti bude
umožňovať turisticko – relaxačný
pobyt v blízkych malokarpatských
lesoch.

Súčasťou osláv patróna baní-
kov pri novopostavenej kapln-
ke sv. Klementa bolo aj odovzda-
nie Čestného uznania mestu Pe-
zinok za uskutočnenie historicky
prvého stretnutia banských miest
a obcí Slovenska v roku 2008.

Toto ocenenie Združenia baníc-
kych spolkov a cechov Slovenska
prevzal z rúk predsedu Malokar-

Akt odhalenia Božej muky sv. Klementa.

Seminár pod názvom
sa uskutočnil 13.

októbra v konferenčnej sále Bra-
tislavského samosprávneho kra-
ja. Jeho úlohou bolo formulovať
verejný záujem a odporúčania pre
ďalší vývoj územia vinohradov v
Bratislave a v Malokarpatskom re-
gióne.

povedal predseda BSK Pavol
Frešo. Župa chce, aby ostali
zachované vinohrady, aby ostal
zachovaný ráz krajiny tak, ako ho
dostali tu žijúci ľudia od svojich
predkov a aby ho tak odovzdali aj
svojim po-tomkom.

Seminára sa zúčastnili zástup-
covia samospráv, odborníci v ob-

Vinohra-
dy – vec verejná

„Toto je jeden z prvých kro-
kov, ktorý robíme na ceste za tým,
aby župa aktívne vstúpila do toho,
ako bude kraj vyzerať a ako sa v
ňom budú cítiť ľudia nielen v tom
bezprostrednom okolí, ale aj z
hľadiska kultúrného dedičstva,“

lasti vinohrad-
n í c t v a a
vinárstva, územ-
ného plánovania
a krajinotvorby.

Referát na té-
mu Vinohrady a
územný rozvoj
obce predniesol
Mgr. Oliver Sol-
ga, ktorý doku-
mentoval cez zá-
väzné i podpor-
né dokumenty
úsilie mesta Pe-
zinok nedopustiť výstavbu vo vino-
hradoch a v ich predpolí. Pred-
stavil územný plán a VZN ako sil-
ný nástroj obcí v boji proti develo-
perom a likvidátorom vinohradov.
Ing. Ján Hacaj zaujal prednáškou
o Historickom a kultúrnom aspek-
te vinohradníctva a vinárstva.

Účastníci konferencie skonšta

tovali dôležitosť stretnutia a vytvo-
renie pracovnej skupiny pod ges-
ciou BSK, ktorá bude formulovať
problémy a navrhovať riešenia,
vrátane legislatívnych zmien, od
kompetentných štátnych orgánov.
Na záver prijali účastníci seminára
vyhlásenie, v ktorom vyzývajú sa-
mosprávy obcí Malokarpatského

regiónu, aby vo svojich katastrál-
nych územiach všetkými možnými
nástrojmi, predovšetkým pros-
tredníctvom územnoplánovacej
dokumentácie, chránili územia vi-
nohradov pre ďalšie generácie
obyvateľov a návštevníkov kraja.
Ďalej vyzývajú samosprávu BSK,
aby aktualizovala Územný plán
BSK v záujme dosiahnutia zvýše-
nej ochrany území vinohradov.
Vyzývajú tiež ministra poľnohos-
podárstva SR, aby sa zasadil o
zmenu slovenskej či európskej
legislatívy, najmä zákona o vino-
hradníctve a vinárstve, prípadne
iného, s cieľom obnovenia zvýše-
nej ochrany vinohradov aj tam,
kde už v súčasnosti vinice nie sú
obhospodarované, a zabezpečil
zmenu dotačnej politiky v pros-
pech podpory výrobcov vín vlast-
niacich aj menšie výmery vinohra-
dov. (ra,bsk)

patského baníckeho spolku Štefa-
na Granca primátor mesta Oliver
Solga. (ah,ra)



Mesto Pezinok uskutočnilo po-
čas tohtoročného Vinobrania pries-
kum, ktorého cieľom bolo zistiť sil-
né a slabé stránky tohto najväčšie-
ho podujatia v Malokarpatskom re-
gióne. Počas dvoch dní bolo pros-
tredníctvom anketárov oslovených
800 respondentov, ktorí odpovedali
na otázky formou dotazníka. Do
prieskumu sa zapojilo 52,2 percent
žien a 47,8 % mužov. Vek respon-
dentov: 18 – 30 rok. - 34 %, 30 – 50
r. - 42,6 %, 50 a viac – 23,5 %. Čo
sme sa z dotazníkov dozvedeli?

35,1 % - z Pezinka, 62,3 % - mimo
Pezinka (SR), 2,6 % - zo zahraničia.

(len u sloven-
ských respondentov): 48,3 % brati-
slavský, 13,8 % - trnavský, 9,5 % tre-
nčiansky, 6,4 % nitriansky, 5,4 %
banskobystrický, 9,5 % žilinský, 4,3
% prešovský, 2,8 % košický kraj.

Na otázku, kde sú uby-

Odkiaľ respondenti pochádzajú:

Z ktorého sú kraja

Ubytovanie a počet návštev na
Vinobraní.

tovaní, respondenti, odpovedali:
6,9 % v penzióne, 8,3 % v hoteli,
21,9 % u známych, 62,9 nie sú uby-
tovaní. Až 55,7 % respondentov u-
viedlo, že na pezinskom Vinobraní
je viac ako päťkrát, 2 - 5 krát bolo
26,9 % a 17,4 % prišlo na naše obe-
račkové slávnosti prvý raz. Viac
ako 470 respondentov (59,2 %)
uviedlo, že vôbec nepoznajú pro-
gram Vinobrania, 40,8 % mali o
ňom prehľad.

- 36 % kultúrny program,
43,5 % gastronómia, 46,4 % ochut-
návka vín, 42,1 % remeslá, 27,7 %
sprievodné podujatia, 20,2 % iné
(najčastejšie dobrá atmosféra, tra-
dícia, stánky).

- 23,9 % málo od-
padkových košov, 27,2 % málo
miest na sedenie, 25,4 % parkova-
nie, 24,7 % iné (nedostatok WC, pri-
veľa ľudí a veľa opitých ľudí).

Čo sa návštevníkom na Vinobra-
ní páčilo?

Čo najviac návštevníkom na Vi-
nobraní vadilo?

(pš)

„Bol som v prvom rade vďačný
Pánu Bohu za krásne počasie v pia-
tok a v sobotu, i za to, že sme v ne-
deľu zvládli alegorický sprievod bez
dažďa. V sprievode bolo tentoraz
menej skupín, pretože kvôli zime
sme zrušili účasť detí. Opäť ma pote-
šila návštevnosť, podľa odhadov to

bolo zhruba 150 tisíc ľudí za tri dni
.Nejde nám o rekordy, ale o príjem-
nú atmosféru a pohodlie. Chce-me,
aby návštevníci Vinobrania nemu-
seli jesť a piť ako sa hovorí
"nastojáka", ale aby mali dostatok
miesta na sedenie a relax. Čo sa tý-
ka programu, myslím si , že bol kva-
litný a vyvážený, každý si vňom na-
šiel to svoje. Som rád, že sme Vino-

branie zvládli aj ekonomicky a orga-
nizačne. Ďakujem svojim kolegom z
MsÚ, PKC a MPS a všetkým, ktorí
sa na príprave takého náročné-ho
podujatia podieľali. Potešila ma
aj bezpečnostná situácia, počas
troch dní nebol jediný vážnejší kon-
flikt či zranenie. Ubudlo aj me-
nej "spoločensky unavených" ľudí a
znečisťovanie verejného

priestranstva. Myslím si, že tohoroč-
né Vino-branie bolo dôstojnou osla-
vou práce našich vinohradníkov a vi-
nárov a tiež dobrou prezentáciou
nášho mesta. Túto skutočnosť nám
potvrdili aj naši hostia z Čiech,
Francúz-ska, Talianska, Rakúska a
Maďar-ska. Rovnako pozitívne rea-
govali aj desiatky Pezinčanov a ná-
vštevníkov z celého Slovenska.“

Vinobranie očami primátora



V programovom vyhlásení z ja-
nuára 2007 sme si vytýčili pokra-
čovať v budovaní a rozvoji mesta s
prihliadnutím na ďalšie skvalitne-
nie práce samosprávy, zvýšení
podielu občanov na riadení mesta,
rozvoji ekonomických aktivít, pod-
pore bývania, podnikania a
služieb. Jedným z najdôležitejších
ukazovateľov rozvoja bola pre nás
ekonomická stabilita mesta, vy-
r o v n a n ý r o z p o č e t a
nezaťažovanie občanov zvyšova-
ním daní a poplatkov.

Veľkú pozornosť sme venovali
aj rozvoju školstva, kultúry a špor-
tu, ako i stavu sociálnych služieb,
zdravotníctva a cestovného ru-
chu. Dosiahli sme výrazné posta-
venie Pezinka v rámci okresu, re-
giónu i Slovenska, a to nielen v
rámci porovnateľných miest. V
roku 2010 sme získali ocenenie
„Najlepšie mesto pre biznis na
Slovensku“. Využili sme v dosta-
točnej miere historické danosti,
ako aj vinárske, banícke a kera-
mické tradície pri rozvoji cestov-
ného ruchu, turistiky a služieb.

V ostatnom období sme sa ve-
novali aj programovým materiá-
lom, a to vytvoreniu Plánu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja
mesta, Vízie 2020 a najmä Územ-
ného plánu mesta.

V dostatočnej miere v rámci
možností, ktoré mesto má, sme
podporovali rozvoj podnikania a
spolupráce so stavovskými a pro-
fesnými organizáciami. S majet-
kom mesta bolo nakladané v súla-
de so zákonom, maximálne efek-
tívne, odpredával sa len nevyuži-
teľný majetok a nakupovali sa ne-
hnuteľnosti, najmä pozemky, s pri-
hliadnutím na ich budúcu využi-
teľnosť. Rekonštruovali sme mest-
ské budovy s perspektívou návrat-
nosti investícií prenájmom pries-
torov (napr. Krušičova kúria na
Radničnom nám.). Za všetko
hovorí prebytok hospodárenia: v
roku 2007 dosiahol výšku 53 mil.
Sk, v roku 2008 viac ako 20 mil. Sk
a v minulom roku, v čase krízy,
viac ako 1,6 milióna eur!

Z pohľadu rozvoja mesta v naj-
bližších rokoch sa mesto bude
musieť vyrovnať najmä s povin-
nosťami vyplývajúcimi z nového
zákona o sociálnych službách, s
rekonštrukciou škôl a tepelného
hospodárstva. Mesto kvôli kríze
pozastavilo pripravovanú výstav-
bu 40 bytov. I naďalej však podpo-
rujeme tak ako doteraz z rozpočtu
mesta šport, kultúru a sociálnu
oblasť. V tomto roku sme dali špor-
tovým klubom dokonca o 1,5 mil.
Sk viac. Dočasne pozastavené
boli investičné akcie, vrátane no-
vých ciest, chodníkov a verejných
priestranstiev. V dôsledku hospo-
dárskej krízy sme zrevidovali plá-
nované investície trojročného plá

novacieho rozpočtového obdobia.
Už v januári roku 2009 sme za-
viedli šetriaci režim vo výdavkoch
v oblasti miezd a réžie mestského
úradu. Došlo aj k redukcii pracov-
ných miest o 10 percent pracovní-
kov a k prerozdeleniu práce. Vý-
razné šetrenie bolo aj v oblasti
odmeňovania, výdavkov na tech-
nické a materiálne vybavenie
úradu i dcérskych spoločností
mesta. Veľkou záťažou pre samo-
správu bola nová kategorizácia
platieb za plyn a ostatné energie.
Zaradenie škôl a sociálnych zaria-
dení do nebytov nám spôsobilo
enormný nárast poplatkov za ener-
gie, najmä v základných a mater-
ských školách.

Každoročne sa nám podarilo
zostaviť vyrovnaný rozpočet tak,
aby sa dôsledky hospodárskej krí-
zy nedotkli samosprávnych čin-
ností mesta smerujúcich k občano-
vi a aby neboli krátené financie na
školstvo a sociálnu starostlivosť.

Rezervy do budúcnosti vidíme
najmä v oblasti šetrenia energií,
šetrenia mzdových prostriedkov a
v zavedení opatrení smerujúcich
k racionalizácii činností a služieb,
ktoré si mesto objednáva v rámci
obchodných súťaží a verejného
obstarávania.

Mgr. Oliver Solga, primátor

Uvádzame podrobnejší zoznam re-
alizovaných projektov podľa Pro-
gramového vyhlásenia MsZ, aj s
tými bodmi , ktoré sa realizovať ne-
podarilo. Na druhej strane je
súčasťou hodnotenia zoznam to-
ho, čo vo volebnom programe ne-
bolo a urobilo sa naviac.

- Pripravili a realizovali sme inves-
tičné akcie mesta za 5 653 273 eur
(viac ako 170 miliónov korún)
- Postavili sme 11 bytov nadstav-
bou nad MŠ na Hrnčiarskej ulici.
Pripravili sme projektovú doku-
mentáciu a stavebné povolenie na
dva 20-bytové domy na Malokar-
patskej ulici. Plánovaných 40 by-
tov sme nerealizovali pre hospo-
dársku krízu
- Umožnili sme mladým rodinám
postaviť bytový dom na ul. Obran-
cov mieru predajom mestského po-
zemku za zvýhodnených podmie-
nok
- Urobili sme generálnu rekon-
štrukciu mestskej budovy na Rad-
ničnom nám. 9 , tzv. Krušičovej
kúrie. Úver, ktorý si mesto na to
zobralo, splácame z nájmov
- Budova na Holubyho č. 22 zre-
konštruovaná nebola, pretože ne-
bolo možné získať na jej opravu
grant EÚ
- Tepelné hospodárstvo nebolo
zrekonštruované, bude v nadchá

Rozvoj – bývanie – výstavba

dzajúcom období. Napriek tomu
PBS občanom v minulom roku vrá-
tila poplatky za teplo vo výške 7 mi-
liónov korún.

- Pripravili sme nový územný plán
mesta, vypracovali a schválili sme
Program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja. Neschválenie ÚPN
v plánovanom čase zapríčinil fakt ,
že KSÚ vyše roka nekonal.

Čo nebolo vo volebnom progra-
me: získali sme 12 miliónový grant

na revitalizáciu Zámockého parku
a množstvo menších grantov v cel-
kovej hodnote viac ako 50 mil. Sk.
Do mesta sme získali dve veľké
spoločnosti HB Reavis (výroba a
sklady) a francúzsku spoločnosť
LYRECO (kancelárske potreby).
Vybudovali sme dopravné ihrisko.

- Z dôvodov celosvetovej ekono-
mickej krízy nebolo možné pokra-
čovať v realizácii mnohých projek-
tov. Jedným z nich bol aj obchvat
Pezinka, Vinosadov a Modry, ktorý
je dnes v štádiu prípravy pre územ-
né konanie

- Vybudovali sme nové komuniká-
cie, chodníky a parkoviská v rozlohe
15 280 metrov štvorcových (sídlisko
Sever, Trnavská, Moyzesova, Mla-
doboleslavská, Jesenského, Kollá-
rova, Meislova a mnohé ďalšie)

- Každoročne sme zabezpečili aj
v mimoriadnych poveternostných
podmienkach uspokojivú údržbu
ciest a chodníkov
- Cyklistické chodníky sa nereali-
zovali pre nedostatok financií, pri-
pravili sme však s BSK projekto-
vú dokumentáciu cyklochodníkov
v regióne
- Pre nemožnosť vysporiadať po-
zemky sme nepokračovali v budo-
vaní tzv. Severného obchvatu

- Zabezpečenie dopravy mini-
busmi nebolo realizované pre ne-
dostatok financií. Mesto riešilo au-
tobusové spojenie zachádzaním

Doprava

na sídliská a ročne priplácalo Slo-
vak lines (býv. SAD) za túto službu
10 tisíc eur.

- Prepojením ulíc Okružná a SNP
a zjednosmernením ulice SNP a
priľahlých ulíc sme zlepšili kvalitu
a bezpečnosť premávky v tejto
časti mesta

- začali sme komplexné riešenie
dopravy v centre vytvorením spo-
platneného parkoviska a peších
zón na Radničnom námestí a na

Potočnej ulici, otvorili sme parko-
visko za Domom kultúry.

- V roku 2009 sme získali druhé
miesto v súťaži " Najkrajšie mesto
na Slovensku"
- Mimoriadne aktívne konalo mes-
to spolu s občanmi a aktivistami
v prípade protestov proti skládke v
Novej jame; k dnešnému dňu sme
dosiahli zastavenie jej prevádzky.

- Aktívne sme spolupracovali s
Bratislavskou vodárenskou spo-
ločnosťou pri budovaní veľkého
Podkarpatského zberača z Pezin-
ka do Vrakune
- Po uzatvorení Starej jamy sme vy-
riešili ukladanie odpadu mimo
mesta, otvorili sme pre občanov 4
krát do roka bezplatný separačný
dvor na Dubovom vŕšku, podporo-
vali sme separáciu odpadov, orga-
nizovali sme dobrovoľnícke aktivi-
ty pri čistení mesta a prírody

- Začali sme s úpravou okolia že-
lezničnej stanice a parkoviska, v
súčasnosti pripravujeme grant

- Zrekonštruovali sme pravú stranu
Holubyho ulice od križovatky po sta-
nicu a chodník na Jesenského ulici

- Dokončujeme prestrešenie jest-
vujúceho Domu smútku, nový
Dom smútku sa nerealizoval; pri-
pravujeme rozšírenie cintorína na
pozemkoch býv. Lesného závodu

- Nerealizoval sa projekt biokori-
doru pri potoku Saulak, pretože v

Životné prostredie

Krušičova kúria



zastupiteľstve nebolo schválené
vysporiadanie pozemkov s ich
vlastníkom
- Pokračovali sme vo výsadbe stro-
mov, rozširovaní verejnej zelene a
trávnikov
- Zabránili sme ďalšej devastácii a
výstavbe vo vinohradoch
- Zrekonštruovali sme Mladobole-
slavskú ulicu a park pri Pomníku
osloboditeľov.

- Vybudovali sme nový klub
dôchodcov s výdajňou stravy na
Kollárovej ulici a nový Klub na Caj-
le, všestranne sme podporovali
č innosť jestvujúcich Klubov
dôchodcov

- Pokračovali sme v rekonštrukcii
Mestského zdravotníckeho zaria-
denia - polikliniky, vybudovali sme
novú kotolňu, rozvody kúrenia a
nové priestory pre LSPP

- Pre zdravotnícku činnosť sme za-
daptovali priestory tzv. malej po-
likliniky na Kollárovej ulici

- Opakovane sme boli ocenení na
celoslovenskej súťaži Slovensko
bez bariér za budovanie bezbarie-
rových prístupov a hydraulických
zariadení

- Systematicky sme spolupraco-
vali so sociálne znevýhodnenými
rodinami, odborne a finančne sme
pomáhali zmierniť ich problémy.

- Zabezpečili sme výkon verejno-
prospešných prác a podieľali sme
sa na vyššej zamestnanosti

- Spoluzakladali sme OZ Juvamen
pre zdravotne znevýhodnených,
spolupracovali sme s Jednotou
dôchodcov, so skautami, s Mo
SZTP, s Úniou nevidiacich a mno-
hýmiďalšími.

- Zefektívnili sme činnosť Mest-
ského úradu, znížili sme o 10 per-
cent počet pracovníkov, rozšírili
sme služby a úradné hodiny pre
občanov (zavedenie nových infor-
mačných technológií a bezplatné-
ho internetu sa nerealizovalo pre
nedostatok financií)
- Dôležité rozhodnutia boli prero-
kované na verejných zhromažde-
niach alebo so zástupcami obča-
nov (zjednosmernenie ul. SNP, re-
konštrukcia Záhradnej ul., vybu-
dovanie tzv. severného obchvatu)
- Na profesionálnej úrovni bola aj
činnosť Mestskej polície,ktorá do-
siahla mimoriadne úspechy v pre-
vencii.
- Úspešne sme spolupracovali s
cirkevnými inštitúciami a občian-
skymi združeniami a organizácia-
mi v meste, dôstojne sme si uctili

Sociálna starostllivosť
a zdravotníctvo

Samospráva a mestský úrad

- Vybudovali sme nové priestory
pre Centrum pre rodinu MaMa-
TaTaJa na Kollárovej ulici

výročia a organizovali spomien-
kové podujatia

- Ukončili sme generálnu rekon-
štrukciu budovy Mestského úradu

- Osvedčili sa aj mestské organi-
zácie ako MPS, PBS a PMS

- Vo verejnom osvetlení sme dosi-
ahli šetrenie nákladov, vybudovali
sme nové osvetlenie niektorých
ulíc a kompletne sme vymenili VO
v Zámockom parku

- Vykonali sme audit a pasportizá-
ciu reklamných zariadení

- Zabezpečili sme vytvorenie a
osadenie známeho súsošia Pre-
šiarov v Zámockom parku

- Všestranne sme rozvíjali spolu-
prácu s partnerskými mestami,
nadviazali sme nové kontakty so
samosprávami a profesnými sku-
pinami vo Francúzsku a Taliansku

- Prijali sme desiatky zahranič-
ných delegácií a návštev, na kto-
rých sme prezentovali vyspelosť
nášho mesta i Slovenskej republi-
ky; naše mesto navštívili význam-
né osobnosti, bolo vyhodnotené
ako druhé najkrajšie na Slovensku
za rok 2009

- Do mesta sa vrátili Okresný súd a
Okresná prokuratúra, posilnila sa
pozícia štátnych úradov, prišla
Sociálna poisťovňa.

- Získali sme titul Najlepšie mesto
pre biznis na Slovensku za rok
2009

- Každý rok sme pracovali s vyrov-
naným rozpočtom, nakladanie s
f i n a n c i a m i m e s t a b o l o
s p r e h ľ a d n e n é f o r m o u
Programového rozpočtu

- Každý roku sme dosiahli výz-
namný hospodársky prebytok oko-
lo jedného milióna euro

- Efektívne sme nakladali s mest-
ským majetkom a zveľaďovali sme
ho kúpou nehnuteľností, (napr. po-
zemky a budovy na Dubovom vŕš-
ku v sume viac ako 5 mil.sk ), pre-
dávali sme len neupotrebiteľný a
nadbytočný majetok.

- Pokračovali sme v rekonštrukcii
a opravách škôl a školských zaria-
dení (ročne okolo 15 mil. korún )

Ekonomika

Školstvo, kultúra a pamiatky

- Výrazne sme sa podieľali na vzni-
ku a rozvoji Akadémie tretieho ve-
ku

- Čiastočne sme urobili reštruktu-
ralizáciu škôl (zlúčenie, spojenie
ZŠ a MŠ, zlúčenie MŠ)

- Vybudovali sme nové detské
ihriská v MŠ Za hradbami, ZŠ Ku-
peckého, na Severe a na Starom
dvore

- Vybudovali sme tri multifunkčné
ihriská na Cajle, na Komenského
ul.a na ZŠ Kupeckého
- Finančne a organizačne sme pod-
porili rozvoj mládežníckeho špor-
tu, budovaním nových multifunkč-
ných ihrísk a hál sme podporili
šport na školách a rekreačný šport
- Zabezpečili sme fungovanie
mestskej plavárne a ihrísk na síd-
liskách

- Rekonštruovali
sme halu VTC na
Komenského ul. a
klubové priestory pre
tenistov
- Poskytli sme bez-
platne priestor na vy-
budovanie novej teni-
sovej haly na ul. F.
Kráľa

- Vybudovali sme no-
vý skejtpark a hokej-
balové ihrisko, budu-
jeme bikrosovú drá-
hu

- Podporovali sme iniciatívy mla-
dých ľudí v oblasti športu, kultúry,
vzdelávania a využívania voľného
času, podporovali sme prezentá-
cie mladých ľudí doma i v zahraničí

- Organizovaním a
podporou kultúrne-
ho a umeleckého
života sme získa-
vali obyvateľov k
spoluúčasti na vy-
tváraní estetických
a etických hodnôt
(iniciovali sme fes-
tival pouličného di-
vadla, podpori l i
sme vznik divadel-
ného a folklórneho
súboru a festiva-
lov). Tu sa osvedči-
la najmä profesionalita a obeta-
vosť pracovníkov Pezinského kult-
úrneho centra
- Dokončili sme generálnu rekon-
štrukciu prírodného kina
- Pokračovali sme v oprave hra-
dieb a historických pamiatok (kap-
lnka na Kupeckého ul., priestor
pred kaplnkou sv. Rozálie, so-chy
sv. Floriána a mnohéďalšie)
- Úspešne pokračovala výstavná a
publikačná činnosť Mestského
múzea a veľmi dobré výsledky do-
sahovala aj Televízia Pezinok
- Vydali sme reprezentačnú publi-
káciu k osemstému výročiu Pe-
zinka.

Šport

- Umelá ľadová plocha sa nereali-
zovala pre nedostatok financií a
pre pobyt investora v zahraničí

- Podporili sme nové športy ako pe-
tanque, stolný tenis, plávanie, ha-
lové veslovanie

- Podporili sme dostavbu klubovne
orientačných bežcov, spolufinan-
covali sme rekonštrukcie a
prístavby štadiónov v Pezinku, v
Gri-nave a na Cajle

- Finačne sme sa podieľali na vybu-
dovaní telocviční pre basketbal,
stolný tenis a gymnastiku.

- Podporili sme činnosť inštitú-
cii, združení a spolkov. Za oboj-
stranne výhodných podmienok
sme prenajali poľovnícky a rybár-
sky revír

- Iniciovali a podporili sme organi-
zovanie festivalov, umeleckých a
spoločenských podujatí, ktoré pri-
lákali do Pezinka domácich i za-
hraničných návštevníkov a napo-
máhali tak rozvoju cestovného ru-
chu

- Podporovali sme vinárske podu-
jatia, ktoré prezentovali kvalitné
pezinské vína, kultúru a typickú
gastronómiu.

Vypracovali sme projektovú do-
kumentáciu a pracujeme na vy-
sporiadaní pozemkov pre odkana-
lizovanie Grinavy, dohodli sme s
BVS jej realizáciu

- Na Cajle sme vybudovali Klub
dôchodcov, v Grinave sme pod-
porili činnosť jestvujúceho Klu-
bu a dychovej hudby Grinavan-
ka

- Vybudovali sme chodník a parko-
visko pred cintorínom v Grinave

- Vybudovali sme chodník pre pe-
ších a cyklistov z Grinavy do ná-
kupného centra
- So SVP sme zabezpečili vyčiste-
nie grinavského potoka
- Pre nevysporiadanie pozemkov
sme narealizovali v Grinave vý-
stavbu cesty na ul. Vinice, chodní-
ka do Limbachu a parkoviska pri
cajlanskom cintoríne
- V Grinave a na Cajle sme pokra-
čovali v budovaní a oprave štadió-
nov a ihrísk.

Rekreácia a cestovný ruch

Historické časti Cajla a Grinava

Kollárova ul.

Detské
ihrisko
na Suvorovovej ul.



Bibiana Poláková 2.9.
Petra Grusová 4.9.
Lukáš Strečanský 6.9.
Paulína Dobišová 7.9.
Rebeka Sameková 7.9.
Boris Ivo Struhár 10.9.
Ivo Janoštiak 15.9.
Alexandra Somorovská 16.9.
Gregor Volný 16.9.
Lenka Horváthová 17.9.
Dominika Demovičová 19.9.
Samuel Zubo 20.9.
Alexandra Setnická 21.9.
Tomáš Varga 21.9.
Marcus Granec 24.9.
Lujza Leporis 24.9.
Miroslav Mečír 24.9.
Lívia Nováková 25.9.
Timotej Jendek 29.9.

Anna Muzslaiová 77 r.
Lukáš Vaško 25 r.
Jaroslav Švec 72 r.
MáriaAdamčíková 87 r.
Terézia Šindelárová 87 r.
Božena Trtolová 58 r.
Viliam Capko 66 r.
Jana Vetráková 56 r.
Mária Tichá 84 r.
Terezia Butašová 72 r.

Ľudmila Virgovičová 10.10.
Anna Hoššová 10.10.
Hermína Pilková 12.10.
Helena Zemjarová 17.10.
Júlia Šuranová 25.10.
Alexander Krupa 25.10.
Anna Krajčíková 26.10.
Daniel Benčat 30.10.

Terézia Tahotná 1.10.
Mária Šefčíková 4.10.
Peter Durdovanský 18.10.
Ing. Vladimír Šolik 18.10.
ĽudmilaČolláková 19.10.
Justína Hvílová 21.10.
Ing.Andrej Slezák 24.10.
Ladislav Šmahovský 31.10.

Rozália Dubeková 3.10.
Ľudmila Grégrová 3.10.
Alžbeta Wittgrúberová 5.10.
Ľudmila Trochtová 15.10.
Viola Krausová 24.10.
Jozefína Mihalovičová 26.10.
Gizela Šuranová 26.10.
Rudolf Damaškovič 28.10.
Ladislav Palacka 29.10.
Terezia Hržičova 30.10.

Ružena Kecová 19.10.
Veronika Kissová 22.10.
Ing. Štefan Jánoš 22.10.

Mária Bulová 1.10.
Rudolf Somík 20.10.

Alžbeta Sandtnerová 30.10.

75-roční

80-roční

85-roční

91-roční

94-ročná

Dňa 29. 10 si pripomí-
name 40 rokov od
smrti nášho otca

S úctou spomíname.
Synovia Juraj a Du-
šan s rodinami.

Samuela ZBUDILU.

70-roční
Štefan Zimmermann 5.10.
Helena Patorajová 6.10.
Monika Bauerová 9.10.

Dňa 13. 10. 2010
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý milovaný
manžel

S láskou spomínajú
manželka Katarína, dcéra Silvia,
syn Ľudovít a vnuk Vaško.

Ľudovít SCHAVEL.

Ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a ve-
nujú mu s nami tichú spomienku.

Dňa 6. 11. 2010 uply-
nie 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spo-

mienku. Synovia s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Dňa 22. 10. 2010 uply-
nuli 4 roky, čo nás na-
vždy opustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spo-

mienku. Dcéra Danica s rodinou.

Milan CIBULKA.

Dňa 3.10. 2010 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie smrti

.
S láskou spomínajú
manželka, syn Milan,
nevesty Valika a An-

drejka, vnuci Andrejko, Paťko, Ro-
manka a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Milana SVETLÁKA

So slzami v očiach a
smútkom v srdci si
2. 11. 2010 pripome-
nieme 10. výročie
tragickej smrti milo-
vaného 26-ročného

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

Martina SVETLÁKA

Dňa 21. 10. 2010
uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila
naša milovaná man-
želka, mama a babka

S láskou spomína manžel, deti, vnú-
čatá a rodina Kosová a Strapáková.

Júlia
MATOLEKOVÁ

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale v
našich srdciach bu-
deš stále žiť. Dňa 15.
novembra 2010 si
pripomenieme ne-
dožité 40. narode-
niny našej milovanej

Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú
tichú spomienku a s láskou a úctou
spomínajú spolu s nami. Smútiaca
rodina.

Anitky KLAMOVEJ.
rod. Bučekovej

Dňa 22. 10. 2010
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustila
naša mama

Tí, ktorí ste ju poznali
venujte jej tichú spo-
mienku. Spomínajú dcéry s rodinami.

Mária NEYOVÁ.

Dňa 29. 10. 2010 si s
bolesťou v srdci spo-
míname na tragický
odchod nášho man-
žela a otca

ktorý nám veľmi chý-
ba už 16 rokov. S úctou spomínajú
manželka a dvaja synovia s rodi-
nami a vnúčatá s rodinami.

Jozefa OSUSKÉHO.

Tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám
nedovolí. Zhasli oči,
stíchol tvoj hlas a veľ-
ká bolesť stále je v
nás. Dňa 21. 10. 2010
uplynul rok, čo nás

opustil manžel, dedko a pradedko

S láskou spomínajú manželka a
syn Stanislav s celou rodinou.

Vladimír BŘEZÍK.

Dňa 15. 10. 2010 sme si pripome-
nuli 20. výročie úmr-
tia nášho drahého

Za tichú spomienku
ďakuje matka, dcéra
Dominika a sestra
Mária.

Ing. Dominika RUŽU.

Zavrela sa kniha na
51. strane. Vtedy stí-
chol dvor, osirela zá-
hrada i dom. Ako ťaž-
ko je bez teba, otec
náš, žiť, keď nemá
kto poradiť, potešiť.

Na hrobe kytica, kahanček svieti,
spomienka manželky a tvojich detí.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 26. 10. 2010 si pripomíname
10. výročie úmrtia nášho milované-
ho manžela, otca, starého otca, bra-
ta švagra, svata

z Pezinka. S láskou a úctou spo-
mína manželka Mária, syn Milan a
Palino s rodinou a ostatná smútia-
ca rodina.

Petra ŠVARCA

Krátky bol život tvoj
krátka bola radosť na-
ša. V očiach slzy, v
srdci bôľ, prečo osud
taký krutý bol. Smut-
ný a prázdny ostal
dom, už nepočuť tvoj
hlas, ani kroky v ňom. Že čas žiaľ
zahojí, to je len klam, čím ďalej
ubieha, tým viac chýbaš nám. Dňa
26. 10. 2010 si pripomíname ne-
dožité 50. narodeniny a 22. 9. 2010
osem rokov od smrti môjho manžela

z Pezinka. S láskou a úctou spomí-
na manželka Estera, dcéra Zuzka,
mama a ostatná smútiaca rodina.

Jaroslava BOĎU

S láskou a úctou si pripomíname
smutné výročie úmrtia našich rodičov

a

z Pezinka.Ďakujeme všetkým, ktorí
im venujú tichú spomienku. Syno-
via s rodinami a dcéra so synom.

Terezie LITTVOVEJ
Ruperta LITTVU

Dňa 18. 9. 2010 uply-
nul rok, čo nás opustil
náš milovaný

vo veku nedožitých
11 rokov. Čas vraj za-
hojí všetky rany... Ne-

zahojí. Veľmi nám chýbaš, Martin-
ko. Rodičom, bratovi Ivovi a všet-
kým, ktorí sme ťa mali a máme radi.
Rod. Valentová.

Martinko VALENT
Dňa 22. 9. 2010 uplynul rok, čo nás
navždy opustila mamička, babka

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Deti, vnúčatá,
pravnúčatá a rodina.

Matilda VYBERČIOVÁ
rod. PravdováV minulom mesiaci sme si pripo-

menuli 30. výročie úmrtia futbalistu

Dcéra Elena a vnuk Karol.
Karola ŠEFČÍKA

Dňa 15. 10 2010
uplynuli 3 roky od
smrti manžela, otca
a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka a dcéry
s rodinami.

Milana PEŠKA.

Michal Zelenák a Kate ina Grafton
Radovan Ondrovi a Mgr. Stanisla
va Vrbíková Marcel Polá ek a Mar
tina Kanková JUDr. Marian Dob
rovský a Kristína Hrn iarová Mgr.
Martin Gaál a Mgr. Martina Sedlá
ková Mgr. Ján Mezei a Ing. Brigita
Schwartzová Martin Karas a Ing.
Katarína Kršková Ing. Stanislav Bi
cek a Mgr. Miroslava Janurová Ro
man Za ko a Mgr. Annamária Má
tyásová Zlatko Baláž a Jana Pále
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níková Peter Mosoriak a Ing. Kata
rína Wawrinská Matej Ková a Lu
cia Satková Ing. Rastislav Staro a
Ing. Renata Durcová Ján Gajdoš a
Mgr. Petra Hasonová Drahomír
Ko nár a Kamila Klamová Ing.
Martin Gabriška a Ing. Darja Pavli
nová Ing. Branislav Lupták a Marti
naAndelová Ing. Michal Kuku ka a
Ing. Viera Orlická Marek Kapi iak a
Martina Filková Adam Ben ík a
MUDr. Dana Podhorská Ing. Mi
chal Guštafík a Ing. Martina Ciblíko
vá Boris Bihári a Lenka Olahová
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cová
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profesor Eduard Šafařík s rodinou.
Žije už viac ako 40 rokov v Talian-
sku a tvorbe a životu Jána Kupec-
kého sa venuje po celý život. Je
autorom doteraz najväčšej výsta-
vy jeho obrazov, ktorá bola v roku

V tomto roku sme si pripomenuli
270. výročie úmrtia slávneho baro-
kového maliara, pezinského rodá-
ka Jána Kupeckého. Životné osu-
dy tohto mimoriadneho umelca sa
začali v našom meste v roku 1666,
v čase, keď sa sem jeho rodičia
prisťahovali z Mladej Boleslavi.

Aj keď o jeho mladosti, ktorú
prežil až do svojich pätnástich
rokov v Pezinku, toho veľa nevie-
me, predsa len zo zachovaného
životopisu, ktorý nadiktoval
svojmu priateľovi, vieme aký pest-
rý a dobrodružný život maliar
prežil. Z chudobného chlapca z
tkáčskej rodiny sa stal portrétistom
kráľov a panovníkov, vrátane rus-
kého cára Petra I. Bol však aj mali-
arom svätcov, bohatej šľachty a
mešťanov, no zachovali sa aj jeho
obrazy chudákov a žobrákov.
Kupeckého robí výnimočným mali-
arom nielen dokonalé zvládnutie
maliarskeho remesla, ale aj vystih-
nutie vnútornej podoby, psychiky a
charakteru portrétovaných osôb.

Mesto Pezinok si pripomenulo
jeho pamiatku opravou fasády rod-
ného domu na Kupeckého ulici,
ktorý dnes patrí Bratislavskému
samosprávnemu kraju. Na de-
cember sa pripravuje aj prednáš-
ka o jeho diele v Dome kultúry.

V dňoch 29.9. - 2.10. navštívil
Pezinok aj najväčší súčasný od-
borník a znalec Kupeckého diela

2001 v nemeckomAachene a v ro-
ku 2002 v Jazdiarni Pražského hra-
du. O Kupeckom vydal aj obsiahlu
knihu a desiatky článkov a odbor-
ných štúdií. Počas pobytu na Slo-
vensku navštívil aj Slovenskú ná-
rodnú galériu v Bratislave a Ga-
lériu mesta Bratislavy. V obidvoch
inštitúciách sa zaoberal dielami
barokových majstrov. V troch prí-
padoch podrobil skúmaniu autor-
stvo obrazov a na nich zobraze-
ných osôb v dielach, ktoré sú pripi-

sované Kupeckému. V Pezinku si
pozrel Mestské múzeum, pričom
sa vyjadril pochvalne o jeho ex-
pozícii. Navštívil aj Rodný dom
J. Kupeckého a Evanjelický kos-
tol. Tu identifikoval autora obrazu
Posledná večera, ktorým je talian-
sky majster z polovice 17. storočia
Matteo Ghidoni a vyvrátil dohady o
tom, že by jeden z dvoch oltárnych
obrazov mohol byťKupeckého die-
lom. Pán profesor tiež upresnil dá-
tum narodenia Jána Kupeckého,
ktorým je rok 1666 a nie ako sa
doteraz uvádzalo 1667. Veľmi jed-
noznačne a na základe dobových
archívnych dokumentov potvrdil,
že rodiskom Kupeckého je jedno-
značne Pezinok. Vysvetlil, že do-
hady o rodisku maliara vznikli pri
diktovaní jeho testamentu, v kto-
rom uviedol ako svoje rodisko
mesto Pezinok, ale krajinu Čechy
(Boemia), inokedy spomína mes-
tečko Pezinok pri Uhorských hra-
niciach. Pán Šafařík nám priblížil
tiež umelcove kontakty s rodinou,
návštevy rodiska, listinné doku-
menty a mnoho zaujímavostí zo
života Kupeckého, ktoré nám boli
doteraz neznáme. Veľa sme sa
dozvedeli aj o jeho rodinnom záze-
mí a maliarovom pobyte v Ta-
liansku i v Nemecku. Profesor Ša-
fařík bol aj hosťom Slovenskej tele-
vízie, ktorá o Kupeckom nakrúca
dokumentárny film (ra)

Profesor Eduard Šafařík

To je názov projektu, do ktorého
sa v júni tohto roku zapojila Zá-
kladná škola na Fándlyho ulici v
Pezinku. Reagovali sme na výzvu
Komunitnej nadácie Bratislava o
získanie grantu v rámci projektu
Vzdelávanie a komunikačné cent-
rá. Vypracovali sme projekt na
vybudovanie multifunkčnej triedy
na našej škole, ktorá by slúžila na
modernú výučbu, a ktorá by svojím
vybavením spĺňala požiadavky
dnešnej doby.

Projekt bol na našu veľkú radosť
schválený a škola dostala najvyš-šiu
možnú sumu (3200 eur) na jeho rea-
lizáciu. Tento projekt sa uskutočnil
vďaka podpore Citibank Euro-
pe plc, pobočka zahraničnej banky a
Komunitnej nadácie Bratislava.

Z peňazí získaných grantom sme
zakúpili knižničný nábytok, veľké
množstvo encyklopédií, od-borných
kníh, slovníkov, atlasov,ďalej inter-
aktívny výučbový softvér, spoločen-
ské a didaktické hry, teda všetko to,
čo potrebujeme pri zavádzaní
nových foriem výučby do vý-
chovno-vzdelávacieho procesu.

Ešte raz teda vďaka darcom,
ktorí pomohli vybudovať multifun-
kčné centrum na našej škole a tak
všetkým a hlavne našim de-ťom
otvorili dvere tomu, ako byť aktív-
nymi a úspešnými v dnešnej infor-
mačnej spoločnosti.

Ing. Monika Hlušková



Druhú októbrovú sobotu Malokarpatské múzeum
v Pezinku v spolupráci s Malokarpatským osveto-
vým strediskom pripravili pod záštitou Bratislav-
ského samosprávneho kraja celoregionálnu akciu
Jablkové hodovanie. Na treťom ročníku osláv naj-
rozšírenejšie ovocia u nás sa podieľalo šesť miest a
obcí nášho kraja: Senec, Dunajská Lužná, Pezinok,
Stupava, Modra a Jabloňové.

Jablko malo v slovenskej kuchyni významnú úlo-
hu, ktorá sa odzrkadlila aj na podujatí, do ktorého sa
za Pezinok zapojilo Malokarpatské múzeum. V spo-
lupráci s Mestom boli pred budovou múzea a v jeho
dvore pripravené stánky. V nich zástupcovia Malo-
karpatského múzea, MO Jednoty dôchodcov v Pe-
zinku, Klubu dôchodcov na Cajle, Restaurant – café
– bar Radnica, Občianskeho združenia Museum Vi-
norum, rodina Matejkovičová z Cajly, rodina Kanko-
vá z Vinosadov a Senzi Úderka z Bratislavy ponúkali
jablkové dobroty, pripravené z receptov ľudovej i
modernej kuchyne.

Okrem jablkových dobrôt priestory múzea po-
núkali možnosť zakúpiť si čerstvé jablká, jablkové
šťavy, mladé stromčeky jabloní, keramické výrobky,
darčekové predmety, textílie, ochutnať jablkový
punč či vína z Malokarpatskej oblasti. V dopolud-
ňajších hodinách vystúpil pred Malokarpatským mú-
zeom Detský folklórny súbor Červené jabĺčko z
Rovinky s ľudovými tancami, spevom a riekankami.

Už po obede bola väčšina stánkov prázdna, a tak
sa zamestnanci múzea a kolektív Senzi Úderky
spolu s rodinnými príslušníkmi pustili do dopekania
koláčov. O pätnástej priestory pred múzeom ožili
hudbou. Ľudová hudba zo Šenkvíc pritiahla do tanca
a spevu nielen návštevníkov podujatia ale i okolo-
idúcich. Ani zatvorenie brán múzea o 17. hod. ne-
zabránilo návštevníkom dožadovať sa ešte jablko-
vých dobrôt.

Malokarpatské múzeum ďakuje za spoluprácu BSK,
MOS v Modre, Mestu Pezinok, TV Pezinok a všetkým,
ktorí majú zásluhu na tejto príjemnej akcii. (ľj)

Jablkovom hodovaní



Voľby primátora

Voľby poslancov MsZ

Mgr. Oliver SOLGA

Mgr. Kvetoslava ŠTRBOVÁ

Volebný obvod č. I (volebné
okrsky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – volí sa 7
poslancov) – Ing. Ján Bíž

MUDr. Richard Demovič,
PhD, Ing.
Ivan Dubovský,

Medard Féder,

JUDr. Jozef Greguš,

Ľuboš Hidaši
PhDr.

Peter Hyross,
Andrej

Jendek,
Peter Kramár,

Andrej Lukjanec,

Ing. Emanuel Noga,

Ing. Juraj Pátek,
MUDr. Marián Pátek,

Ing.
Jaroslav Pavlovič,

Mgr. Tomáš
Pitoňák,

Mgr. Adam Solga,

Mgr. Oliver Solga,
Ing.

Jalal Suleiman,
Ing. Milan Šimo-

vič,
Ing. Marián Šipoš,

Mgr. Kvetoslava Štrbová,

Ing. Pavel Šustek,
Peter

, 56 r., historik
umenia, nezávislý kandidát

, 45
r., živnostník, nezávislý kandidát

, 54 r.,
dôchodca, SDKÚ – DS, KDH,
OKS,

50 r., chirurg, SMER,
45 r., technik, ne-

závislý kandidát,
60 r., živnostník, SDKÚ, KDH,
OKS, 50 r.,
právnik, MOST-HÍD, OK, SZS,SF,

, 39 r., stavebný
technik, nezávislý kandidát,

51 r., riaditeľ mú-
zea., SDKÚ, KDH,OKS,

31 r., konateľ spoločnos-
ti, SaS, 35 r., pod-
nikateľ, SMER,
40 r., profesionálny športovec,
SMER, 48 r.,
podnikateľ, SDKÚ, KDH, OKS,

50 r., ekonóm,
ND, 49 r.,
lekár, SDKÚ, KDH, OKS,

52 r., úradník,
nezávislý kandidát,

39 r., podnikateľ, SDKÚ,
KDH, OKS, 27
r., novinár, nezávislý kandidát,

56 r., historik
umenia, nezávislý kandidát,

PhD., 44 r., živ-
nostník, KSS,

64 r., dôchodca, SDKÚ, KDH,
OKS, 39 r.,
stavebný inžinier, nezávislý kan-
didát,
45 r., živnostník, nezávislý kan-
didát, 49 r.,
štátny zamestnanec, SNS,

Wittgrúber,

Volebný obvod č. II (volebný
okrsok č. 7 – volia sa 2 poslanci)
ĽubomírČech,

Peter Fraňo,

Ing. Igor Stručka,
Viktória

Tahotná,
Rastislav Trojan,

František Va-
recha,

Volebný obvod III (volebné okrs-
ky 8, 9, 10, 11 – volí sa 7 po-
slancov) Ing. Pavel Alexy,

Ing.
Miloš Andel,

RNDr. Juraj Čech,
Branislav

Dušek, Mgr.
Ľubomír Gašparovič,

Gabriel Guš-
tafík,

Martin Horváth,

Mgr. Jana Chromejová,

Ing. Simona Chynoranská,

JUDr. Peter Je-
dinák,

Martin Kodaj,
Milan

Konfráter,
RNDr. Miroslav Král, Csc.,

Božena Mizerová,

Ing. Michal Ondrovič,

Ladislav Popeláš,
Michal

Pozsgai,

36 r., odborný pracov-
ník, nezávislý kandidát;

– 57 r., živnostník,
nezávislý kandidát,
63 r., drevomodelár, SDKÚ, KDH,
OKS, 55 r., ria-
diteľ spoločnosti, SaS,

50 r., živnostník, nezá-
vislý kandidát,
39 r., obchodník v strojárstve,
SDKÚ, KDH, OKS,

51 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát;

–
PhD.,CSc., 49 r., univerzitný
pedagóg, nezávislý kandidát,

49 r., ekonomický
námestník, SDKÚ, KDH, OKS,

53 r., chemik,
nezávislý kandidát,

27 r., podnikateľ, SZ,
hasič, 47r.,

SDKÚ, KDH, OKS,
54 r., rušňovodič, nezávislý

kandidát, 34 r.,
strojár, MOST – HÍD, OK, SZS, SF,

40 r.,
pedagóg, MOST-HÍD, OK, SZS,
SF,
28 r., IT špecialista, MOST-HÍD,
OK, SZS, SF,

39 r., bezpečnostný analy-
tik, MOST-HÍD, OK, SZS, SF,

39 r., živnostník,
MOST-HÍD, OK, SZS, SF,

37 r., živnostník, SZ,
56 r.,

geológ, SZ, 56
r., učiteľka, nezávislý kandidát,

56 r., kona-
teľ spoločnosti, SDKÚ, KDH,
OKS, 33 r., tré-
ner, nezávislý kandidát,

27 r., recepčný, nezávis-

lý kandidát,
53 r., špeciálny

pedagóg, SDKÚ, KDH, OKS,
36 r., ekonóm,

MOST-HÍD,OK,SZS,SF;

–
29 r., učiteľka, SDKÚ,

KDH, OKS,
58 r., živnostník, nezávislý kandi-
dát, 37 r.,
advokátka, nezávislý kandidát,

59 r., ekonóm,
SMER, 34 r.,
učiteľ, SDKÚ, KDH, OKS,

40 r., telekomunikačný
špecialista, MOST-HÍD, OK, SZS,
SF, 55 r., riadiaci
pracovník, SDKÚ, KDH, OKS,

45 r., manažér,
nezávislý kandidát,

19 r., študent, nezávislý kan-
didát, 43 r.,
sociálny kurátor, SDKÚ, KDH,
OKS,
48 r., technický manažér, MOST-
HÍD, OK, SZS, SF,

55 r., riaditeľka SOŠ,
SDKÚ, KDH, OKS,

PaedDr.. Katarína
Vladová, PhD.,

Ing.
Martin Zbudila,

Volebný obvod IV (volebné okrs-
ky 12, 13, 14, 15, 16 – volí sa
7 poslancov) Mgr. Daniela
Bauerová,

Ing. Peter Belanský,

Mgr. ZuzanaČaputová,

Ing. Ján Čech,
Mgr. Martin Dulaj,

Roman
Farkaš,

František Féder,

Ing. Viktor Féder,
Javer Gusej-

nov,
Mgr. Miloš Hlavačka,

Ing. Jozef Chynoranský,

Mgr. Elena
Jurčíková,

Ing. Peter

Kadlec,
JUDr. Roman Klimek,

Ing.
Vladimír Malovec,

Ján
Oravec,

JUDr.
Justín Sedlák,

Pavol Šipkovský,
Jozef Štolc,

Martin Šušol,
Ing. Mi-

roslav Tullner,
Peter Vilim,

Volebný obvod č. V (volebný
okrsok č. 17 – volia sa 2 poslan-
ci) PhDr. Milan Grell,

Mgr.
Ľuboslav Choluj,

Ing. Zdenka Jančigová,

Kamil Ježík,

PhDr. Zita Joklová,
Drahomír Šmahovský,

Michal Uherek,

31 r., manažér, SMER,
48 r., advo-

kát, nezávislý kandidát,
59 r., technik,

MOST-HÍD, OK, SZS, SF,
38 r., chemický techno-

lóg, nezávislý kandidát,
55 r., manažér,

SMER, 27 r.,
študent, DAS, 50 r.,
technik, SNS, 31 r.,
finančný poradca, SaS,

28 r., podnikateľ,
SMER, 33 r., projek-
tový manažér, SZ;

– 45 r., živ-
nos-tník, nezávislý kandidát,

32 r., riaditeľ
teletextu TV JOJ, nezávislý kandi-
dát,
50 r., stavebný technik, SDKÚ,
KDH, OKS, 28 r.,
biznis analytik, SDKÚ, KDH, OKS,

64 r., psycho-
lóg, ND,
51 r., pracovník v doprave, nezá-
vislý kandidát,
24 r., advokátsky koncipient, SZ.



FUTBAL II. liga, Západ

IV. liga – muži

BASKETBAL (extraliga, muži)

VOLEJBAL (extraliga, ženy)

HÁDZANÁ (muži, I. liga)

6.11.

7.11.

17.11.

24.11.

13.11.

20.11.

5.12.

7.11.

21.11.

PŠC Pezinok – Spartak
Vráble

B. Pezinok – V. Leváre

Pezinok – Váhostav Ži-
lina
Pezinok – B. Bystrica

Pezinok – Spišská Nová
Ves
Pezinok – Žilina

Pezinok – COPNitra

Pezinok – Stupava

Pezinok – Trebišov

o 13.30 hod.

Hrá sa na štadióne PŠC na Komen-
ského ul.

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

o 18. hod.

o 18. hod.

o 16. hod.
Hrá sa v športovej hale VTC na Ko-
menského ul.

o 16. hod.

o 14. hod.

Hrá sa v Hale SOU na Komenského 27

Kauza cajlanského multifunkč-
ného ihriska rezonuje v časti našej
verejnosti už niekoľko rokov,
pričom vznikli dva, zdá sa, že ne-
zmieriteľné tábory. Už v polovici
roku 2007 mesto Pezinok v roz-
počte rátalo s vybudovaním dvoch
multifunkčných ihrísk a bola na ne
na rok 2008 vyčlenená suma 1 mili-
ón korún. V polovici roka 2008
obdržalo z Úradu vlády SR infor-
máciu o zaradení do programu bu-
dovania ihrísk a dostalo prísľub
financovania. Bolo však treba ko-
nať veľmi rýchlo, pretože peniaze
boli účelovo i časovo viazané.
Faktom je, že vedenie mesta kona-
lo pod tlakom a ihrisko sa budova-
lo bez stavebného povolenia, len
na ohlášku drobnej stavby, tak ako
vo väčšine obcí a miest. Majiteľ
susednej nehnuteľnosti, ktorý sa
proti stavbe odvolal, žiadal nové
stavebné konanie. Mesto muselo
preto vydať zákaz používania ih-

riska až do doby vydania staveb-
ného povolenia a jeho kolaudá-
cie.

Dodatočne sa zistilo, že ihrisko
zasahuje aj do súkromných po-
zemkov cca 7 m2. Vlastníkom tej-
to neveľkej výmery je niekoľko
osôb (niektorí
vlastnia len 20
cm2!). Na roko-
vaní 12. októbra
sme sa dohodli,
že mesto ich do-
datočne finanč-
n e o d š k o d n í .
Sme im vďační za
ústretovosť i za
ochotu pozemky
mestu odpredať,
pretože sme sa
týmto posunuli o
dôležitý krok do-
predu. Mesto v
súčasnosti po-
kračuje cestou

V sobotu 9. októbra sa konali
v Bratislave – Záhorskej Bystrici
Majstrovstvá SR v orientačnom
behu na klasickej trati. Z Klubu OB
Sokol Pezinok sa ich zúčastnilo 23
pretekárov. Na stupienkoch stáli:
Samuel Kebis, kategória M-16
(3. miesto), Jaroslav Piják, M–50,
(1), Vladislav Piják, M-55, (2), Bar-
bora Pijáková, W-16, (1), Lenka
Jablonovská, W-20, (2), Eva Pijá-
ková, W-50, (1), Maya Karovic,
W-50, (2), Soňa Kavecká, W-55,
(2). (mk)

legalizácie stavby dodatočným sta-
vebným povolením. Veríme, že sa
nám to už v najbližšej dobe podarí,
pretože je veľmi ťažké vysvetľovať
deťom, pre ktoré sme ihrisko vybu-
dovali, že v súčasnosti na ňom
nemôžu hrať futbal. (ra)

Multifunkčné ihrisko na Cajle vybudované ná-
kladom vyše dvoch milónov korún.

Po odohraní štyroch základ-
ných kôl postupovalo osem naj-
lepších družstiev do vyraďovacie-
ho systému. Celkovými víťazmi sa
stala moravská trojica v zložení –
Jozef Dvořák, Jarmila Dvořáková
a Zdeněk Kohoutek, ktorí si od-
niesli krásne poháre a putovný
pohár primátora mesta Pezinok
Olivera Solgu. Najlepším pezin-
ským tímom sa stali Michal So-
bolič, Milan Sobolič a Dušan Lan-
čarič, ktorí obsadili 6. miesto.

Petanque Club Spiders uspo-
riadal 11. septembra tradičný
turnaj trojíc GUĽOBRANIE. Tur-
naja sa zúčastnilo sedemnásť
tímov zo Slovenska a prišli aj pri-
atelia z Moravy.

Diana Soboličová

V Púchove sa 18.
septembra konali
Majstrovstvá Slo-
venska v karate,

ktorých sa zúčastnili aj piati pre-
tekári z Pezinka. Celkovo štarto-
valo 153 pretekárov z 24 klubov z
celého Slovenska. Z Karate – kic-
kbox klubu Pezinok sa nominovali:
Da-niela Šiandorová, Richard
Spie-gel, Sebastián Bobaľ, Šimon
Ja-roš a Patrik Leschinger.

Najlepšie si počínala v kategó-
rii dievčat 12 – 14 r. do 165 cm D.
Šiandorová, ktorá získala titul Maj-
sterky Slovenska. Podarilo sa jej
vyhrať tri eliminačné zápasy a na
ceste do finále porazila aj Fri-
merovú z Novej Bane. Dobre si vie-
dol aj mladý R. Spiegel, avšak v
zápase o tretie miesto prehral v
predĺžení s pretekárom z Levíc,
takže skončil štvrtý. Ostatní Pe-
zinčania vypadli v prvom alebo dru-
hom kole. Smolu mal Patrik Le-
schinger, ktorý pre chorobu nemo-
hol cestovať a tak neobhájil titul z
minulého roku. (mh)

Softbalisti pezinského MaSK zí-
skali začiatkom októbra historicky
prvý titul majstrov Slovenska. V
dramatickej finálovej sérii si
víťazstvo zabezpečili až v treťom
r o z h o d u j ú c o m z á p a s e .
Pezinčania v ňom zdolali suveréna
posledných rokov Crows Košice
13:10 a ukončili tak deväť rokov
trvajúcu hegemóniu Košičanov. Tí
od obnovenia ligy v roku 2001 slo-
venský titul z rúk nepustili.

Finále sa pre MaSK nevyvíjalo
priaznivo, keď v prvom zápase
podľahli domácim Košičanom 3:6,
najmä pre nezvládnutý úvod zápa-
su. Už po štyroch zmenách pre-
hrávali 6:0. Zlepšený výkon v dru-
hej časti zápasu už stačil len na
skorigovanie výsledku.

V druhom zápase však Pezinča-

nia už jednoznačne dominovali a po
výsledku 12:4 si vynútili pokračova-
nie série. Ani v rozhodujúcom zápa-
se im úvod nevyšiel, po prvej zme-
ne bol hrozivý stav 5:0.Tentoraz do-
kázali však včas zareagovať a po
nadšenom a obetavom kolektívnom
výkone v dramatickej koncovke na-
koniec svojho súpera zdolať. Titul
Majstra Slovenska sa tak v muž-
skej kategórii po prvýkrát v histórii
slovenského softbalu sťahuje inam
ako do Košíc alebo do Bratislavy.

Vďaka tomuto úspechu si Pe-
zinčania vybojovali miestenku na
budúcoročný Pohár európskych
majstrov.

„ Veríme, že tento úspech
pomôže klubu posunúť sa na
vyššiu úroveň nielen z hľadiska
výsledkov, ale aj v počte členov. V

budúcnosti sa chceme zamerať
predovšetkým na rast v mládež-
níckych kategóriách, ale aj pokúsiť
sa doplniť a posilniť kádre v senior-
skych družstvách,“ povedal tréner
tímu Peter Šelepec.

Klub MaSK Pezinok je podľa
počtu družstiev, prihlásených do
slovenských súťaží, najväčším v
krajine. Patria podeň aj muži In-
dians Pezinok, družstvo žien, žia-
čok a slowpitchu – špeciálnej mo-
difikácie softbalu zmiešaných
družstiev.

Práve slowpitch dosiahol druhý
najlepší výsledok klubu v tomto ro-
ku, aj keď po dvoch tituloch skončil
v tomto ročníku až na druhom mies-
te. Ženám nevyšiel boj o me-daily
a skončili štvrté, žiačky si vybojo-
vali bronz. (ps)

Náš najlepší horský cyklista FILIP POLC (28) mal v októbri štartovať
na pretekoch Surmon Gravity Jam 2010 pri rumunskom meste Sinaia.
Počas ukážok na propagačnom fotografovaní pred pretekmi na klzkej
trati dostal šmyk a nepríjemne spadol. V bukureštianskej nemocnici mu
diagnostikovali okrem zlomených rebier aj natrhnutú pečeň a vnútorné
krvácanie. Musel sa podrobiť operácii. (r)



V priestoroch reštaurácie Grand
v nákupnom centre Mólo otvorili
17. septembra výstavu fotografiií
Milivoje Jociča zo Srbskej republi-
ky a slovenského fotografa Joze-
fa Martinku. Fotografie priniesli do
týchto priestorov exotikuČíny a In-
die a iste nájdu svojich obdivova-
teľov najmä v romantických du-
šiach cestovateľov a tulákov. Ver-
nisáže sa zúčastnil aj veľvyslanec
Srbskej republiky Danko Prokič.

(ra) Foto (mo)

Výstav
fotografií
v reštaurácii
Grand

Výstava
fotografií
v reštaurácii
Grand

Za účasti veľvyslanca Slovin-
skej republiky v SR J. E. Stani-
slava Vidoviča sa uskutočnila 23.
septembra v Dome kultúry v Pe-
zinku vernisáž výstavy olejoma-
lieb slovinského maliara Stane
Kozjeka. Autor, ktorý tiež osobne
navštívil naše mesto, sa venuje
hlavne krajinomaľbe a zátišiam.

(ra)

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Caj-
lanskej ul. č. 255 otvorili 4. októbra
výstavu obrazov pod názvom Víno
a zem. Osobitá je tým, že predsta-
vuje práce mladých výtvarných
umelcov – študentov bratislavskej
Vysokej školy výtvarných umení,
ktorých diela boli použité ako eti-
kety na nové vína spoločnosti VI-
TIS Pezinok. Výstava ponúka 26
diel, vrátane trojice víťazných.
Prepojenie vína a umenia tak oží-
va v spojení vín Vitis Galérie a návr-
hov etikiet a samotných obrazov.

(ra)

V sobotu 20. novembra o 19.00
hod. sa v pezinskom Dome kultúry
uskutoční koncert slovenského
banjistu Richarda Ciferského pri
príležitosti jeho 15. hudobných na-
rodenín.

V prvej časti koncertu nám Ri-
chard predstaví pestrý charakter
svojho 15-ročného učinkovania a
tvorby za sprievodu mnohých výni-
močných slovenských a českých
hodobníkov. Pri rozprávaní jeho
príbehu na bicie zahrá Adam Já-
noš, gitaru Peter Luha a Ondra
Kozák, kontrabas Roman Sýkora,
flautu Sisa Michalidesová, klavír
Peter Preložník, husle Pepa Mali-

na, dobro Peter Szabados a Hen-
rich Novák, mandolínu Michal Ba-
rok a spevácky večer dotvorí Mir-
ka Sandtnerová a Lucia Piršelová.

Po prestávke bluegrassové
majstrovstvo predvedú traja bratia
Jeremy (mandolína), Jason (bass-
gitara) a John (gitara) z formácie
The Chapmans (USA) – kapely s
mnohými nomináciami a oceneni-
ami z medzinárodných súťaží.

Vstupné: predpredaj – 7 eur
(8,90 € s CD), na mieste 9 € (10,90
€ s CD).

Koncert

VÝSTAVY
V mene zákona – o četníkoch a
četníctve 1. ČSR

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

. Výstava potrvá
do 30. 11. 2010.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

utorok – piatok: 10.00
– 18.00, sobota: 10.00 – 16.00

www.mestskemuzeumpk.sk

Marína Mesárošová a jej priate-
lia v spolupráci s bratmi kapucínmi
vás srdečne pozývajú na prezen-
táciu básnickej zbierkyČakám čas
múdrych bláznov. Prezentácia
knihy M. Mesárošovej sa uskutoč-
ní 5. novembra o 18.30 hod. v Kos-
tole kapucínov v Pezinku. (ra)

Žilinské Divadlo na hojdačke uviedlo bábkovú hru o Jankovi
Polienkovi

V dňoch 15. - 16. októbra sa usku-
točnil v pezinskom Dome kultúry 1.
ročník Festivalu autorskej slovenskej
tvorby (FAST). Organizátorom vyda-
reného kultúrneho podujatia bolo Di-
vadlo na kolesách v spolupráci s Pe-
zinským kultúrnym centrom.

V programe dvojdenného festivalu
bolo viacero divadelných predstavení
pre deti i dospelých, kabaretná show,
tanečné divadlo, vystúpenie sloven-
ského multiumelca Daniela Heviera,
koncert Márie Čírovej a výstava výt-
varných diel mladej grafičky Zuzany
Hyravej - Smolkovej. Cieľom festivalu
bolo prezentovať kvalitnú slovenskú
tvorbu.

Projekt vznikol s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR a Nadácie
SPP. (mo)
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Kultúrne programy na november 2010

3.11.
ŽIJE

MEDZI NAMI – ZLAT-
KO BLAŽEVIČ,

5.11. KONZULÁTFEST
PEZINOK EURÓPSKE FÓRUM
VÍNNEJ KULTÚRY.

PRESSBURGER
KLEZMER BAND –

VSTUP ZDARMA

8.11.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT
8.11.

(streda) o 17.00 h
v salóniku DK –

organi-
zátor kultúrneho a spoločenského
života. Cyklus stretnutí s význam-
nou osobnosťou Pezinka. (poduja-
tie preložené z mesiaca október)

(piatok) –

14.30 h Akre-
ditácia hospes, intronizácia Conci-
liarus de Vino a Judex de Vino.
(Dolný kostol Najsvätejšieho spasi-
teľa). 16.30 h

koncert vo
veľkej sále DK .
Hlavný organizátor: Európsky vinár-
sky rytiersky stav (EVIRS) a Slo-
venská vinárska akadémia Pezinok.

(pondelok) o 9.00 h vo veľ-kej
sále DK –

pre deti ZŠ.
(pondelok) o 17.00 h v miniga

lérii –
– koláže a kombi-

nované techniky.
(utorok) o 17. 00 a 19.00 h vo

veľkej sále DK – Po-
pulárne hudobno-zábavné improvi-
začné posedenie, do ktorého sú
zatiahnutí aj diváci. Účinkujú: V AL-
TERNÁCIÁCH – D. Dangl, R. Po-
majbo, M. Miezga, L. Latinák, R.
Jakab, P. Polnišová, K. Tóthová

(piatok) o 9.00 a 10.30 h vo
veĺkej sále DK –

Minimuzikál - organizova-
né pre deti ZŠ. Účinkuje: Mestské
divadloACTORES Rožňava.

(sobota) o 10.00 v spoločen-
skej sále DK –

(sobota) o 18.00 v malej sále
DK –
Hlavný organizátor: Občian-ske
združenie „ô“.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK – –
ZLATÁ PRIADKA. Účinkuje Divadlo
HAPPY - Oľga Hoffmannová. Cyk-
lus rozprávok s detskou súťažou.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: BRA-
NISLAV MANÁK

9.11.
PARTIČKA.

12.11.
POTULNÝ KA-

BARET.

13.11.
PEZINSKÁ ZUM-BA

PÁRTY.
13.11.

VEČER IMPROVIZÁ-CIÍ.

14.11.
AHOJ ROZPRÁVKA.

2.-3. Dostaň ho tam USA
4. Fk 100: Prežiť svoj život

ČR, SR
6. Ako si vycvičiť draka

17.00 h. USA
6.-7. Wall Street: Peniaze nik-

dy nespia USA
10. Ghost Writer Fra, Nem
11. Fk 100: Svätá tráva Pol

12.-14. Solomon Kane FRA
16.-17. Láska na diaľku USA
18.-19. Scott Pilgrim proti zvyšku

sveta USA
21. (K)lamač sŕdc Fra

23.-24. Zlý poliš USA
25. Zahraj to znova, Sam USA
26. Najlepší z Brooklynu USA

27.-28. Kuky sa vracia 17.00 h.ČR
27.-28. Fízli zo zálohy USA
30.-1. Agora Špa, USA

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

KINO DOMU KULTÚRY

5. -11. – Rekordiáda
– klubovňa

5.11.2010 - 6.11.2010 Chlapinec

9.11.2010 Zvieratká sa chystajú
na spánok - Mama, ocko poď

sa hrať

11. 11. 2010 Uspávanie
chrobáčikov

12.11.2010 Kalčetový turnaj -
Klubovňa

16.11.2010 Darček na pamiatku
- Mama, ocko, poď sa hrať

19.11.2010 Air hockey Klubovňa

od 14.00 do 17.00 hod
v prístavbe centra voľ-
ného času. Deti si mô-

žu prísť vyplniťhrami svoj voľný čas

Všetci chalani sú vítaní na dobro-
družnú noc, ktorá sa bude konať v
centre voľného času od 16.00 do
10.00 hod. Vstupné: 3 €

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvo-
rivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

pozývame všetky deti a ich rodičov
do Zámockého parku o 16.30hod,
kde deti uložia chrobáčiky na zimný
spánok.

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

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvo-
rivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

od 14.00 do 17.00hod v prístav-
be centra voľného času. Deti si mô-

žu prísť vyplniť hrami svoj voľný
čas

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvo-
rivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

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

príďte sa naučiť do Centra voľného
času v sobotu od 14.00 do 19.00
hod. maľovať medovníky tak, ako
to robili naše babky. vstupné: 12€

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvo-
rivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

Posledná šanca prihlásiť sa do krúž-
kov Centra voľného času v Pezinku
máme voľné miesta :

výtvarníček, kera-
mikárik, angličtina od nulôčky, fol-
klorníček,

umelecký ateliér,
cesty za vedou, mineralogický, an-
gličtina hrou, bubnovanie, kickbox,
mažoretky,

angličtina, En-
glish club, powerjoga

na alebo na
telefónnych čísla 033/641 20 20,
0911/402 021.

pre škôlkárov:

pre školákov:

dospelí a mládež:

Bližšie informácie o podujatiach
3

www.epicentrum.org

23. 11. 2010 Ruky rukaté -
Mama, ocko poď sa hrať

26. 11. 2010 Katarínska párty
- Klubovňa

27. 11. 2010 Maľovanie medovní-
kov – kreatívne sobotné popo-
ludnie pre mládež a dospelých

30. 11. 2010 Čačky, mačky -
Mama, ocko poď sa hrať

Voľné miesta na krúžkoch

14.11.
PIESEŇ JE

NA-ŠA NÁDEJ – MAROŠ
BANGO.

15.11.
PREVENCIA.

16.11.
MÚZA.

19.11.
LÚČE PEZINSKÉHO SLNKA.

20.11.
BANJOAND FRIENDS –

Richard Cíferský/The Chap-
mans.

23.11.
ZRAK A TRETÍ VEK.

24.11.
IMATRI-

KULÁCIE–Gymnázium Pezinok
25.11.

ŽIJE MEDZI NAMI – JÁN
ŠTRBA, FOTOGRAF.

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

Koncert pri príležitosti
Medzinárod-ného dňa nevidiacich
venovaný ľu-ďom, ktorí sa nevzdá-
vajú.

(pondelok) o 9.00 h vo veľkej
sále DK – Pro-gram
Mestskej polície pre ZŠ.

(utorok) o 10.00 h vo
veľkejsále DK – Účinkuje:
Divad-lo na kolesách. Divadelné
predstavenie pre študentov SŠ.

(piatok) o 18.30 h v malej sále
DK –
Program FS OBSTRLÉZE

(sobota) o 19.00 h vo veľkej
sále DK –

Koncert pri príležitosti 15.
hudobného výročia.

(utorok) o 16.00 h v malej
sále DK –
Prednáška ATV – MUDr. Petra Ku-
riša pre verejnosť.

(streda) o 15.00 h vo veľkej a
spoločenskej sále DK –

.
(štvrtok) o 18.00 h v malej

sále DK –
Cyklus stret-

nutí s významnou osobnosťou

Pezinka. Náš príspevok k celoslo-
venskému podujatiu „November –
mesiac fotografie“

a o16.00h v salóniku
– a o15.00 h v

salóniku –

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
4. 18.11. DEJI-
NY HUDBY 10. 24. 11.

PRÍRODNÉ LIEČIVÁ


