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V sobotu 27. novembra komunálne voľby
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 hod.

V sobotu 27. novembra sa usku-
točnia v Slovenskej republike komu-
nálne voľby. Aj v našom meste bu-
deme voliť primátora a poslancov
mestského zastupiteľstva, ktorí
budú vo funkciách v najbližších šty-
roch rokoch. O post primáto-
ra sa uchádzajú dvaja nezávislí
kandidáti – súčasný primátor

a poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva

.
Do 25-členného mestského za-

stupiteľstva kandiduje 77 kandidá-
tov, z nich 51 navrhli politické stra-
ny a hnutia a 26 sú nezávislí. Prie-
merný vek kandidátov na poslan-
cov je 44 rokov. Najviac kandidátov
ponúkajú koalície SDKÚ-DS, KDH,
OKS (20) a Most-HÍD, OK, SZS, SF
( 1 0 ) . Z o s ú č a s n ý c h 2 5
poslancov MsZ znovu kandidujú
dvadsiati.

V rámci mesta je vytvorených
päť volebných obvodov. Voliť bude-
me môcť v 17 volebných miestnos-
tiach, ktoré budú otvorené v čase
od .

Viac materiálov o voľbách nájde-
te vo vnútri čísla.

Mgr.
Oliver Solga

Mgr. Kveto-
slava Štrbová

7.00 do 20.00 hod

(mo)

Výsledky tohtoročného hodno-
tenia projektu Otvorená samo-
správa 2010 spoločnosti Trans-
parency International Slovensko
dopadlo pre Pezinok viac než dob-
re. Spomedzi 100 slovenských
miest a mestských častí skončil
Pezinok na peknom 13. mieste.
Medzi porovnateľnými dvoma desi-
atkami miest (18 – 25 tis. obyva-
teľov) skončilo dokonca na treťom
mieste. Rovnako tretí sme skon-
čili v rámci Bratislavského kraja
(1. Petržalka, 2. Staré Mesto, 3.
Pezinok). Hodnotilo sa 112 ukazo-
vateľov v 11 kategóriách, a to: 1.
Prístup k informáciám, 2. Účasť ve-
rejnosti na rozhodovaní, 3. Verej-
né obstarávanie a zabezpečova-
nie služieb, 4. Predaj a prenájom
majetku, 5. Rozpočet, 6. Dotá-
cie a granty, 7. Byty a sociálne
zariadenia, 8. Personálna politika,
9. Etika a konflikt záujmov, 10.
Územné plánovanie a stavebný
úrad, 11. Obecné podniky a inves-
tície.

Najvyššie ohodnotenie získal
Pezinok v kategórii 8, 11, 4 a 9. Tu
skončil v prvej desiatke. Bolo to v

kategórii Personálna politika – 3.
miesto, Obecné podniky a investí-
cie – 5. miesto, Predaj a prenájom
majetku – 7. miesto a Etika a kon-
flikt záujmov – 8. miesto. Veľmi
dobre bol hodnotený aj rozpočet s
umiestnením na 11. mieste. Do
prvej štvrtiny sa dostala Účasť ve-
rejnosti na rozhodovaní – 22. mies-
to, a Územné plánovanie a sta-
vebný úrad. Naopak najhoršie hod-
notené boli kategórie 6, 1, a 7., a to
Dotácie a granty – 59., Prístup k in-
formáciám – 58., a Byty a sociálne
zariadenia – 44. miesto. Celkovým
víťazom projektu Otvorená samo-
správa 2010 sa stalo mesto Šaľa,
druhá bola Banská Bystrica a tretí
Martin.

Po získaní tohtoročného titulu
Najlepšie mesto pre biznis a dru-
hého miesta v ankete Najkrajšie
mesto je toto ocenenie treťou
dobrou správou pre Pezinok v tom-

to roku. Umiestnenie je poteši-
teľné nielen pre jeho vysokú ob-
jektívnosť a množstvo vyhodnote-
ných ukazovateľov, ale tiež preto,
že sme zniesli prísne kritériá nezá-
vislej organizácie Transparency
International. Hodnotenie potvrdi-
lo naše dlhodobé výborné výsled-
ky v personálnej politike, vo vede-
ní obecných podnikov, v investí-
ciách a v predaji a prenájme ma-
jetku. Zvlásť potešilo výborné u-
miestnenie v kategórii Etika a kon-
flikt záujmov. Na druhej strane
sme si vedomí, že budeme musieť
pridať najmä v oblasti získavania
dotácií a grantov (dlhodobý pro-
blém Bratislavského kraja) a v
prístupe k informáciám. Tu sme
po-horeli najmä pre nezverejňova-
nie materiálov Mestského zastupi-
teľstva vopred na webovej stránke
mesta.

Aj vďaka tomuto prieskumu bu-
de našou snahou do budúcnosti
zlepšiť postavenie Pezinka a od-
strániť nedostatky, na ktoré nás
tento prieskum upozornil.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

V nedeľu 7. novembra bolo slávnostne otvo-
rené nové Materské centrum v rekonštruova-
ných priestoroch bývalej školskej jedálne a ku-
chyne na Kollárovej ulici. Rodičia s deťmi tu
nájdu ideálne podmienky pre oddychové a náuč-

né celoročné aktivity v rámci tradične pestrej
činnosti Materského centra MaMaTaTaJa. Inves-
torom bolo mesto a náklady na dielo (súčas-
ťou je aj Denné centrum pre seniorov) boli 114
tisíc eur. Foto: mo



Vežové hodiny na Dolnom kostole už dávno po-
trebovali generálnu opravu. Mesto Pezinok a
Rímsko-katolícky farský úrad v Pezinku sa preto
spoločne dohodli na ich oprave. Na nákupe nové-
ho prístroja a oprave sa podieľali rovnakým die-
lom v celkovej hodnote 2519 eur. Od 22. októbra
teda hodiny, ktoré mnohým občanom a návštev-
níkom mesta poskytujú informácie o čase, už
opäť „idú“. (ra, foto: mo)

V budove Mestského zdravot-
níckeho strediska v Pezinku sú od
tohto mesiaca v prevádzke nové
priestory Lekárskej služby prvej
pomoci (LSPP). Vchod do nich je z
Kalinčiakovej ulice – pri hlavnom
vchode do budovy.

Súčasťou tohto komplexu sú or-
dinácie, sociálne zariadenia a zá-
zemie pre zdravotnícku službu.
Pred budovou budú aj vyhradené
miesta na parkovanie.

(ra, foto: mo)

V minulom roku v Mestskom za-
stupiteľstve i vo verejnosti rezono-
vala kauza prenájmu poľovného
revíru poľovným združeniam. Na-
priek tomu, že prevod na PZ Leš-
tiny bol transparentný a odsúhla-
sený zastupiteľstvom, jeden z akté-
rov – Poľovné združenie Lesagro,
Cajlanská 126, Pezinok, sa domá

Komisia pre prípravu Vinobrania
2011 rozhodla, že budúcoročné
Vinobranie v Pezinku bude v ter-
míne 16. - 18. septembra. (ra)

Posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Pezinku v tomto volebnom období sa uskutočnilo 5.
novembra a zaoberalo sa okrem iného aj najdôleži-
tejším bodom, ktorým bolo schválenie rozpočtu mes-
ta na nasledujúci rok. MsZ ho prevažnou väčšinou
hlasov schválilo. Po dlhšej diskusii schválili poslanci
aj odkúpenie budovy SOU na ul. M.R.Štefánika 9,
ktorá by sa mala stať budúcim sídlom Základnej
umeleckej školy. Mesto ju chce kúpiť od Bratislav-
ského samosprávneho kraja za 800 tis. eur. Pri-
mátor vysvetlil aj dôvod, prečo sa mesto rozhodlo
čerpať úver od VÚB vo výške 1 milión eur. Ak by to
bolo potrebné, zo zvyšných 200 tis. eur by sa vyko-
nali prípadné opravy strechy, vymaľovanie tried a vy-
čistenie objektu. Na túto činnosť postačí podľa
predbežného odhadu menej ako 50 tis. eur. Zbytok
úve-ru by sa nečerpal a banke by sa vrátil. Škola je v
technicky dobrom stave, pred dvoma rokmi sa v nej
ešte učilo.

Zastupiteľstvo schválilo aj verejnú obchodnú
súťaž na odpredaj budovy na ul. M.R. Štefánika, v
ktorej je mesto vlastníkmi poschodí nad obchodný-
mi prevádzkami.

Polročnú odmenu schválili poslanci hlavnej kont-
rolórke, primátor a viceprimátor sa svojich odmien
vzdali.

Podľa vyjadrenia primátora i vedúcej ekonomic-
kého oddelenia je pozitívne najmä to, že bol schvá-
lený rozpočet, ktorý je základným dokumentom pre
riadne fungovanie mesta v budúcom roku. Rozpo-
čet bol schválený ako vyrovnaný, pričom je predpo-
klad, že v budúcom roku sa bude upravovať smerom
hore, podľa toho, ako budú rásť podielové dane.
Každé euro navyše bude znamenať nové investície
do škôl, komunikácií, ale aj do sociálneho, kultúrne-
ho a športového rozvoja. Je predpoklad, že v bud-
úcom roku sa zlepšia v Bratislavskom kraji aj podmi-
enky pre čerpanie peňazí z eurofondov. (ra)

Lekárska
pohotovosť

Nové priestory Lekárskej služby prvej pomoci so samostatným
vstupom vedľa hlavného vchodu do budovy Mestskej polikliniky.

halo preskúmania zákonnosti po-
stupu primátora pri vedení mest-
ského zastupiteľstva. V tejto
súvislosti bol na inom mieste pri-
mátor obvinený z manipulácie hla-
sovania, uzavretia nevýhodnej
zmluvy a poškodenia mesta.
Predstavi-telia Lesagra podali pod-
net na Okresnú prokuratúru, ktorá

nezistila porušenie zákona zo stra-
ny primátora. Následne sa PZ
Lesagro znovu odvolalo na Krajskú
prokuratúru, ktorá 2. 11. 2010
sprístupnila primátorovi informáciu
o tom, že opakovaný podnet PZ
Lesagro bol odložený, čo zname-
ná, že k porušeniu zákona nedošlo.

(ra)

Vežové hodiny už „idú“
Iste si niektorí občania všimli, že označenie Kluby

dôchodcov v ostatnom čase nahradili nové názvy Denné
centrá. Dňom 1. januára 2009 vstúpil do platnosti zákon
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene záko-
na o doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom pod-
nikaní v znení neskorších predpisov. V ňom sa uvádza,
že klub dôchodcov zriadený podľa zákona účinného do
31. 12. 2008 sa považuje za denné centrum podľa záko-
na účinného od 1. 1. 2009.

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba a to na-
jmä poskytovaním poradenstva a zabezpečovaním zá-
ujmovej činnosti počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ro-
dičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom ale-
bo vnučkou.

Označenie Denné centrum nesú aj novovybudované
priestory pre dôchodcov na Kollárovej ulici. (ra)

Pedagogická a kultúrna akadé-
mia v Modre oslávila svoje 140.
narodeniny slávnostnou akadémi-
ou v miestnom Kultúrnom dome Ľ.
Štúra 13. októbra. Táto jedna z naj-
starších stredných škôl na Slo-
vensku vychovala za svojej exis-
tencie tisícky pedagogických a kul-
túrnych pracovníkov, medzi ktorý-
mi bolo aj mnoho obyvateľov
nášho mesta. Ku gratulácii sa pre-
to pripájame aj my, Pezinčania, a
želáme škole do budúcnosti veľa
úspechov a množstvo múdrych a
talentovaných študentov.

Oliver Solga, primátor

Väčšina Pezinčanov iste pozná
bratislavskú Euroveu, novú mest-
skú štvrť na ľavom nábreží Du-
naja. Tvoria ju nákupné a obytné
bloky a miesta vhodné na oddych i
zábavu. Už menej z vás asi vie,že
na tomto projekte sa významne po-
dieľali aj architekti z Pezinka – Ing.
arch. Marek Varga a Ing. arch. Mi-
roslav Vrábel. A práve ich projekt
bol v tomto roku vyhodnotený ako
najlepší na Slovensku. Získali nie-
len hlavnú cenu, ale aj Cenu verej-
nosti. Blahoželáme. (OS)

Koncom októbra sa uskutočnilo
ďalšie stretnutie primátora nášho
mesta so zástupcom pražskej po-
bočky nákupného centra KAUF-
LAND, na ktorom sa už hovorilo
o konkrétnom umiestnení nového
NC na pozemkoch medzi Šenkvic-
kou a Vinosadskou cestou. Začala
tiež identifikácia pozemkov a roko-
vania s ich majiteľmi. (ra)

Stretnutie s novým prednostom
Krajského úradu životného pros-
tredia RNDr. Petrom Flaškárom sa
uskutočnilo 2. novembra na Mest-
skom úrade v Pezinku. Primátor
Oliver Solga vyjadril svoje poteše-
nie z toho, že tento post obsadil člo-
vek, ktorý už v minulosti bol po-
drobne informovaný o problémoch
Pezinčanov so skládkou odpadov
v Novej jame. (ra)



Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom or-
ganizujú v dňoch 17. - 19. decem

bra tradičné
. Centrum mesta bu-

de žiť vianočnými ná-
kupmi, stretnutiami Pe-
zinčanov pri teplom
punči či varenom víne.
Pri-pravený je predaj via-
nočných tovarov a nebu-
de chýbať ani kultúrny
program, ktorý bude pre-
biehať na pódiu na Rad-
ničnom námestí. V pia-
tok 17. 12. od 17.00
hod. a v sobotu a nedeľu
od 10. 00 hod. budú pre-

biehať jednotlivé vystúpenia.
Na sobotné poobedie je pripra-

vené predstavenie programu

Vianočné
trhy

Via-

nočná dedinka

Vianočný kamión

s množstvom ak-
tivít pre rodičov a deti už od 15.00
hod. Okrem toho sa návštevníci
môžu tešiť na a
ďalšie sprievodné aktivity s tým
spojené. Ešte pred príjazdom via-
nočného kamiónu budete môcťna-
vštíviť Santa Clausovu vianočnú
dedinku so stánkami, ktoré budú
ponúkať sprievodný program
či drobné občerstvenie. Pre deti
budú prichystané mnohé zábav-
né aktivity. Deti budú môcť ma-
ľovať, recitovať, spievať alebo len
tak šantiť. V Santa Clausovej de-
dinke si deti môžu vyrobiť vianoč-
né blahoželania.

(pv)

, tak znie
názov novej publikácie, vydanej
Mestským múzeom v Pezinku.
Prezentácia knihy, ktorej zostavo-
vateľmi sú

a , sa konala
7. novembra. Pezinské motívy vy-
šli v náklade 2 tisíc výtlačkov
vďaka finančnej podpore Mesta
Pezi-nok a Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie REVIA.

Kniha obsahuje kresby a texty
prof.Alfreda Piffla, architekta – pa-
miatkara, historika architektúry, ar-
cheológa, výtvarníka a múzejníka,
prvého dekana Fakulty architektú-
ry a pozemného staviteľstva na
Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave. V jeho bohatom
profesionálnom živote asi najviac
vystupuje do popredia obnova
Bratislavského hradu, na ktorej
má spoločne s JankomAlexym naj-
väčšiu zásluhu a ktorú v rokoch
1953-1957 viedol. V roku 1957 bol
zatknutý a za ohováranie spriate-
lenej mocnosti odsúdený na 30
mesiacov odňatia slobody. Po ná-
vrate z väzenia sa nemohol vrátiť

PEZINSKÉ MOTÍVY

Mgr. Petra Pospecho-
vá Peter Wittgrúber

k pôvodnej profesii, po prechod-
nom období vyplnenom prácou
murára nastúpil v decembri 1961
ako samostatný projektant do
Okresného stavebného podniku v
Pezinku. Tu zotrval do konca roka
1964.

Počas trojročného pôsobenia sti-
hol popri pracovných povinnosti-
ach a rôznych mimopracovných
aktivitách zachytiť a zdokumento-
vať na obrázkoch mesto a pre-
meny, ktorými v čase jeho pobytu
prechádzalo. Búranie historického
centra podmie-
nené výstavbou
Záhradnej ulice,
žánrové obrázky
inšpirované Pe-
zinkom, jeho zá-
kutiami a okolím
spracoval v nie-
koľkých súboro-
ch. Najväčší z ni-
ch, 119 kresieb
meniaceho sa
mesta, je dnes
súčasťou zbierky
Malokarpatské-

ho múzea. Ďalšie obrazové série,
fotodokumentácia a najmä pracov-
né a osobné denníky s množstvom
poznámok a perličiek z „ pezinské-
ho “ obdobia sú klenotom
rodiny Pifflovcov. Z tohto materiálu
sa zostavovatelia pokúsili vy-
skladať mozaiku Pezinka a jeho
zmien i mozaiku doby, v ktorej sa
udiali – tak ako ich zachytili oči a ru-
kaAlfreda Piffla.

Knihu si môžete zakúpiť v Mest-
skom múzeu a Mestskom informa-
čnom centre. (pp)

Krst knihy: zľava synovia A. Piffla a autori P. Pos-
pechová a P. Wittgrúber Foto: Ján Štrba

Týmto slovným spojením zvyk-
neme nazývať javy alebo osoby,
ktoré stratili už i posledné zbytky
elementárnej slušnosti, morálky
alebo dobrých mravov. S takýmito
ľuďmi alebo javmi sa dnes stretá-
vame najmä na rôznych „ diskus-
ných “ internetových fórach. Stále
častejšie sa ozývajú hlasy o tom,
že takto vedené jednostranné dis-
kusie frustrovaných anonymných
jedincov sú skôr materiálom pre
psychológov a psychiatrov, ako
priestorom na vedenie objektívne-
ho dialógu.

Aj my v Pezinku máme takéto
fórum, volá sa Pezinok nahlas. Aj
tu si, stále dokola, sedem až desať
ľudí navzájom odkazuje „ zaruče-
né “ informácie, vykonštruované
obvinenia a nezmysly. Vladoz, vla-
do61, DavidŠ, Dag, laco a zopár
ďalších stále dokola ako pes, ktorý
naháňa svoj vlastný chvost, kriti-
zujú, zosmiešňujú a dehonestujú
primátora mesta alebo mestských
úradníkov či vedenie mestských
podnikov. Samozvaní špecialisti
na všetko podsúvajú svoje para-
noidné (niekedy až kasárenské...)
videnie sveta nám ostatným, v me-
ne akejsi svojsky chápanej demo-
kracie a práva na slobodu vyjadro-
vania. Spochybňujú a bagatelizujú
každé ocenenie a úspechy, ktoré
mesto v ostatných rokoch dosia-
hlo. Primitívnymi veršovačkami a
vulgarizmami, spojenými s vy-
hrážkami fyzickým atakom de-
monštrujú svoju „ silu “ skrytú za za-
šifrovanými skratkami a zmenený-
mi menami. Neohrození hrdinovia
diskusných fór ešte nikdy nevst-
úpili do otvoreného dialógu so
mnou osobne, hoci príležitostí ma-
li viac ako dosť. Čo im bránilo prísť
na verejné zasadnutia mestského
zastupiteľstva, na verejné zhro-
maždenia občanov alebo na stret-
nutia s poslancami každú prvú stre-
du v mesiaci? Nič, len zbabelosť a
nedostatok argumentov!

Oliver Solga

Dôrazne sa ohradzujeme proti vyjadreniu kandidátky na primátorku pa-
ni Kvetoslavy Štrbovej, konkrétne voči jej tvrdeniu, ktoré uverejnila v ča-
sopise Pezinčan č. 10/2010. Pani Štrbová v ňom píše: „Na mestskom
úrade je atmosféra strachu, chýba profesionalita pracovníkov, kompe-
tencie i zodpvednosť.“ Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde a je len sub-
jektívnym a povrchným hodnotením našej práce pani poslankyňou.

Pracovníci mestského úradu vykazujú vysoký stupeň profesionality a
spĺňajú odborné i osobnostné kritériá pre prácu na jednotlivých oddele-
niach. Je zarážajúce, že pani Štrbová počas svojej osemročnej činnosti
poslankyne ani raz neupozornila na skutočnosti, ktoré teraz uvádza vo
svojom letáku. Zamestnanci mestského úradu sú v každodennom kon-
takte s desiatkami občanov a drvivou väčšinou občanov je ich práca hod-
notená pozitívne a to napriek zníženému počtu pracovníkov a naopak
zvýšenému objemu agendy. Zamestnanci mesta nemali už dva roky va-
lorizované platy, nedostali žiadne odmeny, nepoužívajú ani žiadne iné vý-
hody. Uvedomujú si tiež dopady súčasnej hospodárskej krízy na samo-
správy, napriek tomu si svoju prácu vykonávajú zodpovedne, kvalitne a v
prospech občanov nášho mesta. ZO SLOVES pri MsÚ

Na Vianoce už
tradične prináša
do slovenských
a českých miest
sviatočnú atmo-
sféru, zábavu a
hlavne pomoc
Vianočný kami-
ó n C o c a -

-Cola. Bohatý program je pripra-
vený predovšetkým pre deti, ale i
dospelých návštevníkov iste po-
teší možnosť nákupu drobných
darčekov, z ktorých sa finančne
prispieva na aktivity vybranej do-
bročinnej organizácie.

V našom meste rozsvieti Via-
nočný kamión Coca-Cola svoje

svetlá na Radničnom námestí
v sobotu 18. decembra o 16.30
hod.

Ešte pred príjazdom veľkého
červeného kamiónu bude možné
navštíviť Santa Clausovu vianoč-
nú dedinku so stánkami, kde bu-
de sprievodný program a drobné
občerstvenie. Pre deti budú pri-
pravené zábavné aktivity, budú
môcť maľovať, recitovať, spievať
alebo len tak šantiť. Budú si tu
môcť vyrobiť tiež vianočné bla-
hoželania. Ako spomienku si od-
nesú symbolické ceny a vlastnú
fotku so Santa Clausom, ktorú na
druhý deň nájdu tiež na webo-
vých stránkach Coca-Coly. (pv)

Vianočný kamión príde 18. decembra



Žehličky, petrolejky, mlynčeky,
váhy, hodiny, poháre a iné vzác-
ne predmety z dávnych čias sa
rozhodli ukázať členovia Zá-
kladnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Grinave.
V rámci ich plodnej činnosti sa
zrodil nápad urobiť výstavku, kto-
rý našiel podporu u väčšiny člen-

skej základne. V mnohých rodinách sa
uchováva veľa vzácnych vecí, z kto-
rých dýcha história a ku ktorým sa via-
žu často nezmazateľné spomienky ich
majiteľov. Preto sa ich neradi vzdávajú
a strážia ich ako oko v hlave. Tieto veci
priniesli viacerí na pravidelné dvojtýž-
denné členské stretnutie a dlhý čas sa
na nich spoločne kochali. Škoda len, že
vzácnu výstavku pod názvom Z ba-
bičkinho šuflíka, si nemohli pozrieť aj iní
občania, keďže priestory grinavského In-
tegrovaného klubu sa využívajú aj na iné
činnosti. (mo)

JUVAMEN je latinské slovo označujúce podporu,
pomoc, asistenciu. Občianske združenie vzniklo 1.
októbra 2010 s cieľom pomôcť, podporiť, poskytnúť
asistenciu každému, kto má problémy orientovať sa
v spleti zákonov pre poskytovanie sociálnej pomoci a
nájsť si prácu z dôvodu zdravotného alebo sociálne-
ho hendikepu.

Občianske združenie je zamerané na pomoc klien-
tom, ktorí sú zrakovo, sluchovo, telesne, mentálne,
duševne postihnutí. Združenie poskytuje základné a
špecializované poradenstvo pre klientov tohto typu,
ktorí si nemôžu dlhodobo nájsť vhodnú prácu
vzhľadom na ich zdravotný stav.

Zakladajúcimi členmi občianskeho združenia sú

Ing. Ján Matuský, ktorý je predsedom OZ Juvamen.
Panie Mgr. Renáta Minarovičová a PaedDr. Elena
Matuská sú členky Rady OZ Juvamen. Páni Milan
Hýll a Jozef Veverka sú členmi revíznej komisie.

OZ Juvamen sídli na 3. poschodí polikliniky v Pe-
zinku, kde pán Veverka od 8.00 do 15.00 hod. a pani
Matuská každú stredu sú pripravení pomôcť tým,
ktorí pomoc potrebujú.Všetci členovia OZ Juvamen
pracujú bez nároku na odmenu.

Pri vzniku OZ Juvamen výrazne pomohol primátor
mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Pri zariaďovaní kan-
celárie OZ Juvamen významne pomohol pán Peter
Galan. Prostriedky načinnosť Juvamen poskytla spo-
ločnosť Západoslovenská energetika. (ra)

Grinavská

Časť
vystavených
exponátov

Na podujatí
vládla dobrá nálada

Vážení čitatelia, v tomto čísle
chýba širšie spravodajstvo a iné
články z dôvodov, že sme poskytli
väčší priestor materiálom, ktoré
súvisia s komunálnymi voľbami a
prezentáciou kandidátov. Aktuál-
ne príspevky zaradíme do bud-
úceho čísla. Ďakujeme za pocho-
penie. (mo)

Majiteľ nedostavanej nehnuteľnosti na Novomeského ulici na sídlisku
Sever dal vypracovať architektonickú štúdiu, ktorá rieši tento objekt a
jeho prestavbu na nákupné centrum Billa. Projekt predložil na pripo-
mienkovanie orgánom mesta. V súčasnosti prebiehajú rokovania o pod-
mienkach výstavby a technickom zázemí. Súčasťou investície by bolo aj
vybudovanie nových parkovacích miest. (md)

Pán Andrej Jendek, kandidát na
poslanca v nastávajúcich voľbách,
v inzeráte v minulom čísle Pezin-
čana sľubuje vybudovanie WC na
pezinskom cintoríne. Toto však už
dávno je, Mesto Pezinok WC vybu-
dovalo v dolnej časti cintorína med-
zi Pohrebníctvom a trafostani-cou,
je riadne označené a kľúč je
v prevádzke.

V súvislosti s cintorínom sa čas-
to spomína prístavba, presnejšie
zastrešenie plochy, kde sa vyko-
návajú obrady.

Tieto práce sa v súčasnosti rea-
lizujú a budú ukončené do konca
novembra tohto roku. Druhou eta-
pou je prístavba a rozšírenie jes-
tvujúceho Domu smútku smerom
do pozemku, ktorý mesto na tento
účel odkúpilo už v minulosti.

OdŽP MsÚ

vyhlasuje obchodno verejnú súťaž na predaj administratívnej budovy na
Ulici M. R. Štefánika č. 10 v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov,
zastavaných plôch a nádvorí, podielu na spoločných častiach a za-
riadeniach domu. Minimálna kúpna cena je 700 tis. eur (slovom se-
demsto tisíc eur). Termín predkladania návrhov je do 15. 12. 2010 do
11.00 hod., na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok. Na obálke označiť heslo: Súťaž – predaj budovy na Ulici M. R.
Štefánika 10 – Neotvárať!

Účastníci súťaže sa môžu obrátiť o bližšie informácie na Mgr. Mi-
roslava Šebestu, prednostu MsÚ, ktorý je organizátorom súťaže, e-mail:
miroslav.sebesta@msupezinok.sk alebo na Mgr. Renátu Gottschallovú,
e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk.

Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.pe-
zinok.sk.

MESTO PEZINOK



Vážení spoluob ania,

S úctou Mgr. Oliver Solga
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o vašu priaze sa neuchádzam megalo
manskou kampa ou, bilbordami na každom
rohu, vyretušovanými fotografiami, ani klam
stvami a o ier ovaním tých druhých. Nes u
bujem zázraky na po kanie, ani to, že mám
arovný prútik, ktorým vyriešim všetky naše

problémy. Spolieham sa len na to, že objektív
ne zhodnotíte výsledky mojej doterajšej práce
v prospech Pezinka a zú astn te sa volieb.
Naše mesto dosiahlo najmä v ostatných ro
koch mimoriadne výsledky, ktoré nám môžu
závidie aleko vä šie a bohatšie mestá.
Spomeniem aspo titul Najlepšie mesto pre
podnikanie na Slovensku, II. miesto v sú aži
Najkrajšie mesto Slovenska alebo nedávne
ve mi dobré umiestnenie v hodnotení Tran
sparency International. Nezanedbate ná je i
skuto nos že aj v ase hospodárskej krízy
sme hospodárili každoro ne s prebytkom vyše
1 milión eur. Viac ako všetky ocenenia ma
však teší naša dlhoro ná spolupráca, podpo
ra, ktorú mi prejavujete a zdravý lokálpatriotiz
mus vo vz ahu k svojmu mestu. Milí Pezin
ania, asto sme spolu stáli na námestí aj v
asoch naj ažších, ke sme úspešne protes

tovali proti skládke odpadov v Novej jame.
Stretávali sme sa pravidelne na spolo en
ských, kultúrnych i športových podujatiach.
Nikdy som neodmietol sa s vami stretnú , vždy
som si vypo ul vaše názory a podnety, aj ke
boli kritické, a snažil som sa ich rieši . Som pre-
to hrdý na to, že sa môžem dnes pred vás
postavi so zdvihnutou hlavou, ako primátor,
ktorý estne splnil svoje poslanie. Nikdy som
ni nezneužil vo svoj osobný prospech. Ni
som nesprivatizoval, nenadobudol som vo svo-
jej funkcii žiaden dom, byt, chatu alebo poze-
mok, ani žiadne iné materiálne výhody. Konal
som vždy estne a transparentne, niko ho
som neuprednost oval, správal som sa ku kaž-
dému slušne, korektne a profesi nálne. Preto
sa môžem kedyko vek spokojne pozrie do
zrkadla aj u om do o í. Moje konanie bolo
vždy v záujme a v prospech nášho mesta a
jeho ob anov. Dokázali sme toho spolu ve a
vykona , ale ve a práce nás ešte len aká.
Máme skúsenosti, energiu i schopnosti na to,
aby sme spolo ne išli alej. V prospech vše
stranného rozvoja nášho krásneho mesta a v
prospech jeho ob anov. Spolo ne pre Pezi
nok. Vážení spolub ania, preto sa dnes uchá
dzam o vašu priaze a podporu v nadchá
dzajúcich komunálnych vo bách. Verím, že sa
týchto dôležitých volieb zú astníte a dáte mi
svoj hlas.
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Vek:
Stav:
Vzdelanie:

Pôvodné povolanie:

Terajšie povolanie:

Politická príslušnos :

Nezávislý kandidát

56 rokov
ženatý

vysokoškol
ské, Filozofická fakulta
Univerzity Komenského
v Bratislave

historik umenia
pri-

mátor

nebol a nie je lenom žia-
dnej politickej strany

-

ť
č

Mesto Pezinok bolo náhodným výberom vy-
brané do celoeurópskeho prieskumu s ná-
zvom .

Externí spolupracovníci – anketári spoloč-
nosti GfK Slovakia v našom meste uskutočnia
rozhovory v náhodne vybraných domácnosti-
ach. Prieskum prebieha v mesiacoch novem-
ber 2010 až január 2011.Anketári GfK, ktorí re-
alizujú v náhodne vybraných domácnostiach
osobné rozhovory, sa preukazujú anketár-
skym preukazom i osobitným sprievodným lis-
tom. Všetky informácie, ktoré respondenti po-
skytnú, sa považujú za prísne dôverné a v žiad-
nom prípade sa nebudú spájať s menom ani
adresou osoby, ktorá ich poskytla. S menami
respondentov sa zaobchádza v súlade so zá-
konom o ochrane osobných údajov.

Koordinátorom tohto prieskumu na Slo-
vensku je Spoločenskovedný ústav Sloven-
skej akadémie vied a jeho realizátorom spo-
ločnosť GfK Slovakia, s. r. o., ktorého cieľom
je zmapovať názory ľudí na rôzne dôležité
otázky týkajúce sa Slovenska. Prieskum pre-
bieha súbežne v 27 krajinách Európy a má za
cieľ pomôcť pochopiť, aké názory, predstavy
a presvedčenia majú ľudia v rôznych európ-
skych krajinách.

Ak by ste potrebovali o prieskume doplňuj-
úce informácie, môžete sa obrátiť na projek-
tovú manažérku GfK Slovakia Danu Kose-
covú, poverenú týmto projektom; tel.: 02/57
371 216, e-mail: dana.kosecová @gfk.com.
Okrem toho informácie o tomto projekte
môžete nájsť na teletexte Slovenskej televí-
zie – okruhu Dvojka a Trojka, ale aj na inter-
netovej stránke .

Európska sociálna sonda 2010

(p-
v )

www.gfk.sk

Vek:
Vzdelanie:

Povolanie:
ť

Nezávislá kandidátka

45 rokov
vysokoškol-

ské – Pedagogická fa-
kulta Univerzity Komen-
ského Bratislava

živnostník

nie je členkou politickej
strany

Politická príslušnos :

V školskom roku 2009/ 2010 začali štu-
denti Gymnázia v Pezinku spolupracovať
so svojimi partnermi – študentmi zo španiel-
skeho Alicante a z nemeckých Brém na spo-
ločnom projekte v rámci Programu celoži-
votného vzdelávania Comenius – školské
partnerstvá.

Témou spoločného projektu sú Energie
budúcnosti a naším cieľom je venovať sa na-
jmä obnoviteľným zdrojom energií, dozve-
dieť sa o nich čo najviac a pokúsiť sa zostro-
jiť jednoduché modely, ktoré budú využívať
obnoviteľné zdroje energie. Projekt našim
študentom zároveň umožní spolupracovať v
medzinárodnom tíme, spoznať študentov z
iných škôl a nadviazať vzájomné kontakty.

V minulom školskom roku sa v Pezinku
uskutočnili dve projektové stretnutia, najprv
s našimi partnermi z Nemecka a potom s part-
nermi zo Španielska. Na stretnutiach sme si
na spoločných workshopoch vymenili a od-
prezentovali poznatky, ktoré študenti počas
roka získali o jednotlivých typoch obnovi-
teľných energií a diskutovali o ich výhodách
a nevýhodách. Našim hosťom sme ukázali
naše mesto, navštívili sme spoločne
Bratislavu a vodné dielo Gabčíkovo. V ok-
tóbri sa 5 študentov zúčastnilo projektového
stretnutia v Španielsku a v máji 2011 vyces-
tujeme na záverečné stretnutie do Nemecka.

Vzájomné stretnutia sú vždy veľkým zážit-
kom a možnosťou vymeniť si skúsenosti
a spoznať novú krajinu a nových priateľov.

koordinátorka projektu
Tatiana Sroková

Vážení spoluobčania,

Zvoľme lepšiu cestu.

Od narodenia žijem v Pezinku, mám tu pria-
teľov i prácu v rodinnej firme. Mnohí ma po-
znáte z tanečného klubu PETAN, kde som
členkou a trénerkou už takmer 30 rokov. Dve
volebné obdobia som poslankyňou v mest-
skom zastupiteľstve.

Som hrdá, že bývam v Pezinku. Citlivo vní-
mam pozitívne veci (a zmenilo sa toho dosť),
ale i negatívne zmeny v našom meste. Celý
život som pozitívne naladená a snažím sa
vždy hľadať to dobré, nájsť cestu ako sa veci
dajú pohnúť vpred. V meste mi chýba najmä
koncepčná práca, nahromadili sa neprehliad-
nuteľné problémy s výstavbou, územným plá-
nom, parkovaním, dopravou a prejazdnosťou.
Ubudla zeleň, chýba oddychová zóna pre pe-
ších i cyklochodníky. Materské školy sa trápia
s kapacitami, v Grinave stále nie je kanalizáci-
a. Oslabila sa pozícia komisií, chýba poradný
hlas odborníkov, nepracuje Mestská rada, zo
zasadnutí zastupiteľstva sa vytratila diskusia
a vzájomný rešpekt. Hlasy Pezinčanov v roz-
hodovaní postupne slabnú a nahrádzajú ich
osobné ambície. Trápi ma arogancia a
bezohľadnosť voči obyvateľom.

Vo svojom volebnom programe ponúkam
riešenia dopravy, výstavby, zastávam rozum-
nú rozpočtovú politiku, transparentnú komuni-
káciu s občanmi. Navrhujem alternatívy rieše-
nia parkovania v centre mesta i na sídliskách,
oddychovú pešiu zónu v meste, sieť cyklo-
chodníkov so zapracovaním vašich predstáv,
chcem dostať viac zelene do centra mesta i
na sídliská. Verím, že sa nám podarí dorie-
šiť umiestnenie predškolákov do materských
škôl. Podporím vybudovanie zariadenia pre
seniorov s celodennou starostlivosťou. Záleží
mi aj na tom, aby školské dvory, či športovis-
ká boli prístupné pre verejnosť a podporím
možnosť bezplatného masového športova-
nia. V súlade s legislatívou budem spoločne s
občanmi presadzovať odmietavý postoj ku
skládke odpadov. Budem sa aktívne podielať
na zachytení histórie nášho mesta. Verím, že
sa nám podarí dobudovať dôstojný Dom smút-
ku na cintoríne. Chcem, aby sme spoločne za-
definovali, čo chceme z nášho mesta mať o 10
či 20 rokov. Chcela by som, aby ste sa vy všet-
ci, ktorým na Pezinku záleží, mohli zapojiť do
spoločnej práce. Aby vaše slovo a vaše pred-
stavy zavážili v rozhodovaní poslancov.
Prosím vás, aby ste sa zúčastnili volieb a roz-
hodli, kto bude určovať ďalšie smerovanie
mesta. Pezinok si zaslúži zmenu k lepšiemu a
je čo zlepšovať. Môj volebný program nájdete
v prílohe Pezinčana a na stránke www.strbo-
va.sk
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, 54 r., dôchodca,
SDKÚ – DS, KDH, OKS,

50 r., chi-
rurg, SMER,
45 r., technik, nezávislý kandidát,

60 r., živnostník,
SDKÚ, KDH, OKS,

50 r., právnik, MOST-
HÍD, OK, SZS,SF, ,
39 r., stavebný technik, nezávislý
kandidát, 51
r., riaditeľ múzea, SDKÚ, KDH,
OKS, 31 r., kona-
teľ spoločnosti, SaS,

35 r., podnikateľ, SMER,
40 r., profesio-

nálny 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 umeni-
a, nezávislý kandidát,

PhD., 44 r., živnostník,
KSS, 64 r.,
dôchodca, SDKÚ, KDH, OKS,

39 r., stavebný
inžinier, nezávislý kandidát,

45 r., živ-
nostník, nezávislý kandidát,

49 r., štátny za-
mestnanec, SNS,

36 r., odborný pracovník, ne-
závislý kandidát;

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

50 r., živnostník, ne-

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 Šimovič,

Ing. Marián Šipoš,
Mgr.

Kvetoslava Štrbová,
Ing.

Pavel Šustek,
Peter Wittgrú-

ber,

Volebný obvod č. II (volebný
okrsokč. 7 – volia sa 2 poslanci)
Ľubomír Čech,

Peter Fraňo,

Ing. Igor Stručka,
Viktória

Tahotná,

závislý 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., podnika-
teľ, SZ,

hasič, 47r., SDKÚ, KDH,
OKS, 54 r.,
rušňovodič, nezávislý kandidát,

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

40 r., pedagó-
g, MOST-HÍD, OK, SZS, SF,

28 r., IT
špecialista, MOST-HÍD, OK, SZS,
SF, 39 r.,
bezpečnostný analytik, 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., konateľ spoloč-

nos t i , SDKÚ, KDH, OKS,
33 r., tréner,

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., uči-
teľka, SDKÚ, KDH, OKS,

58 r., živnostník,

Rastislav Tro-
jan,

František Va-
recha,

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

Ing. Miloš Andel,

RNDr. Juraj Čech,

Branislav Dušek,
Mgr. Ľubomír Gašpa-

rovič,
Gabriel Guštafík,

Mar-tin Horváth,
Mgr.

Jana Chromejová,
Ing.

Si-mona Chynoranská,

JUDr. Peter Jedinák,

Martin Kodaj,

Milan Konfráter,
RNDr. Miroslav

Král, Csc.,
Božena Mizerová,

Ing. Michal
On-drovič,

Ladislav Po-peláš,
Michal

Pozsgai,
PaedDr.. Katarína

Vladová, PhD.,
Ing.

Martin Zbudila,

Volebný obvod IV (volebné
okrsky 12, 13, 14, 15, 16 – volí sa
7 poslancov)

Mgr. Daniela Bauerová,
Ing.

Peter Belanský,

l

l

nezávislý kandidát,
37 r., advokátka, nezá-

vislý kandidát,
59 r., ekonóm, SMER,

34 r., učiteľ, SDKÚ, KDH,
OKS, 40 r., tele-
komunikačný špecialista, MOST-
HÍD, OK, SZS, SF,

55 r., riadiaci pracovník,
SDKÚ, KDH, OKS,

45 r., manažér, nezávislý
kandidát, 19 r.,
študent, nezávislý kandidát,

43 r., sociálny
kurátor, SDKÚ, KDH, OKS,

48 r., tech-
nický manažér, MOST-HÍD, OK,
SZS, SF,
55 r., riaditeľka SOŠ, SDKÚ, KDH,
OKS, 31 r.,
manažér, SMER,

48 r., advokát, nezávislý
kandidát,
59 r., technik, MOST-HÍD, OK,
SZS, SF, 38 r., che-
mický technológ, nezávislý kandi-

Mgr. Zuzana
Čaputová,

Ing. Ján Čech,
Mgr. Martin

Dulaj,
Roman Farkaš,

František
Féder,

Ing. Viktor
Féder,

Javer Gusejnov,
Mgr.

Miloš Hlavačka,
Ing.

Jozef Chynoranský,

Mgr. Elena Jurčíková,

Ing. Peter Kadlec,
JUDr. Roman

Klimek,
Ing. Vladimír Malovec,

Ján Oravec,

dát, 55 r.,
manažér, SMER,

27 r., študent, DAS,
50 r., technik, SNS,

31 r., finančný poradca,
SaS, 28 r.,
podnikateľ, SMER,
33 r., projektový manažér, SZ;

45 r., živnos-
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,
nezávislý kandidát,

24 r., advokátsky koncipient,
SZ.

JUDr. Justín Sedlák,
Pavol Šipkov-

ský, Jozef
Štolc, Martin
Šušol,

Ing. Miroslav 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 Šmahov-

ský,
Michal Uhe-

rek,

l

KANDIDÁTI na poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Z posledného zasadnutia MsZ



Mikuláš F rster 68 r.
Martin Filingr 41 r.
Marta Pivková 94 r.
Helena Kuráková 65 r.
Vojtech Ondrovič 68 r.
František Nagy 71 r.
Pavlína Králiková 84 r.
Vladimír Novosad 62 r.
Anna Sadloňová 94 r.
Milan Drahoš 45 r.
Ján Tokoš 77 r.

ö

70-roční

75-roční

80-roční

Terézia Mlynková 4.11.
Štefan Semjan 5.11.
JánAlznauer 8.11.
Edita Durdovanská 23.11.
Peter Mojžiš 28.11.

Eduard Hacker 3.11.
Gustav Valachovič 15.11.
Emília Štvrtecká 20.11.
Mária Blattnerová 26.11.
Genoveva Lišková 28.11.

Emília Ondrejková 3.11.
Alžbeta Bucsková 5.11.
Karol Volner 7.11.
Zuzana Chalanyová 9.11.
Gizela Jelemenská 18.11.
Margita Gabiková 19.11.
Klára Goldová 24.11.
Lydia Tesarová 24. 11.
Mária Matiašková 27.11.

Tomáš Weng 20.11.

Ján Benkovský 9.11.

Alžbeta Péteryová 7.11.

90-ročný

92-ročný

97-ročná

Dňa 27. 11. 2010
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá mamič-
ka, babička a praba-
bička

.
S láskou spomínajú manžel Štefan,
dcéry, synovia s rodinami, sestra
Jenka a ostatná rodina.

Zdenka MARŠOVÁ

Dňa 10. 11. 2010
sme si pripomenuli 5.
výročie úmrtia ma-
nžela, otca, dedka a
pradedka

.
S láskou spomínajú

manželka Etela, dcéra Danka s rodi-
nou, syn Miro s rodinou a syn Igor.

Miroslava TOTKU

Dňa 14. 11. 2010
uplynulo 8 rokov od
smrti drahej mamy a
babky

.
S láskou na ňu spo-
mína celá rodina. Kto

ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Anny ŠUBOVEJ

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani ná-
deje, len cesta k hrobu nás k tebe
zavedie. V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pripo-
míname 4. výročie
smrti nášho milova-
ného otca a manžela

.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Jána HABERLU

Dňa 29. októbra
2010 uplynul rok, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

z Pezinka. Kto ste ho
poznali a mali radi,

venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomína dcéra Gita a ostatná
smútiaca rodina.

Eduard BENČÚRIK

Dňa 14. 10. 2008
nás opustil manžel,
otec, dedko

ktorý miloval nás a
my jeho. S láskou v
srdci si pripomí-
name druhé výročie

jeho odchodu. Manželka, deti a
vnúčatá.

Dezider NÉMET,

Dotĺklo srdce, ktoré nás
milovalo, zamdleli ruky, ktoré pre
nás toľko vykonali.

Dňa 15. 10. 2010 sme si pripome-
nuli 7. výročie úmrtia mojej drahej
mamičky

S láskou spomínajú dcéra Kamila,
vnúčatá Roman a Milota, pravnúča-
tá Majka, David, Norika a Lukáško.

Heleny KINDEROVEJ.

Nina Tamara Kundriková 1.10.
Matúš Štefanides 1.10.
Laura Buzinkayová 2.10.
Mária Reichbauerová 3.10.
Amélia Novák 3.10.
Marek Baričič 4.10.
NelaČajkovičová 5.10.
Júlia Lehotová 6.10.
Andrej Noga 8.10.
Ema Satková 11.10.
Adriana Chvílová 13.10.
Nela Barošová 15.10.
Juraj Oravec 17.10.
Nela Slivková 18.10.
Viktória Havlíčková 21. 10.
BarboraAdámková 22.10.
Katarína Guštafíková 24. 10.
Ella Blahovská 26.10.
NathanČajkovič 30.10.

Už nevidíš slnko,
krásny deň, na Caj-
lanskom cintoríne
snívaš svoj večný
sen. Už niet návratu,
ani nádeje, len cesta
k hrobu nás k tebe

zavedie. V neznámy svet odišla si
späť, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišla si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali. Dňa 25. 11. si
pripomíname 1. výročie smrti nášej
milovanej mamy, manželky a ba-
bičky

.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Ireny TURANSKEJ

Dňa 5. 11. 2010 uply-
nuli 2 roky od smrti
nášho milovaného ot-
ca, dedka, pradedka

.
S láskou a úctou spo-
mínajú dcéry a vnuci s rodinami.

Jozefa
VALENTOVIČA

Dňa 9. novembra sa
dožila

z Pezinka krásnych
80 rokov. Veľa zdra-
via do ďalšieho ži-

vota želajú deti s rodinami.

Zuzana
CHALÁNYOVÁ

Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré
tisíckrát spomína-
me. Márne ho naše
oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy

stekajú. Dňa 8. 11. 2010 uplynulo 9
rokov od chvíle, keď nás predišiel
do večnosti náš

z Grinavy. Smútiaca rodina Nosko-
vičová.

Robert NOSKOVIČ

Sú chvíle, ktoré ťaž-
ko prežívame, sú
okamihy, na ktoré
tisíckrát spomína-
me. Márne ho naše
oči všade hľadajú,
márne po tvári slzy
stekajú. Dňa 7. 5. 2010 uplynulo 9
rokov od chvíle, keď nás predišiel
do večnosti náš

z Grinavy. Smútiaca rodina Nosko-
vičová.

Alojz NOSKOVIČ

Dňa 23. 11. 2010
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
nášho drahého

S láskou spomína
manželka, dcéra a
syn s nevestou.

Rudolfa KOPÁLA.

Zavrel si oči, srdce
prestalo biť. Musel
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcel žiť. Dňa
13. 6. 2010 uplynulo
18 rokov čo nás
opustil náš milovaný
brat

Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou a
úctou spomínajú sestra Marika Ve-
selá s manžeom Jozefom a sestra
Ľudmila Táborová s rodinou.

Štefan CAGAŇ.

Tak tíško odišla duša
tvoja, nestihla si po-
vedať ani zbohom
rodina moja. Jediná
nádej našu bolesť
hojí, že Pán Boh nás
znovu spojí. Dňa 16.

9. 2010 uplynulo 8 rokov čo nás
opustila naša drahá mamička

S láskou spomínajú dcéry Marika
Veselá s manželom Jozefom a
Ľudmila Táborová s rodinou.

Katarína CAGAŇOVÁ.

Dňa 20. 12. 2010
uplynie 35 rokov čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec

S úctou spomíname.
Dcéry Marika Veselá

a Ľudmila Táborová s rodinou.

Štefan CAGAŇ.

Zhasli oči, stíchol
tvoj mohutný hlas a
bolesť stále je v nás.
Dňa 9. 12. 2010 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil manžel
a otec

Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Spomínajú
manželka a syn Branislav.

Róbert KELEBERC.

Ing. Tomáš Fodor a Ing. Eva Pilko
vá Peter Perduk a Ing. Andrea
Šteffeková Peter Kras anský a
Martina Jacková Martin echo
vi a Mgr. Petra Hir ková Michal

-

ň
-

•
•

•
•
Č

č č

Miho ko a Ivana Biznárová Ing.
Martin Laj ák a Miriama Kollaro
vi ová Martin Boušek a Sandra
Pokšteflová Mgr. Martin Karaka a
Ing. Andrea Feren áková Man
fred Meyer a Gabriela Schnirtczo
vá Stanislav Šebek a Jana Ško
riková Ing. Oto Chmelár a Eva
Š astná Branislav Kuric a Ivana
Krei ová Ing. Juraj Vašš a Meta
neta Virsiková Ing. Karol Jur ík a
Júlia Stehlíková Rastislav Slovák
a Veronika Hudecová Marek Vá
lek a Martina Rigová Dávid Han
kovský a Ivana Šafrová Miroslav
Norocký a Lucia Frániková

č
č

č

č

č
č

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

-
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-

ť
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Ďakujem všetkým príbuzným, zná-
mym a priateľom, ktorí na posled-
nej ceste dňa 4. 11. 2010 odpreva-
dili drahého zosnulého manžela

Za prejavenú sústrasť a kvetinové
daryďakuje manželka Štefánia.

Františka NAGYA.



V sobotu 30. októbra sa konali v
Rimavskej Sobote Majstrovstvá
Slovenskej republiky v jude. Po-
dujatia sa zúčastnili piati Pezin-
čania – Kucháreková, Alf ldy, U-
herčík, Tibenský a Neu. Najlepšie
si viedla Michaela Kucháreková,
ktorá v kategórii do 48 kg získala
zlatú medailu. Blízko k medaile
mal aj minuloročný majster SR
Karol Alf ldy, ktorý v kategórii do
60 kg skončil štvrtý.

ö

ö
(mt)

V novembri a decembri sa v Ma-
lokarpatskej knižnici v Pezinku u-
skutočnia dve zaujímavé besedy
s cestovateľmi. V utorok 23. no-
vembra o 17.00 hod. sa bude ko-
nať v čitárni knižnice beseda s
Borisom Filanom o jeho knihe TA-
JOMSTVO BUDHOVHO ÚSME-
VU a zážitkoch z ciest. O dva týž-
dne neskôr, 7. decembra, taktiež
o 17.00 hod. v Malokarpatskej kniž-
nici, sa uskutoční beseda s cesto-
vateľom Michalom Knitlom o jeho
cestopise NA JUHOAMERICKEJ
VLNE. V oboch prípadoch si bude
možné knižky zakúpiť a nechať si
ich podpísaťprítomnými autormi.

(mf)

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku ďakuje všetkým čitateľom a
návštevníkom knižnice, ktorí pri-
speli finančným darom na nákup
nových kníh. Vďaka vám sme tak
mohli obohatiť náš knižničný fond
i v čase finančnej krízy a tak uspo-
kojovať záujem čitateľskej verej-
nosti. (mf)

V sobotu 18.decembra privítame
v našom meste výbery mladých fut-
balistov z partnerských miest
Mladá Boleslav a Mosonma-
gyaróvár, ktoré sa zúčastnia me-
dzinárodného halového turnaja
hráčov do 10 a 12 rokov o Vianoč-
ný pohár primátora mesta Pezi-
nok. Celodenný turnaj sa usku-
toční v hale SOU od 9.00 hod.,
účasť športovej verejnosti je víta-
ná, vstup je voľný. Domáce tímy
PŠC Pezinok ako aj Spartaka
Trnava a Slovana Bratislava zabo-
jujú o celkového víťaza v predvia-
nočnej atmosfére, hlasivky fanúši-
kov posilní vianočný punč od spon-
zorov. Turnaj bude spestrený
súťažami v hľadaní futbalových
talentov. Pozývame rodičov a sta-
rých rodičov s deťmi, ich výkony
budú ocenené sladkou odmenou.

Organizátori ďakujú v mene
rodičov detí z futbalovej prípravky a
družstva mladších žiakov primáto-
rovi Oliverovi Solgovi za jeho osob-
nú účasť, záštitu a trvalú podpo-
ru pezinskej futbalovej mládeže.
Vždy naše deti ochotne podporil a
bol k nám ústretový. Tešíme sa na
spoluprácu vďalších rokoch.

Rodičia a organizačný
výbor turnaja

Začiatkom novembra sa v na-
šom meste dokončoval filmový
projekt STV – Nesmrteľní. Verej-
noprávna televízia začne s jeho
vysielaním v pondelok 8. novemb-
ra o 20.15 hod. Diváci budú môcť
sledovať každý týždeň jeden prí-
beh inšpirovaný slovenskou i sve-
tovou literatúrou v modernom pre-
vedení, s výborným hereckým ob-
sadením. Filmový cyklus má de-
sať častí. V Pezinku sa nakrúca-
li scény k filmu EMA B. (vysiela-
nie 22. 11. 2010), Hon na legendu
(10. 1. 2011) a Dlhá cesta domov

(24. 10. 2010). Tento projekt je vý-
sledok tvorcov produkcie OREO,
ktorá sa podieľa na tvorbe Talent-
manie a vedúcim výpravy je Pe-
zinčan Jirko Vitáloš (organizátor
Pezinského Permoníka).

Touto cestou sa chceme veľmi
pekne poďakovať všetkým zú-
častneným Pezinčanom, ktorí boli
voči nám, realizátorom projektu
ochotní a ústretoví. Poďakovanie
patrí zároveň i pánu primátorovi
a ďalším organizačným zložkám
mesta Pezinok.

Andrea Heldová

V družobnom maďarskom mes-
te Mosonmagyaróvár sa konala
slávnosť Radosti vína. V kultúr-
nom programe sa predstavili aj
Pezinčania v vystúpením Country
skupiny R. Ciferského a FD Ra-
dosť s pesničkami zo svojich pred-
stavení. Vedúcou delegácie bola
riaditeľka KC Ing. I. Noskovičová a
prekladateľom a konferenciérom
bol Doc. V. Wittlinger. (lk)

Policajti v Bratislavskom kraji
budú už po šiesty rok realizovať
preventívny program určený pre
deti vo veku 5 – 7 rokov s názvom
Polá radí deťom. Cieľom progra-
mu je primeraným spôsobom na-
učiť deti návykom bezpečného
správania, ako sa chrániť a reago-
vať na možné nebezpečenstvo,
ako zvládnuť bez prítomnosti dos-
pelej osoby kritické situácie, v kto-
rých sa môžu ocitnúť v bežnom
živote.

Uvedený program sa bude rea-
lizovať v období november 2010 –
jún 2011, do ktorého bude zapo-
jených 940 detí, z toho 160 z oko-
lia Bratislavy. (zm)

V piatok 12. no-
vembra sa usku-
točnila tlačová
beseda s minis-
trom dopravy, vý-
stavby a regio-
nálneho rozvoja
Jánom Figeľom,
predsedom Brati-
slavského samo-
správneho kraja
Pavlom Frešom
a poslankyňou
NR SR Magdou
Vašáryovou. Samosprávy okresu
Pezinok zastupoval pezinský pri-
mátor Oliver Solga. Stretnutie bolo
symbolicky organizované na
odpočívadle diaľnice D1 a bola na
ňom prezentovaná výstavba nul-
tého bratislavského obchvatu D4
a rýchlostnej komunikácie R7, kto-
ré sa stali celonárodnou prioritou.

Hovorilo sa aj o napojeniach tej-
to cesty, ktorá spojí diaľnice D1 D2
cez Malé Karpaty. Primátor Pezin-

ka prezentoval na mape obchvat
Pezinka a Modry, ktorý je priprave-
ný pre územné konanie a je
súčasťou riešenia katastrofálnej
dopravnej situácie v Bratislave a v
jej najbližšom okolí. Získal prísľub,
že v roku 2014, kedy by mala začať
realizácia tohto projektu, bude jeho
súčasťou riešenie obchvatu Pe-
zinka, ale aj riešenia dopravnej si-
tuácie vo Vajnoroch, Šamoríne a
na Záhorí. (md)

Mesto Pezinok uspelo v súdnom spore so spoločnosťou Cestné
stavby, a. s., keď mu 4.10.2010 Okresný súd v Banskej Bystrici priznal
sumu takmer 8400 eur spolu s úrokom z omeškania 14 percent ročne.
Ide o zmluvnú pokutu za oneskorené dokončenie inžinierskych sietí
v zóne rodinných domov Na bielenisku v roku 2005. (md)
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Kultúrne programy na december 2010

3.12.
NÁŠ

DEŇ.

4.12.
VIANOČNÉ

POSEDENIE DIABETIKOV.
4.12.

ADVENT-
NÝ KONCERT.

5.12.
VÍTANIE MI-

KULÁŠA V MESTE

6.12. VERNI-
SÁŽ VÝSTAVY.

6.12.
VIANOČNÝ

KONCERT LDO a tanečného sú-
boru ZUŠ.

(piatok) o 14.00 h
v malej sále DK –

Akadémia pri prí-
ležitosti Medzinárodné-
ho dňa zdravotne po-

stihnutých. Hlavný garant: MsÚ
(sobota) o 14.00 h v spo-

ločenskej sále DK –

(sobota) o 17.00 h v Evan-
jelickom a. v. kostole –

Účinkujú: Alexan-
der Jablokov – husle, Peter Guľas
– cembalo. Koncert venovaný 325.
výročiu narodenia a 260. výročiu
úmrtia J. S. Bacha.

(nedeľa) o 17.30 na Rad-
ničnom námestí –

. Program s
Mikulášom, čertom a anjelom a
slávnostným rozsvietením mest-
ského vianočného stromčeka. Or-
ganizátori: Pezinské kultúrne cent-
rum a Mesto Pezinok.

(pondelok) o 16.30 –
Chorvátske ná-

rodné divadlo Zagreb. (Fotografie)
(pondelok) o 18.00 h v spo-

ločenskej sále DK –

9.12.
O ČERVENEJ ČIA-

POČKE.

9.12.
DIABETES.

10.12.
VIANOČNÁ

SLÁVNOSŤCVČ.
11.12.

STROM V ZNAMENÍ
VODNÁRA.

12.12.
AHOJ ROZPRÁVKA.

15.12.
ŽIL MEDZI NAMI. – JÁN

KUPECKÝ

16.12.
SPIEVANKY.

16.12.
VIANOČNÝ KONCERT

hudobného odboru ZUŠ.

17.-18.-19.12.

18.12.

VYHODNOTE-NIE ŠPORTOVEJ
SEZÓNY.

19.12.
ŠAFRANI K VIANO-

CIAM.

2.12. a 12.12
DEJINY HUDBY.

8.12.

(štvrtok) o 8.30 h vo veľkej
sále DK –

Divadelné predstavenie
pre ZŠ v anglickom jazyku.

(štvrtok) o 16.00 h v malej
sále DK – Prednáška
ATV - MUDr. Lujzy Štrbovej pre ve-
rejnosť

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

(sobota) o 16.00 h vo veľkej
sále DK – a

Dva muzikály v podaní
kresťanskej mládeže z Bratislavy.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –
Dnes: DOHVIEZDNY VEČER.
Účinkuje: Divadlo PIKI Pezinok.

(streda) o 17.00 h v malej
sále DK –

, maliar. Stretnutie a
rozprávanie o významnej osob-
nosti mesta Pezinok. Prednáša:
Mgr. Oliver Solga.

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

(štvrtok) o 18.00 h v malej
sále DK –

(sobota) o 18.00 h v spo-
l o č e n s k e j s á l e D K –

Malý softbalový klub
Pezinok.

(nedeľa) o 17.00 h v malej
sále DK –

Program speváckeho zboru.

o 16.00 h v salóniku
DK –

o 15.00 h v salóniku DK –

VIANOČNÉ TRHY
S KULTÚRNYM PROGRAMOM:
17.12. 18.12.

19.12.

o 17.00 h DH Grinavanka,
o 10.00 h Ľudová hudby bratov Kuštá-
rovcov, o 10.00 h Vianočný anjel v
krajine obrov (Radničné nám.)

Akadémia tretieho veku:

KINO DOMU KULTÚRY

1. Agora Špa
2. Fk „100“: Hlboký spánok

USA
3. 22 výstrelov USA

4.-5. Jedz, modli sa, miluj USA
7. Mongolsko v tieni Džin-

gischána SK
8. Román pre mužov ČR

9.-12. Harry Potter a Dary smrti
- 1 USA

14.-15. Sociálna sieť USA
16. Fk: Panika v mestečku

Bel, Fra
17.-19. The Expendables USA
18.-19. Ja zloduch USA
21.-22. Machete USA

23. Deadline USA
28.-30. Letopisy Narnie: Dobro-

družstvá lode Ranný
pútnik USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak.

o 17.00 h

ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

4. -5. 12. – BABY-nec

7. 12. – Prekvapenie v čižmičke
– Mama, ocko poď sa hrať

10. 12. – Vianočná slávnosť

14. 12. – Vianočné ozdoby –
Mama, ocko poď sa hrať

17. 12. – Vianočné tvorivé dielne

21. 12. – Vianočné posedenie –
Mama, ocko poď sa hrať

pre dievčatá od 16.30
do 10.00 hod. Vstup-
né: 3 €

pre rodičov s deťmi, každý utorok
10.00 – 12.00 hod. Vstupné: dieťa
1 €

vystúpenie detí o 17.00 h v Dome
kultúry

pre rodičov s deťmi, každý utorok
10.00 – 12.00 hod. Vstupné: dieťa
1 €

14.30 - 18.00 h v CVČ, pre deti s
rodičmi. Vstupné: dobrovoľné

pre rodičov s deťmi, každý utorok
10.00 – 12.00 hod. Vstupné: dieťa
1 €

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na te-

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

www.epicentrum.org

VÝSTAVY

Stále expozície:

9.12. 2010, 17.00

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– vernisáž vý-
stavy prác výtvarníčky Danice Tyko-
vej. Výstava potrvá do 31. 1. 2011.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

www.MestskeMuzeumPK.sk

Vyrobme si svietnik
21. november 2010 o 15.00 hod.

Mikuláš v mlyne
5. december 2010 o 15.00 hod.

Pozývame šikovné detičky, mamič-
ky a babičky. Príďte si vyrobiť sviet-
nik na vianočný stôl.

Deti čaká od tetky Katky „Krumpľo-
vá rozprávka.“ Príde aj Mikuláš,
čert a anjel. Pripravte si básničky
a pesničky, aby nám bolo veselo.
Vstupné : 1 €
Kontakt: 033/64 04 035, 0911/33 45
52, pezinok@sng.sk,Galéria insit-
ného umenia, Cajlanská 255, Pezi-
nok – Cajla Vybavuje: Mgr. Iveta
Žáková

Od 1. decembra si môžete zakúpiť vstupenky na 17. Ples Farnosti
Pezinok, ktorý sa uskutoční 11. februára v Dome kultúry. Na plese
budú účinkovať dychová hudba Glória (CZ), hudobná skupina EN
AVANT, country skupina Bukasový masív a bratislavské mažoretky
Tina. v hlavnej sále 12 € , vo foyeri 10 €. Večera 6 €.
Informácie a objednáv-ky: 0905 342 261, e-mail: fff@rsb.sk (František
Féder, Farská 7).

Kúpou vstupenky, lístkov do tomboly a občerstvenia v bufete prispe-
jete na opravu Farského kostola.

Vstupné:

(ff)

PRÍRODNÉ LIEČIVÁ.

30. 1. 2011
ROZMARNÝ DUCH

Milí diváci, darujte pod stromček
zážitok, zakúpte vstupenky pre
vašich blízkych a priateľov.
Predpredaj už v novembri!

PRIPRAVUJEME:
o 19.00 h vo veľkej sále

Dk – – Roz-
tomilá duchárska komédia s prek-
vapivými situáciami. Účinkujú: Pe-ter
Sklár, Zuzana Tlučková, Elena
Podzámska, Zuzana Kocúriková,
František Kovár, Zuzana Vačková.
Réžia: Peter Mikulík.


