
   Od 1. januá ra 2002 vstúpilo do 
platnosti rozhodnutie štá tneho 
okresné ho leká ra o zmene v orga-
nizá cii Leká rskej služby prvej po-
moci. Od tohto termínu sa ruší 
LSPP v Modre a pre celý  okres sa 
budú tieto služby zabezpečovať už  
len na Poliklinike Pezinok.
                    (Pokrač ovanie na 3. strane)

   Nezvyč ajne bohatou nádielkou snehu a mrazmi nás prekvapila tohto-
roč ná zima. Prvé snehové vloč ky pokryli mesto už  25. novembra. Aj keď  sa 
roztopili, sneh zakrátko napadol znovu. Potom už  vydržal niekoľko tý ž - 
dň ov. Potešili sa mu najmä deti, ktoré všetky voľné chvíle trávili na zasne-
žený ch kopcoch a ľadový ch plochách.                                                (mo)

   V dňoch 17.-21. januá ra sa usku-
točnil v bratislavskej Inchebe 8. 
ročník medziná rodné ho veľtrhu 
cestovné ho ruchu SLOVAKIA-
TOUR. Medzi stovkami vystavova-
teľov, v rá mci spoločnej účasti, boli 
aj mestá  a obce združené  v Malo-
karpatskej vínnej ceste - okrem 
všetký ch z okresu Pezinok, aj bra-
tislavská  časť Rača, z okresu Tr-
nava Suchá  nad Parnou, z okresu 
Senec Čataj a Chorvá tsky Grob.
   V našom stá nku bolo počas trva-
nia celej vý stavy ž ivo, mnohý ch pri-

lá kali kvalitné  vína, ktoré  ponúkali 
viná ri z ná šho regiónu. Vedno s ví-
nami úspech zaznamenali aj chutné  
peká rske vý robky našich vý robcov. 
O príjemnú ná ladu sa starali ľudové  
hudby a súbory. Nechý bali ani  
uká žky prá ce ľudový ch umelcov.
   Pozvá nky do ná šho regiónu 
dostali ná vštevníci v podobe pro-
pagačný ch materiá lov, ale aj v kon-
kré tnej ponuke pobytov a niekto-
rý ch podujatí od našich cestovný ch 
kancelá rií.
                      Pokrač ovanie na 8. strane

   Myšlienka založ iť materské  cen-
trum (MC) v Pezinku vznikla ako 
odozva na fantastický  ná pad, ktorý  
realizujú matky vo svete, ale aj u 
ná s. Prvé  Materské  centrum na 
Slovensku sa podarilo realizovať 
skupine aktívnych mamičiek v Po-
prade pred dvoma rokmi. Čo je ma-
terské  centrum?
   Príjemné  a pekné  miesto, kde sa 
stretá vajú mamičky, prípadne otec-
kovia, babky a ostatní členovia ro-
diny so svojimi malými deťmi. Sú- 
časťou vä čšiny MC bý va herňa ale- 
bo miesto s hračkami, tie vä čšie sú 
vybavené  i rôznymi šmykľavkami, 
preliezkami a iný mi detský mi atrak-
ciami. Ďalšia - spoločenská  miest-

nosť - je určená  na vykoná vanie 
aktivít hlavne pre mamičky. Potom 
je tu kuchynka, kočíkareň, v lep-
šom prípade aj minikurzová  miest-
nosť pre deti a zá hrada či dvor.
   Zo spoločenské ho hľadiska je 
MC komunitný m modelom spo-
luprá ce, zapá jajú sa doň aktívni 
občania, mimovlá dne organizá cie 
a mesto.
                      Pokrač ovanie na 6. strane

Milí čitatelia,
má me za sebou desiatky novoročný ch želaní od na-
šich najbližších, priateľov, spolupracovníkov. Každé  
úprimné  prianie človeka povzbudí a dobre naladí. Aj 
my sme sa potešili vašim novoročný m vinšom, ktoré  
ste ná m poslali do redakcie alebo ste ná m ich tlmočili 
ústne pri osobný ch stretnutiach.
   Má me pred sebou nový  rok 2002, ktorý  bude bohatý , 
rovnako ako tie predchá dzajúce, na udalosti, o ktorý ch 
vá s chceme informovať. Našťastie Pezinok je ž ivé  
mesto, kde sa stá le čosi deje, nielen na poli kultúrnom, 
športovom či spoločenskom, ale aj vo vý stavbe a roz-
má hajúcich sa službá ch. I keď sa ná m niekedy zdá , že 
napredovanie je pomalšie, predsa sa len hý beme do-
predu - a to je podstatné . Dôlež ité  je aj to, že sa to darí i 
v tejto zlož itej ekonomickej situá cii, bez toho, že by sa 
naše mesto zadlžovalo. 
   Rok 2002 je pre ná š mesačník vý znamný  tý m, že v 
má ji si pripomenieme 35. vý ročie jeho vzniku. Prvé  
číslo Pezinčana vyšlo v roku 1966.
   Aj tá to skutočnosť ná s zavä zuje, aby sme v našej 
prá ci nepoľavili a snaž ili sa o ďalšie skvalitňovanie na-
šich i vašich novín. Má me radosť z toho, že zá ujem o 
Pezinčana stá le rastie, čo ná s ubezpečuje v tom, že 
naša prá ca má  zmysel.
   Budeme radi, keď ná m napíšete vaše ná zory a pripo-
mienky na časopis, tieto ná m pomôžu pri jeho ďalšej 
tvorbe.                                                   Milan Oravec

   Devä tná sťroč-
ný  horský  cyklista 
Filip Polc sa stal 
najlepším sloven-
ský m cyklistom 
roku 2001. Roz-
hodli o tom v an-
kete noviná ri a 
odborníci zo Slo-
venské ho zvä zu 
cyklistiky.
   Filip aj napriek 
tomu, že takmer 
celú sezónu ab-
solvoval so zlo-
menou rukou,  
dosiahol doteraz 
najvý znamnejšie 
úspechy vo svojej 
športovej karié re. 
Vybojoval si titul 
majstra Európy a 
n a  m a j s t r o v-

stvá ch sveta vo Vaile, v silnej konkurencii Američanov, 
skončil piaty. Pritom prvý  rok jazdil v elitnej kategórii 
mužov.                                                                   (mo)
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   V zmysle odborné ho posudku 

, ktorý 
vyhotovila Doc. Ing. Gabriela Juhá-
sová a Ing. Katarína Serbinová, 
pož iadalo mesto Pezinok, oddele-
nie ž ivotné ho prostredia na okres-
nom ú rade v Pezinku, o sú hlas na 
výrub devä tnástich stromov. Au-
torky v posudku konštatovali ich zlý 
zdravotný, nebezpečenstvo ohro-
zenia návštevníkov a odporučili 
stromy asanovať.
   Na základe tejto ž iadosti dal od-
bor ž ivotné ho prostredia OkÚ  sú - 
hlas na výrub šiestich stromov v 
parku a štrnástich na cintoríne na 
Seneckej ulici. Výrub stromov sa 
uskutoční v januári a februári, po- 
dľa poveternostných podmienok. 
Na cintoríne ho vykoná firma Pále-
ník - 3P a v Zámockom parku firma 
Petmas. 
   V prípade záujmu o palivové  
drevo z vyrú baných stromov je 
mož né  informovať sa na MsÚ  - 
OŽP, prípadne priamo na mieste 
výrubu. 

Zhodnotenie zdravotn é ho stavu 
drevín vo verejnej zeleni v Pezinku 
(cintorín a Zámocký  park)

Ing. Miloš Bačá k
ved. oddelenia Ž P MsÚ  v Pezinku

Bež né príjmy        96 528

Kapitá lové príjmy        38 120

Zo závislej činn. a funkčných pož itkov 27 000
Z prí jmov právnických osô b 4 500
Dane z nehnuteľností 19 400
Za psa 250
Z alkoholu 1 900
Za ubytovaciu kapacitu 250
Z reklamy, zo vstupné ho 364
Za už ívanie verejné ho priestranstva 700
Cestná daň 3 800
Správne poplatky (automaty, ostatné ) 1 850
Pokuty a penále - MsP, ostatné 200
Nájom za odpadové  nádoby 600
Za ulož enie odpadu 2 000
Poplatok za odpad 7 750
Separovaný zber 50
Poplatky (cintorínske, za znečistenie 
ovzdušia, výťaž ok z loté rií) 489
Nájmy (pozemky, nebyt. priestory, PBS) 9 388
Pezinčan - inzercia 120
Stredisko sociálnych služ ieb - stravné 950
Ú tulok - ubytovanie 50
Kreditné  ú roky 2 000
Splátky pô ž ičiek 2 216
Lesy 1 400
Prevody z fondov 8 656
Sponzorstvo 510
Ostatné 135

Prevody z rezervné ho fondu 2 000
Prevody z fondu zvláštnych prostriedkov:
 - na Starú  radnicu 24 000
 - na splátku výnosov z komun. obligácií 4 200
 - na nákup pozemkov 2 000
 - na rekonštr. verejné ho osvetlenia 320
Prevody z fondu rozvoja bývania 400
Prí jmy z predaja bytov a nehnuteľností 5 200

Bež né výdavky        86 828

Kapitá lová  výdavky 47 820

Znalecké  posudky, geodetické  práce 320
Pož iarna ochrana 30
Civilná ochrana 73
Konferencie, školenia 220
Športová činnosť 2 200
Základný arch. výskum, ú drž ba pamiat. obj.       200
Pezinčan 922
TV Pezinok 2 400
Kultú rne centrum (+ IC, Pivnica) 3 020
Obradné  siene 285
Cintorínske služ by 1 100
Cestovný ruch (ú časť na výstavách) 130
Propagácia mesta 905
Kluby dô chodcov 216
Stredisko sociálnej starostlivosti 2 461
Ú tulok 748
Ďalšie sociálne služ by   50
Jednorazová dávka sociálnej pomoci 200
Chata 153
Bytové  hospodárstvo 236
Správa budov 6 223
Ostatné  služ by miestneho hospodárstva 595
Dotácia MHD, zimná ú drž ba, čistenie mesta      3 550
Likvidácia tuhé ho komunálneho odpadu, splátka 
odpad. koše 10 340
Verejná zeleň 5 000
Mestská polícia 9 217
Členovia MsZ 650
Mestský ú rad 22 575
Prevody do fondov 2 939
Mzda kontrolóra, poistné  a odvody do fondov, audi- 
torské  služ by, poplatky banke 655
Ostatná činnosť v poľnohospodárstve 20
Čistenie kanalizačných vpustí, ú drž ba miestnych 
komunikácií 2 550
Splátka ú rokov plaváreň 3 645
Verejné  osvetlenie, ú drž ba mestských hodín     2 850
Osvetlenie             150

       
Svetelné  križovatky 2 700
Verejné  osvetlenie 620
Rekonštrukcia Starej radnice, obligácie 28 200
Kanalizácia Moyzesova 400
Výstavba prístrešku na cintoríne, rekonštrukcia
Radničné  nám. 9, správa budov 1 200
Nákup pozemkov, projekty 9 220
Rekonštrukcia - sú sošie Prešiarov 150
Prevody do fondov 5 200
Ostatné 130

   V tomto roku je naplánovaných 
osem zasadnutí  Mestské ho zastu-
piteľstva. Prvé  rokovanie sa usku-
toční 28. februára. Poslanci budú  
prerokú vať: správu o plnení  Pro-
gramové ho vyhlásenia MsZ za rok 
2001, hlavné  ú lohy CO na rok 
2002, koncepciu kultú ry a informá-
ciu o stave kultú rneho ž ivota v 
meste, hodnotenie koncepcie ces-
tovné ho ruchu, sociálnu koncep-
ciu, schválenie ÚPZ Centrálnej 
mestskej zóny, správu o delikvencii 
na ú zemí  mesta, novelu rozpočtu 
na rok 2002, správu o vybavovaní 
sťažností  a iné . Uskutoční sa aj 
voľba hlavné ho kontrolóra mesta.  
                                               (mo)

   V rozpoč te sa neráta s finanč nými vzť ahmi týkajú -
cimi sa prechodu kompetencií: od 1.1. 2002 - matrika, 
od 1.4. 2002 - SOS Bratislavská ul., Hrnč iarska ul., od 
1.7. 2002 školstvo. Na základe zákona o verejnej 
službe príde k novému zaradeniu pracovníkov mesta 
do platových tried. Zmeny budú  vykonané v rámci 
noviel rozpoč tu.

   Všeobecne závä zné  nariadenie 
MsZ č. 9/90 o usmerňovaní a evi-
dovaní chovu hospodárskych zvie-
rat a zvierat chovaných v domác-
nostiach ukladá chovateľom povin-
nosť zahlásiť chov do 30 dní  od je- 
ho začiatku a potom kaž dý rok do 
31. marca. Ohlasovacie miesto je 
Mestský ú rad, oddelenie ž ivotné ho 
prostredia, Radničné  nám. 7, Pezi-
nok.
   Povinnosť evidencie chovu sa 
vzťahuje na tieto hospodárske zvie-
ratá: kô ň (osol, mulica), hovä dzí 
dobytok, ošípané , ovce, kozy.
   Ohlasovacia povinnosť sa ne-
vzťahuje na chov, ktorý netrvá dlh-
šie ako 6 mesiacov s výnimkou uve-
dených zvierat.                       (RK)

  •  

  

10.12. prijal zástupca primátora Oli-
ver Solga zástupcu riaditeľa TA SR I. 
Melicherčíka;
•

•

•

•

•

 

   

   

 

   

17.12. rokoval primátor Ivan Pessel 
so zástupcami Tatrabanky o nových 
bankových produktoch;

21.12. prijal primátor veľvyslanca 
USA v SR Ronalda Weisera pri jeho 
oficiálnej návšteve Pezinka;

21.12. sa zú častnil zástupca primá-
tora na adventnom stretnut í PAX 
CHRISTI spolu s JE. biskupom Imri-
chom;
 11.1. prijal primátor ministra vnú tra 
Ivana Š imka pri prí lež itosti jeho pracov-
nej návštevy Pezinka;

14.1. rokoval primátor so zástup-
cami Materské ho centra o mož nostiach 
jeho založenia v Pezinku.

 

  •

•

•

•

•

•

•

•

 

   

   

 

 

   

 

 

18.12. rokoval zástupca primátora v 
Národnej galé rii v Prahe o ďalšej spo-
lupráci ohľadne Jána Kupecké ho;

20.12. prebral primátor pre mesto 
výhru od firmy Coca Cola vo výške 70 
000 Sk;

7.1. rokoval primátor s podpredsed-
níčkou vlády Máriou Kadlečíkovou o 
grante z Phare;
  7.1. rokoval zástupca primátora s 
firmou Ligno modium s.r.o. v Modre  
ohľadne rekonštrukcie Starej radnice;
  9.1. sa zú častnil zástupca primátora 
na kontrolnom dni v rámci rekonštrukcie 
Starej radnice;

10.1. zástupca primátora navštívil 
medzinárodnú  výstavu cestovné ho ru-
chu GO v Brne;
  10.1. sa zú častnil primátor na stret-
nutí členov parlamentu VÚC s preziden-
tom SR R. Schusterom;
  11.1. sa zú častnil zástupca primátora 

na novoročnom stretnutí pracovníkov 
KC;

13.1. sa zú častnil zástupca primá-
tora na výročnej schô dzi dobrovoľné ho 
hasičské ho zboru v Pezinku;
  14.1. sa zú častnil zástupca primá-
tora v KC na výberovom konaní na pra-
covníka Informačné ho centra;
  15.1. sa zú častnil zástupca primá-
tora v Kultú rnom centre na otvorení vý-
stavy fotografií cestovateľa Juraja Ka-
mana;

15.1. sa zú častnil zástupca primá-
tora na zasadnutí  LION´s klubu v Pezin-
ku;
   16.1. sa zú častnil primátor v Bra-
tislave na zasadnutí parlamentu VÚC 
Bratislavské ho kraja;

17.1. delegácia mesta vedená pri-
mátorom sa zú častnila na otvorení vý-
stavy Slovakiatour 2002 v Bratislave, 
kde viedol tlačovú  besedu a viaceré  
rokovania o mož nostiach rozvoja ces-
tovné ho ruchu v Pezinku a Malokarpat-
skom regióne.

   

 

   

   

•

•  

•

•

•

•
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(Dokončenie z 1. strany)
   Okresná  leká rka MUDr. Irena 
Aulitisová  svoje rozhodnutie odô-
vodnila tým, že s Leká rskou služ -
bou prvej pomoci (LSPP) v Modre 
boli od roku 1999 problémy. Nepo-
darilo sa ich vyrieš iť ani po opako-
vaných stretnutiach, vždy zostalo 
len pri sľuboch, činy nenasledovali. 
Preto rozhodla, že leká rska poho-
tovosť pre celý okres sa bude za-
bezpečovať  len v Pezinku, čím sa 
ušetrí jedno miesto leká ra a jedna 
dopravná  zdravotná  služba.
   Proti tomuto rozhodnutiu protes-
tovali primá tor Modry Ing. Vladimír 
Medlen a riaditeľ Nemocnice s poli-
klinikou v Modre MUDr. Juraj Vivo-
da.

   Eš te v má ji roku 2000 sme kritizo-
vali, že v okresnom meste Pezinok 
nie je cez víkendy alebo v pracov-
ných dňoch po 18. hodine otvorená  
ani jedná  leká reň. Konečne už  mô- 
žeme ozná miť, že nastala zmena k  
lepš iemu.
   Ako ná s informovala š tá tna 
okresná  leká rka MUDr. Irena Auliti-
sová  od 1. januá ra 2002 bude v 
Pezinku otvorená  už  jedna leká reň 
každý deň v čase od 8.00 do 21.00 
hodiny. Týmto sa zlepš í situá cia aj 
pre ostatných obyvateľov okresu, 

pretože doteraz leká renské služby 
vo všedné dni po 18. hodine a cez 
dni pracovného voľna poskytovali 
iba v Bratislave.
   V naš ich noviná ch vá s budeme 
pravidelne informovať , ktorá  z le-
ká rní bude otvorená . V najbliž šom 
čase to budú tieto leká rne: 

 Timea, Holubyho 13, 
 Sever, Svätoplukova 21, 

 Farmá cia, Meisselova 1, 
 Petra - Farm, Hollého 

2,  Timea,  
Sever.                                      

21.1. - 
27.1. 28.1. - 
3.2. 4.2. - 
10.2.
11.2. - 17.2.

18.2. - 24.2. 25.2. - 3.3.
(ec)

   Rajó n LSPP sa po novej úprave 
nemení, iba služby sa budú vý-
hradne poskytovať na pezinskej 
poliklinike. K dispozícii bude leká r 
pre dospelých, leká r pre deti a do-
rast, leká r rýchlej zdravotnej po-
moci a jedna dopravná  zdravotná  
služba.
   Leká rska služba prvej pomoci 
pre dospelých bude vo všedné dni 
od 16.00 do 8.00 hod., v piatok od 
14.00 do 8.00 hod. a v dňoch pra-
covného pokoja od 8.00 do 8.00 
hod. (24 hodín).
   LSPP pre deti a dorast bude vo 
všedné dni od 15.30 do 7.30 hod. a 
v dňoch pracovného pokoja od 
7.30 do 7.30 hod. Rýchla zdra-
votná  pomoc bude slúž iť  ne-
pretrž ite (tel. č. 155)                (mo)

   Stovky Pezin- 
čanov sa v prvých 
minútach nového 
roka ziš lo na Rad-
ničnom ná mestí, 
aby spoločne pri-
vítalo rok 2002 a 
pripomenulo si 
Deň vzniku Slo-
venskej republi-
ky. S krá tkym prí-
hovorom z balkó -
na radnice obča-
nov pozdravil pri-
má tor mesta Ivan 
Pesse l .  Z á ver   
stretnutia už  tra-
dične patril ohňo-  
stroju za zvukov 
h y m ny  e u r ó p-
skych ná rodov. 

      Snímka: autor
                    (mo) 

   Už  v minulom čísle sme vá s infor-
movali, že redakcia Pezinčana v 
spoluprá ci s Mestským úradom v 
Pezinku pripravuje vyhodnotenie 
tradičnej ankety Predajňa roka. 
Eš te do konca januá ra 2002 
môžete poslať  svoj tip - s ktorou 
predajňou (ochota personá lu, sorti-
ment, kvalita a ceny tovarov, vzhľad 
predajne, otvá racie hodiny, vybavo-
vanie reklamá cií) ste boli v roku 
2001 najviac spokojní.
   Svoje hlasy do ankety môžete 
poslať  alebo osobne priniesť  do 
redakcie Pezinčana (Dom kultúry, 
Holubyho ul.), na Mestský úrad, 
útvar vzťahov k verejnosti, Rad-

ničné ná m. 7 alebo do Informač-
ného centra, Radničné ná m. 9. 
Využ iť môžete aj našu mailovú 
adresu - pezincan@msupezi-
nok.sk alebo internet http://pe-
zincan.pezinok.sk.
   V ná vrhu musí byť uvedené: ná -
zov a adresa predajne, ktorej dá -
vate svoj hlas, čo na nej oceňujete, 
vaše meno, priezvisko a adresa.
   Predajňa, ktorá  získa najviac va-
š ich hlasov, bude ocenená  tradič-
nou soškou. Vyhlá senie výsledkov 
bude 18. februá ra 2002 na Mest-
skom úrade.             
                                             (mo)

Zásahy pož iarnej jednotky
   V uplynulom roku vzniklo na 
území okresu Pezinok 125 pož ia-
rov, ktoré spôsobili š kodu takmer tri 
milió ny korún. Príslušníci pezinskej 
jednotky pož iarnej ochrany uchrá -
nili hodnoty v sume 29,4 milió na 
Sk. Pož iare sa naš ťastie obiš li bez 
úmrtí, zranená  bola len jedna oso-
ba.
   Najviac pož iarov bolo na úsekoch 
poľnohospodá rstva (69) a byto-
vého hospodá rstva (20). Najčastej-
šou príčinou pož iarov bolo vy-
paľovanie trá vy a suchých porastov 
(33), úmyselné zapá lenie deťmi 
(15), fajčenie (17), spaľovanie od-
padkov mimo sklá dok (13), zakla-
danie ohňov v prírode (6) a elek-
trický skrat (5).

   Najviac pož iarov vzniklo na 
súkromnom vlastníctve (67) so 
š kodou takmer 1,7 milió na Sk a v 
obchodných spoločnostiach (9) 
1,1 milió na.
   V žatevnom období bolo deväť 
pož iarov, vo všetkých prípadoch 
horela slama.
   Jednotka pož iarnej ochrany mala 
332 výjazdov, viac ako polovica z 
nich boli technické zá sahy - k do-
pravným nehodá m (100), otvá ra-
nie bytu (31), technická  pomoc 
(10), prá ca pod vodou (7) a iné. Pri 
týchto príhodá ch boli š tyri osoby 
usmrtené, 83 zranených  a 92 za-
chrá nených. Škody dosiahli tak-
mer 7,5 milió na Sk.
                                                (ec)

                       ANKETOVÝ  LÍSTOK
                Najlepš ia predajň a roka 2001

Meno a priezvisko
Adresa:
Za najlepš iu predajň u roka 2001 považujem (uveď te názov a adre- 
su  predajne):

Č o oceň ujete na tejto predajni (bliž š ie popíš te):

:................................................................................
.................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

. 

Doručte do 4.2.2002.                           Podpis:

   Mestské zastupiteľstvo schvá lilo v minulom roku Komplexnú stra-
tégiu komuniká cie samosprá vy mesta Pezinok, ktorá  bola prvou a 
jedinou tohto druhu na Slovensku (mesto Kremnica má  komuni-
kačnú stratégiu, ale zameranú len na občanov). Tento počin je nie-
len prínosom pre mesto, ale zaujal aj okolie, dokonca zahraničie. 
Dôkazom toho je jej uverejnenie v plnom znení v zborníku Image 
miest a rozvoj regió nov, ktorý vydala Mandelova univerzita v Brne.       
                                      (EL)

Naš a koncepcia zaujala

   V piatok 11. januá ra zavítal do Pe-
zinka minister vnútra SR Ivan Šimko 
na pracovnú ná vš tevu. Prijal ho pri-
má tor I. Pessel. Hosť sa zozná mil s 
aktuá lnymi problémami ž ivota v 
meste, hlavne v oblasti kriminality a 
dopravy.
   Primá tor tlmočil ministrovi prosbu 
o sprísnenie cestnej kontroly zo 
strany dopravného inšpektorá tu 
najmä v grinavskej časti. Značná  
pozornosť  bola v rá mci diskusie 
venovaná  prá ci mestskej polície a 
jej spoluprá ci so š tá tnou políciou. 
Hovorilo sa aj o postupe reformy 
verejnej sprá vy. Primá tor potvrdil, 

že mesto preberá  zá konom určenú 
agendu od okresného úradu, avšak 
zatiaľ bez finančného krytia. Mi-
nister Šimko vyslovil i svoje ná zory 
na ďalš í postup reformy (okrem 
iného na zrušenie okresných úra-
dov do konca tohto volebného obdo-
bia a na vytvorenie systému pove-
rených obcí). Pochvá lil sa tiež  
dobrou znalosťou Pezinka, ku kto-
rej sa dopracoval v 80-tych rokoch, 
eš te na svojom bývalom pracovis-
ku, keď participoval na jednej urba-
nistickej š túdii rieš enia centra 
mesta.                                     (EL)
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   Rozhodol som sa využ iť prílež i-
tosť zalyž ovať si na Babe. Je to na-
pokon jediná  mož nosť v okruhu 
desiatich kilometrov na zjazdové  
lyž ovanie. Bliž šie informá cie som 
sa snaž il získať z webovej strá nky 
www.lkbaba.sk, ktorá  patrí lyž iar-
skemu klubu.
   Prekvapilo ma, keď  som na 
mieste zistil, ž e permanentky ne-
stoja 300 ale 330 Sk, a poldenné  
lístky miesto 230 až  280 Sk. Pri mo-
jej ná mietke sa mi dostalo od po-
kladníč ky pouč enia, ž e oni sú 
súkromným subjektom, nezá -
vislým od mesta, preto si ceny tvo-
ria sami. Ja si ale myslím, ž e ceny, 
vzhľadom na ponúkané  služ by a 
kvalitu tratí sú vysoké .
   Prevá dzkovatelia sa spoľahli na 
to, ž e je dosť snehu, vôbec nevy-
už ívajú snehové  delá , pritom 500 
metrová  trať je miestami v ne-
dobrom stave.
   Budem rá d, keď  na tento problém 
vo vašich noviná ch upozorníte a 
zodpovední ľudia sa nad kvalitou 
služ ieb zamyslia. 
                          Robert Povrazník

   Č loveka musia nazlostiť prejavy 
vandalstva, s ktorými sa stretá va-
me v uliciach Pezinka. Na jednom 
mieste vidíte už  po niekoľkýkrá t 
rozbitú propagač nú skrinku, inde 
prevrá tený kvetiná č  alebo smetnú 
ná dobu, sprejá rske č má ranice po 
múroch a domoch, č i znetvorený 
stromč ek. Viackrá t bol už  rozbitý aj 
obklad na budove ná šho kultúr-
neho stá nku. Na opravy tu spotre-
bovali hromady materiá lu, ktorý nie 
je lacný a ťaž ko sa zhá ň a. Vznik-
nuté  škody sa napokon vž dy zapla-
tia z mestskej pokladnice, ale takto 
vynalož ené  prostriedky sa ne-
dostanú tam, kde sú potrebné .
   Nebuď me preto ľahostajní k van-
dalom, títo ľudia ná m škodia a mali 
by za to niesť zodpovednosť.  (ec)

Vandali škodia nám všetkým

   Poš kodený obklad na kultúrnom 
dome.

  

 - V súč asnosti 
sme zaradení 

pod okresné  úrady. Jednotka je 
samostatná , má  svoj rozpoč et. Od 
1.4. 2002 podľa uvedené ho zá -
kona prechá dzame do systé mu 
Ministerstva vnútra, priamo pod 
Prezídium Hasič ské ho a zá chran-
né ho zboru. Vstupujeme tak do 
štá tnej služ by a našim prá vnym a 
ekonomickým subjektom bude 

•  Od 1. apríla 
2002 vstupuje 
do platnosti zá -
kon č . 315/2001 
o Hasič skom a  
z á c h r a n n o m   
zbore. Aké  zme- 
ny to prinesie?

Krajské  riaditeľstvo Hasič ské ho a 
zá chranné ho zboru v Bratislave. 
Okresy budú zabezpeč ovať len 
výkon pož iarneho dohľadu. Vyko-
ná vacie predpisy k pripravovanej 
reorganizá cii sa stá le spracúvajú, 
takž e bliž šie informá cie zatiaľ ne-
má me. Vo výkonnej zlož ke však 
neoč aká vam veľké  zmeny, zauž í-
vaný systé m PO sa zdokonaľoval v 
priebehu piatich rokov. Väč šia po-
zornosť sa má  venovať ká drom, aj 
pre č lenov zá sahovej jednotky je 
predpísané  stredné  vzdelanie s 
maturitou.

 - Hovorí sa, ž e ich poč et by sa mal 
zníž iť na 51. Úplne jasno v tom 
však ešte nie je. V ná vrhu sa pred-
pokladá  aj zlúč enie jednotiek v Pe-
zinku a Senci.

  V mé diá ch sa objavili informá -
cie, že sa má  znížiť poč et okres-
ných jednotiek...

                         (mo)

•  

   Služ bukonajúcim príslušníkom 
pezinskej jednotky pož iarnej  
ochrany isté  obdobie znepríjemň o-
vali ž ivot plané  poplachy na zá -
klade nepravdivých telefonických 
ozná mení, ktoré  pochá dzali najmä 
od detí. Autori nezmyselnej hry si 
neuvedomovali, ž e pri planých vý-
jazdoch vznikajú zbytoč né  ná klady 
a pož iarnici môž u v týchto chvíľach 
chýbať na mieste, kde je to ozaj 
potrebné .
   Keď ž e kaž dý telefoná t sa na ope-
rač nom stredisku nahrá va a auto-
maticky bez vedomia volajúceho 
sa zaznamená va aj č íslo telefónnej 
stanice, odkiaľ volá , nie je problé m 
dodatoč ne zistiť kto zavá dzajúcu 
sprá vu poskytol. Takto objavili aj 
vojaka zá kladnej služ by, ktorý sa v 
služ be šírením poplašnej sprá vy 
zabá val. 
   Konanie falošné ho informá tora 
obyč ajne nezostá va bez povšim-
nutia, v zmysle zá kona sa musí zaň  
zodpovedať a musí uhradiť aj  
vzniknuté  ná klady. Také to špá sy 
sa teda nevyplá cajú.
   Ako ná s informoval ná č elník od-
boru pož iarnej opchrany OkÚ  v 
Pezinku plk. PO Ing. Anton Vaško-
vič  poč et planých poplachov sa 
zníž il aj vď aka viacerým opatre-
niam.                                      (mo)

   Č lenovia Grinavské ho obč ian-
skeho výboru Rudolf Čechovič  a 
Anna Krasň anská  navštívili medzi 
vianoč nými sviatkami a Novým 
rokom desať starších obč anov v 
Grinave, ktorí sú pripútaní na 
lôž ko. Priniesli im balíč ky s ovocím 
a porozprá vali sa s nimi o ich ž ivot-
ných radostiach a starostiach. Na 
darč eky sponzorsky prispel podni-
kateľ Milan Grell.                        (r)

   Č innosť Miestneho klubu Sloven-
ské ho orla zač ala po ustanovujúcej 
schôdzi, ktorá  sa konala 25. júla 
2001. Po príprave priestorov v 
Kresťanskom dome sme zač ali so 
športmi - stolným tenisom, volejba-
lom a turistikou. Súbež ne sa č leno-
via klubu zúč astnili na rekonštruk-
cii javiska v Kresťanskom dome, 
ktoré  potom využ ili na kultúrnu č in-
nosť. V krá tkom č ase nacvič ili bet-
lehemské  koledy a krá tke diva-
delné  scé nky. Uviedli ich na Sil-
vestrovskom posedení a poč as 
Vianoc v kostoloch a bytoch. Stihli 
zorganizovať i mikulá šsky več ierok 
s rozdá vaním darč ekov. Mikulá š-
ske balíč ky poskytli tiež  pre deti v 
ústavoch - Hestia, Rehoľa milosrd-
ných sestier a rómskym deťom. 
Zúč astnili sa aj na verejnoprospeš-
ných prá cach pri č istení historickej 
pamiatky Kalvá rie a prístupovej 
cesty a pri budovaní mostíka ku 
kaplnke. Tieto prá ce spojili s turisti-
kou k rozhľadni na Veľkej homole. 
Mladý orol Peter Sandtner sa po-
staral o duchovnú ná plň  - zabez-
peč il bohosluž bu pri prílež itosti 
jubilea posvätenia kaplnky v Pine-
lovej nemocnici spojenú so sviat-
kom sväté ho Luká ša.
   Má me veľkú ná dej, ž e obnovený 
Slovenský orol bude znovu ž iť a 
lietať od srdca k srdcu našej mlá -
dež e.                                       (so)

   Obč ianske združ enie Prevencia 
AD sa v roku 2002 bude venovať 
dvom oblastiam:ž ivotné mu pro- 
strediu v meste Pezinok a okolí a 
prá vam detí v škole. V projekte o 
ž ivotnom prostredí V zdravom  
meste zdravý vzduch vypisujeme 
konkurz na redaktora a sprá vcu 
kniž nice. Konkurz bude 30. januá ra 
2002 o 17.00 hod. v kancelá rii 
združ enia na Radnič nom ná mestí 
7 (vo dvore). Prvou väč šou akciou 
tohto projektu bude EKO víkend 
(nové  poznatky a zá bava) na Zo-
chovej chate, ktorý sa uskutoč ní v 
dň och 8.-10.2. 2002.
   Ďakujeme všetkým, ktorí ná s v 
minulom roku podporili. Tým, ktorí 
by chceli podporiť naše neziskové  
aktivity v tomto roku podľa novely 
zá kona o daniach z príjmov (1 per-
cento zo svojej dane) pomôž eme 
prekonať isté  byrokratické  pre-
ká ž ky s tým spojené . Zá ujemcovia 
môž u získať bliž šie informá cie na 
tel. 0907 643 215. Môž ete s nami 
tiež  komunikovať cez e-mail: Pre-
venciaAD@nextra.sk.               I.L.

   Jarné  školské  prá zdniny v na-
šom kraji budú od 25. februá ra do 
1. marca.

Jarné  prá zdniny

   Nadá cia Markíza po-
skytla Ú tulku sv. Anny dar 
vo forme automatickej 
prá č ky. Na slá vnostnom 
odovzdaní sa za nadá ciu 
zúč astnili Eva Č erná  a 
Jana Stanč ekov á , za 
mesto Pezinok zá stupca 
primá tora Oliver Solga a 
vedúca oddelenia ob- 
č ianskych zá lež itostí 
MsÚ  Alž beta Strapá ko-
vá . 
                                (mo)  
                 Snímka autor

Prá č ka 
z nadá cie

   V rozpoč te mesta na rok 2002 sa rá ta s budovaním dvoch svetelných prie-
chodov pre chodcov pri Poliklinike a na Myslenickej ulici pri Evanjelickom 
kostole. Oddelenie výstavby MsÚ  objednalo projektovú dokumentá ciu, 
ktorá  sa už  spracúva. Prvý priechod pri poliklinike by mal byť kompletne 
hotový do má ja, druhý v grinavskej č asti bude ukonč ený neskôr, pretož e je 
komplikovanejší pre obmedzený priestor (úzky chodník).
   Prebieha aj vyjadrovacie konanie k premiestneniu svetelnej signalizá cie 
(trvale blikajúce svetlo) z Moyzesovej a Jesenské ho ulice na Seneckú a 
Kalinč iakovu (pri gymná ziu).                                                                (mo)



   Prvým Pezinčanom 21. storočia je 
Patrik Noga. Narodil sa 1. januára 
2001 o 0.44 hod. Začiatkom ja-
nuára, krátko po prvom vý ročí, nám 
ho mamička Monika Nogová pri-
niesla ukázať do redakcie. 
   Patrik vraj deň predtým urobil prvé  
krô čky, nám však už celkom isto 
postojačky zapózoval pred objektí-
vom. Dozvedeli sme sa, že má jede-
násť kilogramov a pri jedení vy-
užíva už prvé  štyri zúbky. Rozprá-
vanie mu zatiaľ nejde, naučil sa len 
dve slová - mama a tata.
   Malé mu Pezinčanovi želáme 
šťastnú budúcnosť.                 (mo)

   Prednosta Okresné ho úradu Pezinok René  Bílik pozval najúspeš nejš ích 
š portovcov a umelcov okresu na slávnostné  stretnutie. Vo svojom úvod-
nom príhovore vyzdvihol ich vynikajúce vý sledky a poď akoval sa im za 
vzornú reprezentáciu.
   Na stretnuti, ktoré  sa konalo v spoloč enskej miestnosti SOU na Komen-
ské ho ul. sa zúč astnili aj zástupcovia miest a obcí, organizá cií okresnej 
š tá tnej sprá vy a vybraní podnikatelia, ktorí sponzorsky vypomá hali OkÚ . 
                                                                                                           (mo)

   Základná  organizácia Zväzu dia-
betikov Slovenska v Pezinku uspo-
riadala 17. decembra 2001 č lenskú 
schôdzu spojenú s predvianoč ným 
posedením. Program spestrili deti z 
Materskej š koly na sídlisku Sever s 
vianoč ným programom.
   Chceme poď akovať sponzorom - 
Zelka - p. Popluhá rová  a Ovocie-
zelenina - p. Slamka, ktorí nám pri 

tejto príležitosti poskytli ovocie.
   Aby sme rozš írili naš e č lenské  
rady, pozý vame medzi nás aj ostat-
ný ch diabetikov. Aj v tomto roku pri-
pravujeme besedy o prevencii a 
živote s touto chorobou. Prihlásiť sa 
môžete u predsedu Jána Š indlera, 
tel. č . 0903 191 327 alebo u pani 
Popluhá rovej na Bratislavskej ul. č . 
40, tel. 641 12 63.              (SJ)

Diabetici bilancovali

   Za úč asti primá torov a starostov sa 
uskutočnilo v Pezinku prvé  tohto-
roč né  zasadnutie Združenia miest a 
obcí Malokarpatské ho regiónu. Roko-
vanie viedol predseda Ivan Pessel.
   Na programe bola úč asť regiónu 
na turistickom veľtrhu Slovakiatour v 
Bratislave. O úč asti na vý stave ces-
tovné ho ruchu GO Brno informovala 
riaditeľka Malokarpatské ho osveto-
vé ho strediska Anna Píchová .
   Š tatutá rni zástupcovia miest a obcí 

ná š ho regiónu kladne prijali ponuku 
mesta Pezinok na krá tkodobé  ubyto-
vanie bezdomovcov v Ú tulku sv. 
Anny za denný  poplatok 80 Sk. O 
pripravovanej transformácii Vodá rní 
a kanalizácií a o tohtoroč nom Vi-
nobraní informoval primá tor Modry 
Vladimír Medlen.
   Diskutovalo sa o rozš irujúcom sa 
poč te viná rskych spolkov a potrebe 
vybudovania malokarpatský ch cyk-
loturistický ch trás, ako je to v zahra-
nič í.                                         (mo)

   Miestom č astý ch nehôd a kompli-
kovaným dopravným uzlom je križo-
vatka š tá tnych ciest II/502 a III/5025 
(pri objekte bý valé ho Poľnohospo- 
dá rskeho družstva). Podľa priesku-
mu, ktorý  bol vykonaný  5. 9. 2000 
preš lo križovatkou zo š tyroch sme-
rov za 16 hodín (od 5.00 do 21.00 
hodiny) 18 063 vozidiel.
   Taká to vysoká  intenzita dopravy 
spôsobuje vznik kolíznych situácií a 
dopravný ch nehôd. Na Okresnom 
riaditeľstve Policajné ho zboru Pezi-
nok nám poskytli informá ciu, že v 
rokoch 1997 - 1999 sa na tejto križo-
vatke stalo 49 dopravný ch nehôd, 
pri ktorý ch priš li o život tri osoby, dve 
boli ťažko a 10 ľahko zranený ch. 
Materiá lne š kody boli vyč íslené  tak-
mer na tri milióny korún. Príč inou 
kolízií a nehôd je živelný  pohyb vozi-
diel a vysoká  rý chlosť, najmä v hlav-
nom ťahu (š t. cesta II/502). 
   Je teda pochopiteľné , že mesto 
má  záujem problé m č o najskôr rie-
š iť. Bol vypracovaný  projekt defini-
tívneho rieš enia, ktorý  je na Sloven-
skej správe ciest, kde zabezpeč ujú 
majetkovo-právne vyrovnanie, pre-
tože pozemky pod cestou neboli 

doteraz od pôvodný ch majiteľov 
vykúpené . Je to teda komplikovaná  
zá ležitosť, jej rieš enie bude eš te 
zdĺhavé . Až potom sa môže zač ať 
stavebné  konanie a zabezpeč ova-
nie finanč ný ch prostriedkov.
   Komplikovanú situáciu má  rý ch- 
lejš ie vyrieš iť provizórna okružná  
križovatka (viď  obrázok). Aj keď  je 
trochu odliš ná  ako definitívne rieš e-
nie, je v rámci normy a technicky 
vyhovujúca. Bol už spracovaný  rea-
lizač ný  projekt, ktorý  treba eš te od-
súhlasiť na OR PZ a na Slovenskej 
správe ciest. Tieto vyjadrenia by 
mali byť k dispozícii do konca febru-
á ra. S realizá ciou stavby by sa pri 
vhodnom poč así malo zač ať v mar- 
ci alebo apríli, tak aby do letnej moto-
ristickej sezóny bola hotová . Vý -
stavba bude prebiehať v premávke, 
ale ako nám povedal vedúci oddele-
nia vý stavby MsÚ  Ing. Michal On-
drovič , bude potrebné  zabezpeč iť 
reguláciu dopravy za asistencie 
polície. To, že bude v prevádzke 
provizórna okružná  križovatka mô- 
že byť nakoniec pozitívne, aspoň sa 
v praxi overí vhodnosť tohto do-
pravné ho rieš enia.                  (mo)

REKLAMA
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Soň a Pazdernatá                 15.11.
Laura Figľuš ová 21.11.
Elena Fajnorová 22.11.
Monika Turkovičová             23.11.

Ľubomír Deák a Zuzana Š kreň ová
Ladislav Sečkár a Andrea Dubská
Karol Č apucha a Ľubica Jurč íková

Anna Žáková, 80 r.                27.11.
Irena Š indlerová, 60 r.   5.12.
Mária Mezeyová, 67 r. 6.12.
Mária Benkovská, 58 r. 7.12.
Margita Patúcová, 75 r. 8.12.

                    
Irenka Š ebeň ová   1.1.
Vincent Lukačovič   2.1.
Mária Karlová   9.1.
Jaroslav Nunvář   9.1.
Anna Majtánová 13.1.
Mária Dupalová   15.1.
Anton Lovás   18.1.
Bohumil Š imonovič   18.1.
Pavol Bubeník   24.1.

70-roč ní

Milan Koleják   24.1.
Anna Strnisková   24.1.
Františ ek Paluch   31.1.
                    
Alexej Monsberger 18.1.
Oľga Chmelič ková 22.1.
Milan Bartoník 29.1.
                   
Anna Kaviaková     1.1.
Ernest Majtan     7.1.
Rudolf Grgáč     9.1.
Rudolf Guš tafík   15.1.
Milan Honzík   17.1.
Pavol Čerň anský   23.1.
Margita Š imovičová   24.1.
Zuzana Wittgrúberová   30.1.
                   
Silvester Š oka   1.1.
Jozef Singhoffer     4.1.
Emil Bobocký     5.1.
Karol Horváth   13.1.
Pavlína Vaň ková   15.1.
Genoveva Kraľovičová   22.1.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ní

   Dň a 10.1. 2002 
uplynuli 3 roky, čo 
nás navž dy opustila 
naš a drahá dcéra, 
sestra, matka
 , 
rod. Hajmassyová.

   Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
síme, tichú spomienku.
           

Katarína TYKOVÁ

Rodičia, sestry s rodinami

  Dň a 10. ja-
nuára sme si pri-
pomenuli desiate  
výroč ie úmrtia 
manž ela, otca a 
dedka
       

 
uč iteľa z Pezin-
ka.

   Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
                           

Š tefana 
DOČ OLOMAN-
SKÉ HO,

Smútiaca rodina

   Dň a 25. januára 
2002 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navž dy 
opustil náš  brat a 
strýko 

   Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.
                 

             Ján 
    TANDLMAYER.

Smútiace rodiny 
                 Tahotná a Hasprúnová

Ivan Benč úrik, 59 r. 11.12.
Anna Huttová, 82 r. 12.12.
Koloman Zifcsak, 72 r. 14.12.
Peter Dimitrov, 40 r. 15.12.
Artúr Cere, 70 r. 16.12.
Ján Š tolc, 84 r. 17.12.
Gertrúda Valeková, 70 r. 22.12.
Timotej Š ebesta, 75 r.          25.12.

   Dň a 24.1. 2002 
uplynul rok, čo nás 
navž dy opustil náš  
drahý manž el, otec, 
deduš ko
    
   Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.  

Július Š TIFFT.

                    Smútiaca rodina

Osud nikdy nevrá ti, 
čo ná m vzal, 
zostali len spomien-
ky a žiaľ.
   S bolesťou v srdci 
si pripomíname deň  
15.1. 2002, keď uply-
nuli 3 roky, čo nás navž dy opustil 
náš  drahý manž el, otec a dedko
  
   S láskou a úctou spomínajú 
           

Pavel Š INKOVIC

manželka a deti s rodinami

Dokončenie z 1. strany
   V naš om prípade sú to hlavne 
matky na materskej dovolenke, čo 
vš ak nevylučuje oteckov a starých 
rodičov, vš etkých ktorým osud detí 
a ich matiek nie je ľahostajný.
   Formálne centrum funguje ako 
obč ianske združ enie, čo znamená, 
ž e je založ ené na dobrovoľnej práci 
zúčastnených, ich chuti a entu-
ziazme pomôcť mamičkám, ich 

deťom a v neposlednom rade aj 
sebe - pre ten starý známy "dobrý 
pocit". I keď darcovstvo u nás je za-
tiaľ dosť nepopulárne, okrem spon-
zoringu š portových a mediálnych 
podujatí, veríme, ž e v pezinských 
podnikateľoch nájdeme spriaznené 
duš e naklonené naš ej myš lienke.
   Tak čo? Páč i sa vám to? Zatiaľ 
máme pre pezinské materské cen-
trum meno - Detský raj, veľa nadš e-

nia a chuti uskutočniť túto myš lien-
ku. Problémom sú vš ak vhodné 
priestory. Snaž íme a to rieš iť s mes-
tom a Okresným úradom.
   Ak vás táto myš lienka zaujala a 
mali by ste chuť prilož iť ruku k dielu, 
verte, ž e u nás budete vž dy vítaní. 
Kontakt: Obč ianske združ enie Ma-
terské centrum Detský raj, tel. č . 
0903 104 167.  
                          Barbora Mindová

Bude aj u nás materské centrum?

   Dň a 4.1. 2002 uply-
nulo 15 rokov od smrti 
náš ho manž ela, otca, 
dedka a krstného otca
  
   S láskou a úctou 
spomína
                           

Karola BEHÚNKA.

Smútiaca rodina

   Dň a 13. januára 
uplynul rok čo nás 
navž dy opustil man-
ž el, otec a brat
      .
   

Ivan Č ECH
Kto poznal, spo-

menie si, kto mal rá d, 
nikdy nezabudne.

   Dň a 1.1. 2002 
oslávila svoje ž ivot-
né jubileum - 80 ro-
kov
           

 
z Pezinka.

   Veľa š ťastia, zdravia a pohody 
ž elajú
         

Anna 
KAVJAKOVÁ

deti Ľ udovít, Miroslav, Igor, 
         Mária s rodinami

   Evanjelické služ by Bož ie z pezin-
ského kostola v priamom prenose 
vysielala Slovenská televízia 25. 
decembra na prvý sviatok vianoč -
ný. Liturgovala ich domáca zbo-
rová farárka Helena Benková a 
kázal zborový farár Jozef Benka.    
                                               (mo)

   V Dome kultúry je inš talovaná 
výstava fotografií nezávislého 
fotografa a publicistu Juraja Ka-
mana (31) pod názvom Z Indie 
na blízky východ. Snímky sú z 
polročnej expedičnej cesty po 
Indii, Nepále, Iráne, Pakistane, 
Sýrii, Jordánsku, Izraeli a Egypte. 
Výstava potrvá do 15.2. 2002.

  

- Bude tu predajň a Š koda koncept 
typu B, akých bude na Slovensku 
len jedenásť. Zákazníci u nás nájdu 
vš etok komfort pri výbere a nákupe 
vozidla.
  

•  

 

Pred Pezinkom, smerom od 
Bratislavy, popri štátnej ceste, 
vyrástol v pomerne krátkom 
čase rozsiahly objekt pre moto-
ristov. Č o v ňom nájdu?

•  Z akých vozidiel si budú môcť 
vybrať?
 - Zákazníkom poskytneme kom-
pletný sortiment vozidiel vyrába-
ných v Mladej Boleslavi. Od Š kody 

   Najbližšie číslo 
      Pezinčana 
vyjde 22. februára

FABIA a JUNIOR až  po OCTAVIU 
COMBI. V ponuke bude aj najnovš í 
model š kodováckeho vozidla - SU-
PERb.

 - Kupujúci si môž e vybrať z troch 
spôsobov platby - nákup v hoto-
vosti, na pôž ič ku i lízing.
  
- Áno, priamo v objekte sa nachá-
dza servisné pracovisko. Motoris-
tom zabezpeč íme rýchlu údrž bu a 
opravy vozidiel, nielen u nás zakú-
pených, ale aj iných. Budeme vyko-
návať záručné a pozáručné pre-
hliadky a emisné kontroly na vš etky 
typy benzínových, plynových a die-
selových vozidiel. Neskôr chceme 
služ by rozš íriť aj o klampiarske a 
lakovnícke práce.                        

  •

•

 Aké spôsoby predaja budete 
realizovať?

 Budete poskytovať aj servis?
 

(r)

Knihy pezinských autorov
   Koncom minulého roka sme zaznamenali neobvyklý kultúrny jav - vyda-
nie niekoľkých kníh od pezinských autorov. Najprv v októbri vyš la kniha 

, o histórii kapiel a hudobného ž ivota v naš om 
meste, ktorá je svojou formou i obsahom malý kniž ný zázrak. V novembri 
vyš la kniha prednostu Okresného úradu René Bílika , ktorá je 
výberom jeho novinovej a časopiseckej publicistiky. Skutočným vianoč -
ným darčekom pod stromček boli knihy dramaturga SND Petra Pavlaca 

 a zbierka Juraja Bindzára . Zaradiť 
sem mož no aj kniž ku Františ ka Š vandtnera , ktorú vy-
dalo pezinské vydavateľstvo Formát.                                               

Bigbeatown Pezinok

No a čo!

Hra na smiech Krajina nespavosti
Integrá lny denník

(OS)

   Vynikajúci fotograf starých ľudí a hudobníkov Ján Š trba sa predstaví so 
svojou tvorbou v gotickom paláci Templ v partnerskom meste Mladá Bo-
leslav. Výstava potrvá do 24. marca, slávnostné otvorenie sa uskutoční 
20. februára, za účasti predstaviteľov obidvoch miest.                      (OS)

J. Š trba v Boleslavi
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   Malokarpatské  múzeum sídli v meš -
tianskom renesančnom vinohradníc-
kom dome z roku 1739. Budova je 
jednou z historický ch dominá nt 
mesta a je vzá cnym pamiatkovým 
objektom.
   Na prehliadku ponúka dve expozí-
cie:
 - dejiny mesta Pezinok od prvej pí-
somnej zmienky o ňom, feudá lnu 
mestskú justíciu, cechy, remeslá  až 
po ná rodopis;
 - dejiny vinohradníctva a viná rstva 
pod Malými Karpatmi. V tejto expozí-
cii, jedinečnej v strednej Európe, sú 
viná rske lisy, uniká tne sudy a piv-
ničný  inventá r z 19. storoč ia.
   Vo vý stavný ch sieňach múzea sa 
pravidelne obmieňajú aktuá lne vý -
stavy. Cena za prehliadku expozícií - 
dospelí 20 Sk, deti, š tudenti a dô-
chodcovia 10 Sk. Otvorené  je každý  

deň okrem pondelka. Vopred objed-
nané  skupiny, s počtom aspoň desať 
osôb, môžu múzeum navš tíviť kedy-
koľvek. 
   Na zá ver prehliadky expozícií vá m 
môžu ponúknuť degustá ciu malokar-
patský ch vín v pivničný ch priestoroch 
múzea. Cena za prehliadku múzea 
vrá tane degustá cie je 150 Sk na oso-
bu. Zahŕňa dva druhy bieleho vína, 
jedno červené , pagá čiky, vý klad k 
charakteru vín a spôsobu hodnotenia 
vína. Každý  ná vš tevník dostane plno-
farebnú publiká ciu s fotografiami a 
sprievodným textom o histórii mesta, 
regiónu a vinohradníctva.
   Najbližš ie vý stavy:

  MARIÁN LÍŠKA,  
keramika

  AUTOPORTRÉT 
JÁNA KUPECKÉHO a iný ch, grafi-
ky.                                        

6.12. - 31.1. 2002

7.2. - 28.3. 2002

 (mm)

   Mestský  úrad v Pezinku v spo-
luprá ci s Kultúrnym centrom vyhlá -
sili X. ročník literá rnej súťaže žia-
kov a š tudentov o Cenu primá tora 
mesta Pezinok. Poslaním súťaže je 
podporiť a propagovať literá rnu  
tvorbu mladý ch talentov.
Podmienky súťaže:
  1. Na súťaži sa môžu zúčastniť 
žiaci zá kladný ch a š tudenti stred-
ný ch š kôl, ktoré  majú sídlo na 
území mesta Pezinok alebo ktorí 
majú v Pezinku trvalé  bydlisko.
  2. Súťažné  prá ce nie sú ob-
medzené  žá nrovo
 - musia byť pôvodné
 - môžu mať pôvod v písomný ch 
kontrolný ch prá cach.
  3. Podmienka zaradenia do hod-
notenia:

 - doručenie súťažnej prá ce v troch 
strojom písaný ch exemplá roch v 
slovenskom jazyku na adresu Kul-
túrne centrum, Holubyho 42, p. D. 
Debná rová  najneskôr do 31.3. 
2002.
  4. Súťaž je anonymná , pri každom 
texte treba uviesť namiesto mena a 
adresy heslo a v priloženej zalepe-
nej obá lke, označenej rovnaký m 
heslom, sa uvedie meno autora, 
jeho adresa, dá tum narodenia a 
š kola, ktorú navš tevuje - stre-
doš kolá ci pripoja k heslu symbol 
"SŠ", žiaci zá kladný ch š kôl symbol 
"ZŠ". Obá lky budú otvorené  až po 
vyhodnotení súťaže.
  5. Súťažné  prá ce bude hodnotiť 
odborná  porota, vymenovaná  pri-
má torom mesta Pezinok.
  6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v 

každej kategórii (ZŠ a SŠ) v žá n-
roch poé zia a próza. Vš etky vyhod-
notené  súťažné  prá ce budú odme-
nené  vecnou cenou v hodnote 500 
Sk. Najlepš ie súťažné  prá ce budú 
publikované  v Pezinčanovi.
  7. Ak by súťažné  prá ce nespĺňali 
očaká vanú umeleckú úroveň, vy-
hlasovateľ súťaže si vyhradzuje 
prá vo niektorú z cien neudeliť 
alebo znížiť.
  8. Vý sledky súťaže budú uverej-
nené  v Pezinčanovi.
  9. Ak sa po otvorení obá lky zistí, 
že súťažiaci nespĺňa podmienky 
súťaže, prá ca bude zo súťaže vyra-
dená .
   Tajomníkom súťaže je a admi-
nistratívu vedie D. Debná rová , Kul-
túrne centrum, Holubyho 42, tel. 
641 39 33.                               (dd)

Budova Malokarpatské ho múzea na Štefá nikovej ulici.

Sn
ím
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   Pezinský  spevá cky zbor AD UNA CORDA sa v nedeľu 6. januá ra 
predstavil v Klá š tornom kostole kapucínov s koncertný m programom 
pod ná zvom - Trojkrá ľový  koncert. Okrem ná š ho zboru ako hostia úč in-
kovali hudobníci - š tudenti z Konzervatória Vysokej š koly muzický ch 
umení a hrá č i zo Slovenské ho rozhlasu a Slovenské ho ná rodné ho 
divadla.
   Na príprave podujatia spolupracovali KC Pezinok a nad á cia REVIA. 
Finančný  vý nos z koncertu v sume 7625 Sk organizá tori odovzdali det-
ské mu oddeleniu Psychiatrickej liečebne Philippa Pinela.            (mo)

   

   

   

Po minuloročnom úspechu úvod-
né ho podujatia Etnofestival, pod 
osvedčenou peč iatkou OZ. P.R.D.,  je 
tu jeho druhý  ročník. Zhová rame sa s 
prezidentom združenia Rasťom Kutt-
nerom a jeho spoločníkmi Jurajom 
Janíkom a Pettrom Bittnerom:

: Sme radi, že sa Etnofestival 
ujal a stal sa súčasťou naš ich pravidel-
ný ch podujatí. Aj tento rok preto sta-
viame na osvedčenej š truktúre: filmo-
vá , audiovizuá lna, vý stavná  a hu-
dobná  sekcia, prirodzene pod spoloč -
ným menovateľom, ktorým je etnická  
té matika.

  : Pravda je niekde uprostred. 
Prirodzene vš etko, čo ponúkame sa 
ná m musí v prvom rade pá č iť, vždy sa 

• Etnofestival 2001 sa nad svoje 
očakávania stretol nielen s poteš u-
jú cou návš tevnosťou, ale najmä  so 
skvelý mi ohlasmi. Latku ste nasa-
dili dosť  vysoko...

Vzdialené kultú ry, zvyky, obyča-
je, problémy spolunažívania... Ide o 
š irokú  oblasť . Pomáha vám niekto 
zorientovať  sa na tomto poli alebo 
vý ber programu nechávate na 
vlastnú  intuíciu?

  Rasťo

Rasťo

•

snažíme získať čo možno maximum 
informá cií o tom, čo by sme radi zara-
dili do programu. Ďakujme za spo-
luprá cu OZ Človek v ohrození a OZ 
Člověk v tísni, ktoré  participujú na fil-
movej sekcii Etnofestivalu.

: Štyri dokumentá rne filmy, v kto-
rý ch ná s každý  zavedie do iné ho kúta 
sveta. Raz to budú problé my bielych 
obyvateľov Južnej Afriky, putovanie 
mladé ho rumunské ho cigá na, ďalej 
životná  filozofia černoš ské ho Pales-
tínčana a bý valé ho teroristu, no a nako-
niec osudy detí austrá lskych domo-
rodcov.

  : V rá mci Etnofestivalu sa usku-
točnia dve vernisá že: jedna otvá ra 
vý stavu fotografií Tomá š a Vargu, 
druhá  dovolí bližš ie spoznať tvorbu 
zná meho fotoreporté ra české ho časo-
pisu Reflex - Jana Šibíka. Rozprá va-
nie cestovateľov priblížia zá žitky a 
diapozitívy z potuliek po odľahlý ch 
kútoch naš ej plané ty napr. z Afga-
nistanu...

  : Pojem Zuzana Navarová  nie 
je na českej hudobnej scé ne ničím 
novým, ale akosi automaticky ná m pri 
tomto mene napadne folková  legenda 
Nerez. Ná m sa tá to vý nimočná  spe-
vá čka predstaví v latinskoamerickom 
duchu v sprievode sviežej kapelky 
KOA. Veríme, že vrcholným hudob-
ným zá žitkom bude koncert poprednej 
maďarskej formá cie Korai Oröm. Aktu-
á lna kombiná cia živej kapely s boha-
tou rytmickou sekciou a DJ ś , progre-
sívny prístup k tvorbe plný  improvizá -
cie, strhujúce koncertné  predvedenie - 
to vš etko sú atribúty, ktoré  túto kapelu 
nominujú do prvej ligy dané ho žá nru. 
Úplnú bodku za tohtoročným Etnofes-
tivalom dá  after party, o ktorú sa po-
stará  partia DJ´s  z kapely Korai Oröm.

  : Tak ako minulý , veríme, že aj 
tento rok tú sprá vnu atmosfé ru celé mu 
Etnofestivalu dodá  aj improvizovaná  
čajovňa, kde bude môcť každý  
ná vš tevník dobrovoľným príspevkom 
podporiť OZ Človek v ohrození.            
                      

   

   

   

   

Č itateľov určite bude zaujímať , 
aké snímky uvidia na podujatí?

Ď alš ou avizovanou sú časťou 
podujatia sú  vý stavy a prednáš ky 
cestovateľov...

Vyvrcholením podujatia bude 
určite koncert. Aké ť aháky tentoraz 
sľubuje hudobné pódium?

Zabudli sme na niečo?

Veronika Hanuliaková

•

•

•

•

Juraj

Rasťo

Petter

Rasťo
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•  ANNA SHOP - predaj metrového textilu, 
galantérie a pletených výrobkov, Daniel 
Pisarč ík, Bratislavská 6, Po-Pi: 10.00-18.00 
hod., So: 9.00-12.00 hod.;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 •

•  

•

•

•

•

•

•

•

 

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

RISTORANTE - PIZZERIA MILANO, 

PROPS - predaj plynospotrebič ov, 

STARTEX, s.r.o. - predaj textilného tova-
ru,

WANDA-DZ, s.r.o. - predaj nábytku a 
bytových doplnkov,

Leká reň  TIMEA, 

GÓ L - stá vková  kancelá ria s.r.o., 

CAPITOL, a.s. OZ 045 - poisťovníctvo, 

L&L s.r.o. - predaj dámskych a pánskych 
odevov, 

BRIGITA - predaj kozmetického tovaru, 

TATRA banka, a.s. - poboč ka Pezinok, 

Pohrebná  služba, 

ZMRZLINA - Mirto Aziri, výroba a predaj 
cukrá rskych výrobkov, 

R&G, Gabriela Adamč íková , oprava a 
servis mobilných telefónov, komisioná lny 
predaj mobilných telefónov, 

NÁ BYTOK, 

SALÓ N Zuzana - pedikúra, 

MEDOVKA - predaj zdravotníckych 
potrieb, 

BUFET, 

CESTOVNÁ  KANCELÁ RIA XDREAM, 

Su-
lejman Sulejmani, Holubyho 25, Po-Ne: 9.30-
22.00 hod.;

Ľ ubica Ungerová, Bratislavská 79, Po-Pi: 8.00-
17.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.;

 Trnavská 22, Po-Pi: 10.00-18.00 hod., So: 
8.00-12.00 hod.;

  
 Jesenské ho 2, Po-Pi: 

10.00-18.00 hod., So: 9.30-12.00 hod.;
  PharmDr. Eva Raffajová, 
Holubyho 13, Po-Pi: 7.30-17.30 hod., So: 8.00-
12.00 hod.;

  Meis-
slova 8, Po: 13.00-18.00 hod., Ut-Pi: 10.00-
18.00 hod., So, Ne: 9.00-13.00 hod.;

Moyzesova 10, Viktor Kováč , Po-Pi: 8.00-
16.00 hod.;

  
Holubyho 21, Po-Pi: 10.00-18.00 

hod., So: 9.00-12.00 hod.;

Pavol Štrbík, Po-Pi: 9.00-12.00 hod.; 13.00-
18.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.;

Moyzesova 1/A, Po-Pi: 8.00-18.00 hod., So: 
8.00-12.00 hod.;

  Patrik Matiašovič , Ka-
linč iakova 13, Po-Pi: 8.00-17.00 hod., So: 8.00-
12.00 hod.;

Holubyho 26, Po-Ne: 
10.00-18.00 hod.;

Kollárova 20, 
Po-Pi: 9.30-18.00 hod., So: 9.00-12.00 hod.;

Helena Sobolič ová, Bratislav-
ská 85, Po-Pi: 9.00-17.30 hod., So: 8.00-12.00 
hod.;

Emília Šoltý -
sová, Kupecké ho 85, Po: 12.00-20.00 hod., Ut: 
8.00-16.00 hod., St, Š t: 12.00-20.00 hod., Pi: 
10.00-18.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.;

Mgr. Agneš a Ollé ová, Kollárova 11, 
Po-Pi: 8.00-18.00 hod., So: 8.00-12.00 hod.;

Mária Hasprúnová, Bratislavská 
79, Po-Pi: 8.00-18.00 hod., So: 6.00-13.00 
hod.;

Ing. Branislav Šajtlava, Moyzesova 2, Po-Pi: 
9.30-17.30 hod.

   

   

 

 

   

  

Dobrovoľní požiarnici hodnotili
   Na svojom roč nom hodnotení 
č innosti sa ziš li v januári č lenovia 
Základnej organizácie Dobro-
voľnej požiarnej ochrany v Pezin-
ku.
   Správu o č innosti predniesol pred-
seda ZO Gabriel Guš tafík. Organi-
zácia má 101 č lenov, z toho 26 
žien. Sú medzi nimi i mladí ľudia.
   Hlavnú pozornosť zamerali na 
preventívne požiarne prehliadky, 
najmä v malý ch prevádzkach. 
Zúč astnilo sa na nich jedenásť č le-
nov, ktorí navš tívili 63 miest. Pri 
prehliadkach postupovali zodpo-
vedne, zistili 31 nedostatkov, na 
ktoré  upozornili majiteľov alebo 
užívateľov objektov. Najč astejš ie 
to boli chý bajúca dokumentácia a 
požiarna kniha, niekde chý bali ha-
siace prístroje, niektoré  neboli i 
viac rokov odborne prekontrolova-
né . Povinnosť kontrolovať dodržia-
vanie protipožiarnych opatrení v 
malý ch pevádzkach a v rodinný ch 
domoch spadá do kompetencie 
mesta, teda dobrovoľní požiarnici 
tý mito aktivitami pomáhajú mest-
ské mu úradu.
   Aj keď na bezprostredný ch zása-
hoch pri požiaroch sa už dobro-
voľní požiarnici nezúč astň ujú, túto 
úlohu v plnom rozsahu vykonáva 
profesionálna požiarna jednotka, 
majú vyš kolené  jedno družstvo 
civilnej obrany na likvidáciu prírod-
ný ch a ekologický ch nehôd a dve 
požiarne družstvá mužov a detí. 
Zúč astň ujú sa na okresný ch súťa- 
žiach v požiarnickom športe.

   Vybraní č lenovia organizácie sa 
zúč astnili na odbornej príprave na 
okresnom vý bore v Šenkviciach a 
na útvare požiarnej ochrany v Pe-
zinku. Dvoch mladý ch č lenov po-
slali na kurz strojníkov do Ústrednej 
š koly požiarnikov v Martine.
   Členovia ZO odslúžili 356 hodín 
na kultúrno-spoloč enský ch poduja-
tiach Kultúrneho centra. Asi 150 
hodín odpracovali pri údržbe klu-
bovne v starej zbrojnici. Ďalš ie ho-
diny si vyžiadala údržba striekač ky 
a vý stroja, ako aj asistencia pri 
mestskom ohň ostroji.
   V rámci spoloč enské ho života a 
prezentácie organizácie zorgani-
zovali š ibač kovú zábavu a viechu 

na vinobraní. Členovia sa zúč ast-
nili i v alegorickom sprievode.
   Za odmenu mladý m požiarnikom 
z družstva Plameň  pripravili sta-
nový  tábor na Slneč nom údolí. Za 
pozornosť stojí aj humánna č in-
nosť, č lenovia 19-krát bezplatne 
darovali krv.
   V diskusii sa hovorilo o klubový ch 
priestoroch, majú totiž vážne oba-
vy, že by mohli o ne prísť, keďže 
objekt starej zbrojnice je vo vlast-
níctve š tátu a záujem oň  má jeden 
z pezinský ch podnikateľov. Ako 
pripomenul predseda organizácie 
G. Guš tafík, strata priestorov by 
znamenala definitívny koniec ich 
č innosti.                                 (mo)

   Zľava - predseda organizácie  a najstarš í č lenovia 
  a 

Gabriel Guš tafík Mi-
chal Kostka, Rudolf Turanský Jozef Féder.

Dokonč enie z 1. strany

 (mo, el)

  I tohtoroč nú úč asť na Slovakiato-
ure možno označ iť za vydarenú.
   Malokarpatský  región a v rámci 
neho i mesto Pezinok sa prezento-
vali aj na tohtoroč nej medzinárod-
nej vý stave cestovné ho ruchu GO 
v Brne. V expozícii Slovenské ho 
zväzu vidieckej turistiky a agrotu-
ristiky bolo naše predstavenie po-
stavené  na projekte Malokarpat-
skej vínnej cesty, č iže na ponuke 
hlavne vínneho turizmu. Pezinok 
zastupovali Združenie Malokarpat-
ská vínna cesta, cestovná kancelá-
ria KMC a za Združenie pezin-
ský ch vinárov a vinohradníkov svo-
jimi produktami Vinárstvo Pavelka, 
Sobolič , s.r.o.                    

     Vzá jomná  zdravotná  
      poisťovň a DÔVERA 
             oznamuje, 
      že 5. februá ra 2002 
  otvá ra svoje zastúpenie 
        v meste Pezinok
         v Dome kultúry, 
   Holubyho 42 (prízemie).
            tel.: 641 11 35
Otvorené: UT a ST
                  9.00 - 16.00
(doč asne - poč as choroby)                  

Zastúpenie v Modre 
bude od 5.2. ZRUŠENÉ!

  

- Keďže iš lo o prvé  zasadnutie, na 
programe bola voľba orgánov - 
podpredsedu, hlavné ho kontro-
lóra a predsedov a č lenov komisií. 
Podpredseda zvolený  nebol, no- 
vá voľba bude nabudúce. Zastu-

•  Dň a 16. januá ra ste mali prvé 
pracovné zasadnutie zastupi-
teľstva. O č om ste rokovali?
 

piteľstvo sa uznieslo, že budú dvaja 
podpredsedovia, druhý  nastúpi po 
odovzdaní kompetencií. Za hlavné -
ho kontrolóra bol zvolený  Jaroslav 
Števove. Zastupiteľstvo zriadilo de- 
väť komisií a schválilo ich predse-
dov a č lenov.
  •  Do akých komisií boli zvolení 
š tyria poslanci za okres Pezinok?
 - Ing. Stanislav Sobota je predse-
dom mandátovej a č lenom finanč -
nej komisie, MUDr. Richard Demo-
vič  - č lenom komisie zdravotníctva, 
Peter Červenka - č lenom komisie 

sociálnych vecí a ja som bol zvo-
lený  za č lena komisie regionále-
neho rozvoja, územné ho pláno-
vania a životné ho prostredia.
  

 - Schválili sme rokovací poriadok, 
organizač nú š truktúru úradu a 
odmeň ovanie. Predseda Ľ . Ro-
man vo svojom vystúpení hovoril 
o nedobre pripravenej reforme, 
napríklad Bratislavský  samo-
správny kraj zač ína bez vlastný ch 
priestorov.                            

•  Aké materiá ly ste eš te prero-
kúvali?

(mo)
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   Na prahu nové ho roka, a ako zdroj podnetov a názorov pre hodnotenie 
koncepcie cestovné ho ruchu mesta Pezinok, sa uskutočnilo 24. januára 
na pô de Mestské ho úradu v Pezinku stretnutie miestnych subjektov ces-
tovné ho ruchu. Na toto podujatie boli pozvaní nielen prevádzkovatelia uby-
tovacích zariadení, ale aj zástupcovia cestovný ch kancelárií a združení, 
ktorý ch činnosť súvisí s rozvojom turizmu. Diskusia bola zameraná jednak 
na hodnotenie uplynulé ho roka z hľadiska cestovné ho ruchu, ďalej na 
hlavné  úlohy tý kajúce sa tejto oblasti na rok 2002 a hovorilo sa aj o tom, 
akú pomoc od mesta očakávajú jednotlivé  subjekty, prípadne čím by 
rozvoju cestovné ho ruchu v Pezinku mohli pomô cť. Vý sledky tohto fóra sú 
cenný m podnetom pre hodnotenie koncepcie cestovné ho ruchu na Mest-
skom zastupiteľstve, ale i pre prácu všetký ch zúčastnený ch. Viac informá-
cií o obsahu stretnutia prinesie februárové  číslo časopisu Pezinský  podni-
kateľ.                                                                                                   (EL)

Diskusia o cestovnom ruchu

K výročiu J. Kupecké ho
   Vo vý stavný ch priestoroch Malo-
karpatské ho múzea sa od 7.2. do 
28.3. uskutoční vý stava k 335. vý -
ročiu narodenia Jána Kupecké ho. 
Bude skromnou spomienkou na 
tvorbu tohto vý znamné ho stredo-
európskeho barokové ho maliara 
orientujúceho sa predovšetký m na 
portré t. Na grafický ch listoch budú i 

diela stratené  a neznáme v originá-
loch. Z celej škály portré tovaný ch 
osobností dominuje portré t a auto-
portré t Jána Kupecké ho a jemu 
blízkych maliarov, priateľov a uči-
teľov. Autormi grafický ch listov sú 
vý znamní norimberskí a augsbur-
skí rytci: G.M. Preisler, V.D. 
Preisler, J.J. Haid a iní.           (MM)

   Od 1. januára 2002 v zmysle kom-
petenčné ho zákona bol na Mesto 
Pezinok delimitovaný  matričný  
úrad s pracovníčkami. Zatiaľ síd-
lom matriky zostáva Okresný  úrad 
na ul. M.R. Štefánika. I napriek to-
mu, že delimitácia sa už udiala, 
zatiaľ mesto nemá na túto činnosť 
rozpis rozpočtu ani finančné  
prostriedky.
   Na mesto prešli aj kompetencie 
na úseku životné ho prostredia, 
ochrany prírody, vodné ho hospo-
dárstva a cestovné ho ruchu. Na 
tieto činnosti má mestský  úrad od-
borný ch pracovníkov. K presunu 
peň azí, ako nám povedal primátor 

Ivan Pessel, zatiaľ ešte nedošlo.
   Od 1.4. 2002 by mali na mesto 
prejsť ďalšie kompetencie, tý ka-
júce sa niektorý ch vecí v sociálnej 
oblasti. Najväčší balík kompetencií 
sa očakáva 1.7. 2002 - a to celá 
oblasť základné ho školstva, pred-
školský ch zariadení, špeciálneho 
zariadenia, Základnej umeleckej 
školy a Centra voľné ho času. V 
oblasti sociálnych vecí to bude Sta-
nica opatrovateľskej služby a pen-
zión pre dô chodcov.
   V súvislosti s prechodom kompe-
tencií na mesto bude schválená 
nová organizačná štruktúra Mest-
ské ho úradu.                          (mo)

Požiarna ochrana očami detí
   Koncom minulé ho roka sa usku-
točnilo 2. kolo okresnej súťaže gra-
fický ch prác žiakov základný ch 
škô l na té mu Požiarna ochrana 
očami detí, ktorú pripravilo Cen-
trum voľné ho času v spolupráci s 
Dobrovoľnou požiarnou ochranou - 
Základná organizácia Stredné  od-
borné  učilište Komenské ho ul. a 
OV DPO Pezinok.
   Na súťaži sa zúčastnili žiaci z pät-
nástich škô l okresu. Súťažné  práce 
hodnotila odborná porota pod vede-
ním insitné ho umelca Jána Husári-
ka, ktorá sa zamerala na grafickú a 
obsahovú úroveň . Ceny udelila v 
dvoch kategóriach - mladší a starší 
žiaci, za stvárnenie té my: Zá-
chrana života a Požiarna preven-
cia. Prvé  miesto získali:

 - Cena za vý -
tvarnú techniku - Matúš Švorc, 
Cena za požiarnu ochranu - Beatriz 
Bartschsat, Cena za záchranu ži-
vota - Lucia Pučeková, Cena po-
roty - Ondrej Schwarz, 

 - Cena za vý tvarnú 
techniku - Peter Sandtner, Cena za 
požiarnu ochranu - Róbert Bakoš, 
Cena za záchranu života - Jaroslav 

 I. kategó -
ria - mladší žiaci

II. kategó ria 
- starší žiaci

Galáš, Cena poroty - Michaela Ba-
ranová.
   Centrum voľné ho času pripravilo 
vý stavu najlepších prác. Na verni-
sáži sa okrem organizátorov 
zúčastnili ocenení žiaci, rodičia, 
zástupcovia škô l a zástupca Dol-
norakúskych požiarnikov Helmuth 
Wimmer.                          P. Ronec
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   Hrá č Slovakofarmy 
Pezinok Peter Miču- 
da sa umiestnil v celo-
slovenskej ankete o 
najlepšieho basket-
balistu roku 2001 na 
3. mieste.  
   Rovnaké  umiestne-

nie dosiahol i v predchá dzajúcom 
roku.                                       (mo)

   Turistický  oddiel Malé  Karpaty, Š portový  klub Modra, usporiada v sobotu 
23. februá ra 19. ročník turistické ho pochodu po trase Modra, Š tú rova la-
vička, Veľká  Homoľa, Tri jazdce.
   Š tart je o 9.00 hod. pred kinom v Modre, cieľ medzi 12. až 13. hodinou na 
Troch jazdcoch  Odtiaľ možno pokračovať na Zochovu chatu alebo na Pole-
sie a do Pezinka. Trasu v dĺžke 15 kilometrov možno absolvovať peši alebo 
na lyžiach.                                                                                Peter Š oula

   29.3. 
 - orientačný  beh

  

• XXV. ročník Behu mesta 
Pezinok

•

•

•

•

•

  

  

  

  

  

19. - 20.4.  
 - automobilové  preteky

  28.4.   - 
jazda pravidelnosti na Babu
  25. - 26.5.  

 - 
orientačný  beh
  20. - 21.7.  

  29.9.   - 
jazda historický ch vozidiel

Motosport Baba 
2002

Veľká  cena veterá nov

45. ročník Pohá ra 
oslobodenia mesta Pezinok

Majstrovstvá  Eu-
rópy automobilov v jazde do vr-
chu SLOVAKIA MATADOR 2002

Posledné  tankovanie

Š portové  vý kony uplynulé ho roka
   Aj rok 2001 bol pre pezinský  šport 
mimoriadne úspešný . Niektorí naši 
športovci dosiahli vý kony svetovej 
triedy. Veru, je až obdivuhodné , ako 
vysoko sa dostali reprezentanti  
ná šho mestečka.
   Za šľahačku na torte úspechov 
možno označiť zisk titulu majstra 
Európy v zjazde na bicykli v elitnej 
kategórii mužov . 
Ú spech trojná sobné ho najlepšieho 
slovenské ho horské ho cyklistu v 
talianskom Livigne nebol ná hodný , 
má  už viacero vydarený ch štartov 
vo Svetovom pohá ri, kraľuje i v Če-
chá ch, kde preteká  za klub 
AUTHOR - RB - Š KODA.
   Na augustový ch majstrovstvá ch 

FILIPA POLCA

Matej KunertMichal PeniakSvatava Š pániková

sveta v kickboxe vo Viedni oslnila 
pezinská  preteká rka 

, ktorá  v silnej konku-
rencii získala striebornú  medailu v 
stop kontakte ženy - 60 kg. Vďaka 

SVATAVA 
Š PÁNIKOVÁ

Filip Polc

stabilný m a vynikajúcim vý konom 
patrí medzi najlepšie karatistky na 
Slovensku.
   Veľký  úspech dosiahol aj jej od-
dielový  kolega . MICHAL PENIAK

Na amaté rskych majstrovstvá ch 
sveta v kickboxe v Rakú sku v kate-
górii lightkontakt do 91 kg získal 
bronzovú  medailu. Je to doposiaľ 
najväčší ú spech tiež minuloroč-
né ho majstra Slovenska.
   Vynikajú cu sezónu mal 13-ročný  
vodný  lyžiar . Na 
majstrovstvá ch Európy v Piešťa- 
noch získal tri zlaté  (skoky, kombi-
ná cia a družstvo) a dve strieborné  
medaily (slalom a triky). Na európ-
skom šampioná te v Rakú sku v dis-
ciplíne skoky získal striebornú  me-
dailu. Je absolú tnym majstrom SR 
v kategórii dorastu a open - muži.
   Najlepším kolektívom vlaňajška 
bolo 

, ktoré  sa 
už šiestykrá t stalo majstrom Slo-
venska a zatiaľ si vý borne počína v 
európskej sú ťaži v Saportovom 
pohá ri.                     

MATEJ KUNERT

družstvo basketbalistov 
Slovakofarmy Pezinok

Milan Oravec

   Na snímke horný  rad zľava: Ľubomír Urban - tré ner, Andrej Lukjanec, Jozef Radakovič , Ondrej Š oška, 
Peter Mič uda, Branislav Tomek, Aramis Naglič  a Milan Č ernický  - asistent tré nera. Dolný  rad zľava: Pavol 
Weiss, Denis Mujagič , Peter Háger a Vladimír Hovaňák. Chý bajú: Vladimír Kuznecov, Roman Krämer, Mari-
jan Kraljevič  a Jozef Suchoň.

   Trojná sobný majster Európy vo 
vodnom lyž ovaní Matej Kunert 
bude v novej sezóne bez tré nerky. 
Mnohým je zná me, ž e talentova-
né ho vodné ho lyž iara tré nuje ne-
vlastná  matka Helena Kunertová , 
ktorá  č aká  dieťa. V rodine Kuner-
tovcov si budú musieť s týmto prob-
lé mom poradiť, aby Matejova vý-
konnosť po jeho najlepšej preteká r-
skej sezóne neutrpela.            (mo)

Opäť zmena v BK Pezinok
   Neprejde há dam ani jeden mesiac, 
aby sme vá s neinformovali o zme-
ná ch v ká dri ná šho basketbalového 
majstra. Posledná  akvizícia, čierny 
Američan Titus Warmsley sa aj na-
priek veľkej obľube medzi fanúšikmi 
v Pezinku dlho neohrial. Vedenie  
klubu i tré ner vyslovili s jeho účinko-
vaním nespokojnosť a tak sa po 
niečo vyše mesiaci musel s Pezin-
kom rozlúčiť.
   Hneď po novom roku pokračoval aj 
Saportov pohá r. V 8. kole tejto súťa- 
že privítali naši hrá či na domá cej 
palubovke najslabšieho ú častníka 
D-skupiny Keravnos Keo Nikózia z 

Cypru. Pezinčania nemali so súpe-
rom žiadne problémy a v tréningo-
vom tempe zvíťazili 93:62. O tý ždeň 
neskôr 15. januá ra ich už čakal súper 
z inej kategórie. V Splite si naši hrá či 
zmerali sily so svojim jediným dote-
rajším premožiteľom v tejto sezóne 
Croatiou Osiguranje Split a opäť pre-
hrali (86:80). Splitskí mladíci zatienili 
aj tentoraz našich hrá čov v rý chlosti 
a v agresivite obrany. Najlepším  
strelcom Pezinka po 8. kole Sapor-
tovho pohá ra je A. Lukjanec (144 
bodov) pred A. Nagličom (139 bo-
dov) a D. Ristanovičom, ktorý  na-
strieľal 86 bodov.                        (pr)
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 (piatok) o 20.00 hod. vo Veľkej 

sále -  - televíz-
na nahrávka zábavného programu 
STV a agentú ry HATTRICK. Ú č in-
kujú : Peter Koč iš a hostia;
    

   (nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

Hry, sú ťaže, 
tanec. Hosť: Šašo Jašo so strigou;
  

(sobota) - 

  1.2.
SNÍVAJTE S NAMI

10.2.
DETSKÝ  FAŠIAN-

GOVÝ  KARNEVAL. 

  16.2. ETNOFESTIVAL:

8.2.
VIII. Ples farnosti 

Pezinok

14.2.
HOVORY O 

ZDRAVÍ

14.2. VA-
LENTIN´S DAY

  15.2.
COUNTRY BÁ L

 11.00 a 14.30 hod.

18.00 hod.

21.00 hod.

18.2
MNÍŠKY. 

  22.2.
POLENO 

22.2.
KONCERT V DAVIS CLU-

BE
24.2.

AHOJ ROZPRÁ VKA

 (piatok) o 20.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

;

 (štvrtok) o 19.00 hod. v Do-
me kultú ry (Saló nik) - 

 - cyklus prednášok V. Čer-
nuškovej;
   (štvrtok) o 19.00 hod. - 

 - darč ek pre zami-
lovaných k filmu Pán prsteňov;

 (piatok) o 20.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - ;

 - premietanie 
filmov a diapozitívov, rozprávanie 
cestovateľov, vý stavy fotografií 
(malá sála)
  - vernisáž výstavy: Jan 
Šíbik (ČR) - FOTOGRAFIA
  - koncert - Zuzana Na-
varová a KOA (ČR), KORAI ÖROM 
(Maď.) a iní (spoloč enská sála);
  . (pondelok) o 19.00 hod. vo 
Veľkej sále - Americký  
muzikál v hlavnej ú lohe s Magdou 
Pavelekovou;

 (piatok) o 8.00, 9.30 a 11.00 
hod. vo Veľkej sále - - 
výchovný  koncert mládežníckeho 
folkló rneho sú boru pre ZŠ .
   (piatok) o 20.00 hod. v Malej 
sále - 

;
   (nedeľa) o 16.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
pokrač ovanie cyklu rozprávok s 

detskou sú ťažou.
                 
  1.-15.2.   - Z Indie 
na blízky vý chod (fotografie);
  16.2. - 3.3.  (ČR) - Foto-
grafia.

   Zač iatok predstavení je o 19.00 
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Predpredaj vstupeniek je tri dni 
pred predstavením. Pokladnica je 
otvorená jednu hodinu pred zač iat-
kom predstavenia.  

VÝSTAVY:
Juraj KAMAN

 Jan ŠÍBIK

ZMENA PRO-
GRAMU VYHRADENÁ !

   

1

 KINO DOMU KULTÚRY
    2.-3. Láske na stope       USA
    5.-6. Sexy beštia     
        7. FK: Lužinova obrana
                          VB, FR, TAL, MAĎ
        8. Jalla! Jalla!              ŠVÉ
  9.-10. Pravá blondínka     USA
12.-13. Belphegor - Fantó m z 
Louvre                                    FRA
14.-17. Pán prsteňov 1 - Spol. 
prsteňa                             VB, USA
19.-20. Mandolína kapitána Co-
relliho                               VB, USA
       21. FK: Mazacia hlava  USA
 22.-24. Zastavte Cartera     USA
26.-28. Rušná hodina 2       USA

    

         2. Myšiak Stuart Little USA
         9. Krušnohorské rozprávky
                                                 ČR
16.-17. Pán prsteňov 1 (15.30 
hod.)                                 VB, USA
       23. O maškrtnom medveďo-
vi                                            RUS
         

    (piatok) o 9.00 hod. v CVČ  - 

           VB

DETSKÉ  PREDSTAVENIA
 Zač iatok predstavení je o 17.00 hodine. 

Veselé  masky - ;
5.2.

Preteky škreč kov
10.2.

Detský fašiangový karneval
16.2. Výlet za športom - 

Zimný štadión v Trnave

19.2.
Miliónová  šanca 

  22.1. 
O zlaté  jablko Wiliama Tella 

;
        
  25.2. - 1.3. Jarný prímestský tá -
bor

25.2. - 1.3. Otvorené  dvere v Sta-
nici mladých technikov

 8.00-12.00 hod. v SMT

tvorivé dielne
   (utorok) o 15.00 hod. v CVČ  - 

;
   (nedeľa) o 15.30 hod. v KC - 

;
   (sobota) 

 - zraz o 
13.30 hod. pred Zám. parkom;
   (utorok) o 16.00 hod. v KC 
(Malá sála) - ale-
bo Pezinský  milionár;

(piatok) o 15.00 hod. v CVČ   
- - 
sú ťaž v lukostreľbe

 
 s celodennou starostlivosťou o 

deti - vý lety, tvorivé dielne. Prihlásiť 
sa mô žete v CVČ  každý  prac. deň 
od 8.00 do 18.00 hod.;
   

 - poč í-
tač ové hry a veselé majstrovanie v 
modelárskej dielni. 
                  

JARNÉ  PRÁ ZDNINY

  
         1.2. 
                              8.00-12.00 hod.
 2. a 16.2.  - poč ítač e 
a modelárska dielňa, 
                              8.00-12.00 hod.
                   
 13.-22.2. 

10.00-18.00 hod. v 
CVČ ;
 11.-21.2. 

 - vý stava sú ťažný ch prác
                 10.00-18.00 hod. v CVČ
       
    - otázky a pra-
vidlá v CVČ ;
              
 -  vo štvrtok 7. a 
21.2. o 9.30 hod. v CVČ  

- všelič o o roz-
právkach;
 -  v stredu 6., 13., 
20.2. o 13.30 hod. v CVČ  - 

 - tvorivé dielne;
  - vo štvrtok 7. a 21. . 

Stanica mladých technikov

Výstavy

Korešpondenč né  hry

Podujatia pre

Otvorené  dvere v SMT

Sobota v SMT

Výstava drevených 
hrač iek    

Najkrajšia fašiangová  
maska

MAFY - 2. kolo

Rozprá v-
kové  č arovanie 

Ríša 
fantá zie

Poč ítač e v 
SMT.

Materské  školy:

Školské  kluby:

v piatok 8. februára 2002 o 20.00 hod.
v Kultú rnom centre v Pezinku

Do tanca a na poč úvanie hrá:
DH CAJLANÉ  a HS AKCENT live

Obč erstvenie je zabezpeč ené .
Celý  zisk z podujatia bude venovaný
na opravu farského kostola v Pezinku.

Informá cie na adrese: 
František Féder, Farská 7, Pezinok, 
mobil: 0905 342 261

   Už tradič ne niekoľko rokov sa 
Vinobranie v našej malokarpatskej 
oblasti koná okolo 20. septembra. 
V tomto roku sa pre voľby do Ná-
rodnej rady Vinobranie v Modre 
uskutoč ní až 27.-29. septembra. 
Informoval o tom primátor Modry 
Vladimír Medlen.                    (mo)

   Od 1. januára je na Okresnom 
riaditeľstve Policajného zboru v 
Pezinku na prízemí pre obč anov k 
dispozícii 

. Informácie mô žete 
získať telefonicky alebo osobne v 
č ase stránkový ch hodín a v utorok 
a vo štvrtok od 7.00 do 15.30 hod.  
                                                

informá tor - tel. č . 
096152 3913

(PZ)

   Vážení obč ania, pri údržbe verejný ch priestranstiev - 
zľadovatelý ch chodníkov, si mô žete pomô cť posypovým ma-
teriálom - technickou soľou, ktorú  bezplatne v primeranom 
množstve získate na Šenkvickej ulici č . 12 (sídlo fy Petmas). 
                                                                         odd.  ŽP MsÚ  

Oznam

   Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov 
zneč isťovania ovzdušia na povinnosť oznámiť  

 na Mestský  ú rad, odd. životného prostredia, ú daje o 
veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Zvlášť 
chceme upozorniť na ustanovenie § 8 ods. 3 zákona č .  
401/1998 Z.z., podľa ktorého prísluč ný  orgán ochrany ovzdu-
šia uloží pokutu tomu prevádzkovateľovi, ktorý  si tú to povin-
nosť nesplnil.                                                    

do 15. febru-
á ra

Odd. ŽP MsÚ

Upozornenie

Darujte krv
   Slovenský  č ervený  kríž, miestna organizácia Pezinok, po-
zýva dobrovoľný ch darcov krvi na odber, ktorý  sa uskutoč ní 
12. februára o 7.30 hod. na rehabilitač nom oddelení Polikli-
niky Pezinok. 
   Slovenský  č ervený  kríž želá všetkým č lenom a darcom krvi  
všetko najlepšie v novom roku. 

   V decembri vznikol v Pezinku Li-
ons klub Bozin, ktorý  je sú č asťou 
slovenského a celosvetového hnu-
tia, ktoré má vo svojom motte napí-
sané: We serve, po slovensky 
SLÚ Ž IME. Hlavným poslaním je 
pomáhať ľuďom v núdzi. Po celom 
svete sú  č lenmi klubov vý znamné 
osobnosti, ale i obyč ajní ľudia, kto-
rým nie je ľahostajný  osud jed-
notlivca a našej civilizácie.
   Prvým podujatím pezinských "le-
vov" bola akcia Vianoč ný  punč . 
Podávali ho pod bránou Galérie G 
5 a vý ťažok z dobrovoľných prí-
spevkov použili na nákup športo-
vých potrieb pre Špeciálnu školu na 
Komenského ulici. Odmenou orga-
nizátorom akcie bola radosť detí pri 
odovzdávaní zakú pený ch predme-
tov.

Lions klub    Prezidentom pezinského klubu je 
MUDr. Ľubomír Šušol.            (OS)

   Posledný  piatok pred vianoč -
ný mi sviatkami sa uskutoč nilo v 
Kresťanskom dome už tradič né 
stretnutie kresťanskej organizá-
cie Pax Christi, ktorá má svoje 
celoslovenské sídlo v Pezinku. 
   Predseda Tomáš Molnár hovo-
ril o bohatej č innosti v oblasti du-
chovnej i kultú rnej, aj o plánoch 
do budú cnosti. Č lenom a sympa-
tizantom hnutia sa prihovorili tiež 
J.E. biskup Andrej Imrich a vice-
primátor Oliver Solga.                     
                                            (OS)

na


