
   V minulom č ísle sme priniesli č lá-
nok Zmena k lepš iemu, v ktorom 
sme informovali, že na základe 
rozhodnutia okresnej š tátnej le-
kárky MUDr. Ireny Aulitisovej od 
1.1. 2002 bude mať vždy jedna zo 
š tyroch pezinský ch lekární pohoto-
vostnú  službu do 21. hodiny.
   Telefonovali nám viacerí č itatelia, 
a nakoniec sme sa o tom pre-
svedč ili aj sami, že to nie je pravda. 
Na lekárňach visia rozpisy pohoto-
vostných služ ieb nie do 21. ale len 
do 18. hodiny.
   Na dôvod sme sa spý tali MUDr. I. 
Aulitisovej:
 - Potom č o som vydala nariadenie 
o pohotovostných službách som 
mala stretnutie s lekárnikmi, na 
ktorom požadovali, aby služby zo-
stali len do 18. hodiny. Nesú hlasila 
som s tým, trvala som na akceptá-
cii nariadenia o predĺžených poho-
tovostných službách do 21. hodiny 
od 1. januára. Prisľú bila som však, 
že ich pripomienky eš te prehodno-

tím. Dňa 21. decembra 2001 som 
im písomne oznámila, že po po-
rade s lekármi a riaditeľom polikli-
niky trvám na dodržiavaní nariade-
nia, teda jedna lekáreň bude otvo-
rená vždy do 21. hodiny. Lekárnici 
nariadenie neakceptovali, konali 
svojvoľne, na dvere lekární vyvesili 
rozpisy služ ieb len do 18. hodiny. 
Sú hlas im k tomu vraj dala magistra 
Buč urič ová z modranskej lekárne 
Pharmácia, ktorá je zástupkyňou 
Regionálnej lekárenskej komory. 
Upozornila som preto lekárnikov, 
že za nesplnenie nariadenia berú  
na seba zodpovednosť . Ako 
okresný  š tátny lekár môžem v 
zmysle zákona vydať  nariadenie, 
ale nemám už kompetenciu za jeho 
neplnenie postihovať . Vo veci som 
mohla urobiť  iba to, že na tento 
problém som upozornila kompe-
tentný  Krajský  ú rad a Ministerstvo 
zdravotníctva a pož iadala ich aby 
ho ú rychlene rieš ili.

   Znova je tu teda problém s ne-
dobrým zákonom. A tak sa stalo, 
že pohotovostnú  lekársku službu v 
Pezinku máme, ale lekárenskú  nie.
   Aj keď  môžu mať  lekárnici proti 
nariadeniu okresnej š tátnej lekárky 
výhrady a pohotovostné služby sú  
pre nich záťažou, mali by viac 
myslieť  na obč anov. Zaujímavé je 
to, že u nás to nejde a niekde to nie 
je ž iaden problém. Napríklad, 
dostali sa nám do rú k regionálne 
noviny Horehronie (č . 4 z 29. janu-
ára 2002), kde sme si preč ítali me-
sač ný  rozpis lekárenský ch pohoto-
vostných služ ieb v Brezne. Jedna 
zo š tyroch miestnych lekární je 
otvorená každý  deň do 22. hodiny! 
Overili sme si to, nie je to novinka, v 
ich meste to funguje už  niekoľko 
mesiacov.
   Čo si o pohotovostných lekáren-
ský ch službách myslíte vy, vážení 
č itatelia? Napíš te nám svoj názor. 
K problému sa eš te vrátime. 
                                Milan Oravec

Lekárnici neakceptovali nariadenie okresnej š tátnej lekárky

     V minulom roku bolo na ú zemí 
mesta spáchaný ch 415 trestný ch 
č inov, z ktorých 217 (52 percent) 
bolo objasnený ch. Zo 128 trest-
ných č inov spáchaných na ulici 
bolo objasnený ch 58.
   Medzi najzávažnejš ie trestné č iny 
patrí násilná kriminalita. V Pezinku 
bolo spáchaných desať násilných 
č inov, z nich 8 bolo objasnených. 
Krádeží vlámaním bolo zaevidova-
ný ch 12, z toho päť  bolo vyrieše-
ný ch. V š tyroch prípadoch doš lo k 
vlámaniu do obchodov, raz do vý -
kladu, stánku a do hracieho auto-
matu a š tyrikrát do iných objektov.
                     (Pokrač ovanie na 5. strane)

   Podľa posledného sč ítania oby-
vateľstva, domov a bytov ž ije v Pez-
inku trvalo 21 082 obyvateľov, z 
toho je 10 858 (51,5 %) ž ien. Eko-
nomicky aktívnych je 11 312 osôb 
(53,7%), detí do 14 rokov 3662. V 
Pezinku, v porovnaní s ostatnými 
mestami a obcami okresu, ž ije per-
centuálne najviac obyvateľov v 
produktívnom veku (65,9%) a naj-
menej v poproduktívnom veku 

(14,2%).
   K slovenskej národnosti sa hlási 
20 347 obyvateľov, k č eskej 256, 
maď arskej 110, moravskej 23, ne-
meckej 21, ukrajinskej 16, rusin-
skej 15, poľskej 2, chorvátskej 1. Je 
zaujímavé, že k rómskej národnosti 
sa hlási len 9 obč anov, hoci ich u 
nás ž ije niekoľkonásobne viac.
   Podľa náboženského vyznania 
zastú penie majú  cirkvi: Rímsko-ka-

tolícka 13 668, Evanjeliccká cirkev 
a.v. 1692, Grécko-katolícka 81, 
Jehovovi svedkovia 60, Pravo-
slávna 48, Evanjelická cirkev meto-
distická 40, Reformovaná kresťan- 
ská 20 a Bratská Jednota Baptis-
tov 8.
   V Pezinku je trvale obý vaný ch 
2618 domov, z toho 2168 rodin-
ných. Trvale obývaný ch bytov je 
6948.                                     (mo)

   Už  viackrát sme písali o rekon-
š trukcii Starej radnice, ktorá je mo-
mentálne najväč šou stavbou reali-
zovanou z rozpoč tu mesta. Náklady 
sú  vyše 30 miliónov korú n, predpo-
kladaný  termín ukonč enia septem-
ber tohto roku. O najnovš ie informá-
cie sme pož iadali vedú ceho oddele-
nia výstavby MsÚ Ing. Michala On-
drovič a:
 - Najskôr sme urobili strechu s dopl-
nením nosných prvkov podľa výpoč -
tov statika. Potom sa zač ali práce 
na prvom nadzemnom podlaží. V 
sú č asnosti sú  už  vo veľkom rozsahu 
hotové omietky a v niektorých miest- 
nostiach sa vykonávajú  umelecko-
remeselné práce. Sú  dielom odbor-
ných pracovníkov v sú lade s pož ia-
davkami Pamiatkového ú stavu.           
                     (Pokrač ovanie na 5. strane)
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   Hoci zá kon o obecnom zriadení, 
tiež Programové  vyhlá senie Mest-
ské ho zastupiteľstva na volebné  
obdobie 1998 - 2002, platné  kon-
cepcie a všeobecne zá vä zné  naria-
denia (VZN) urč ujú podrobné  úlohy, 
pred ktorými stojí pezinská  sa-
mosprá va v tomto roku, ponúkame 
č itateľom prehľad ťažiskových akti-
vít pre tých, ktorí nemajú možnosť a 
há dam ani trpezlivosť a zá ujem 
podrobnejšie si preštudovať uve-
dené  materiá ly. Tento príspevok je 
struč nou informá ciou o tom, č o 
môže v roku 2002 obč an mesta oč a-
ká vať od orgá nov samosprá vy, sa-
mozrejme okrem bežných služieb 
súvisiacich s každodenným cho-
dom života v Pezinku v oblasti:

 - prijatie Š tatútu mesta Pezinok;
 - prijatie VZN o č ase predaja v ob-
chodoch a č ase prevá dzky služieb;
 - prijatie VZN o verejnom poriadku;
 - prijatie Pracovné ho poriadku (k 
1.4. 2002);

 - vytvorenie podmienok pre po-
stupný prechod kompetencií zo 
štá tnej sprá vy na samosprá vu (a-
genda matrík, životné ho prostredia, 
sociá lnych vecí, školstva);
 - zabezpeč enie parlamentných 
volieb;
 - príprava komuná lnych volieb;

 - zachovanie solventnosti a finanč -
nej stability mesta;
 - zabezpeč enie dlhovej služby 
mesta;
 - zabezpeč enie financovania akcií 
podľa programové ho vyhlá senia 
Mestské ho zastupiteľstva v súlade 
so schvá leným rozpoč tom mesta;
 - príprava východiskové ho (zá klad-
né ho) rozpoč tu na nové  volebné  
obdobie;

 - schvá lenie územné ho plá nu cen-
trá lnej mestskej zó ny;
 - schvá lenie štúdie, výber dodá va-
teľa a zač atie projektu kanalizá cie v 
grinavskej č asti mesta;
 - dokonč enie rekonštrukcie Starej 
radnice;
 - vybudovanie prístrešku na cinto-
ríne v Pezinku;
 - vybudovanie dvoch cestných sve-

legislatívnej

administratívno-správnej

rozpoč tovej

investič nej

telných priechodov (pri Poliklinike a 
v Grinave pri Evanjelickom kostole);
 - rekonštrukcia verejné ho osvetle-
nia v Grinave na uliciach Vinice, 
Myslenická  a Cintorínska;
 - zač atie budovania komuniká cie a 
mostu v rekreač nej oblasti Leitne;
 - vydanie územné ho rozhodnutia, 
výber dodá vateľa a spracovanie 
projektu pre stavebné  povolenie 
obytné ho súboru Rozá lka;

 - prechod na nový systé m spopla-
tňovania za odvoz komuná lneho 
odpadu;
 - v rá mci reformy verejnej sprá vy 
prebranie novej agendy na úseku 
ochrany prírody (ochrana drevín, 
povolovanie výrubov, ukladanie 
ná hradnej výsadby) zo štá tnej 
sprá vy (Okresné ho úradu);
 - vytvorenie tzv. "zberné ho miesta" 
na zber komuná lneho odpadu s 
obsahom škodlivín;
 - dobudovanie kontajnerových sta-
novíšť;
 - postupné  ozdravovanie zelene v 
areá li Zá mocké ho parku na zá klade 
znalecké ho posudku;

 - podpora podujatí zo strany mesta: 
medziná rodných festivalov Ad Una 
Corda, Etnofestival a Cibulá k, ďalej 
súťažnej prehliadky Dychovky v 
preši a taneč nej súťaže Pezinský 
strapec;
 - formou grantov podpora ďalších 
miestnych kultúrnych aktivít;
 - rekonštrukcia a osadenie súsošia 
Prešiarov;

 - vytvorenie podmienok pre kom-
plexnú starostlivosť o dôchodcov 
(po prechod kompetencií zo štá tnej 
sprá vy na mesto vytvorenie z Domu 
penzió nu dôchodcov, ktorý je napo-
jený na budovu Strediska opatrova-
teľskej služby, komplexu budov pre 
poskytovanie služieb najmä  pre 
starých a bezvlá dnych obč anov);
 - pokrač ovanie v socializá cii ró m-
skych spoluobč anov (projekt asis- 
tentiek v Materskej škole a projekt 
predstavenie ró mskych spoluobč a-
nov v rá mci Dňa ró mov - 7.4. 2002);
 - rozšírenie služieb Ú tulku sv. Anny 
v nepretržitej prevá dzke aj pre obč a-

ž ivotné ho prostredia

kultú rnej

sociálnej

nov okolitých miest a obcí; 

 - prezentá cia mesta na výstavá ch 
cestovné ho ruchu Slovakiatour a 
GO;
 - vydanie nové ho prospektu o Pe-
zinku v troch jazykových mutá -
ciá ch;
 - rozšírenie ponuky cestovné ho 
ruchu o nové  produkty (znač enie 
cyklotrá s v regió ne, Hradné  slá v-
nosti, ná uč ný chodník Po stopá ch 
pezinských maliarov);

 - spracovanie projektu vytvorenia 
moderné ho komplexné ho infor-
mač né ho systému pre potreby pre-
dovšetkým mestskej polície na 
skvalitnenie poskytovaných služieb 
obč anom v zá ujme zabezpeč enia 
ochrany ich majetku, života a zdra-
via (mal by zahŕňať, okrem iné ho, 
integrá ciu kamerové ho systé mu, 
integrá ciu systému zachytenia pri-
chá dzajúcich telefó nnych hovorov, 
ich identifiká ciu a priestorovú lokali-
zá ciu, ďalej lokalizá ciu vozidiel a 
hliadok polície pomocou GPS (glo-
bá lny polohový systém), vrá tane 
zobrazenia na mapovej scé ne, in-
tegrá ciu digitá lnych interaktívnych 
má p pre potreby polície a lokalizá -
ciu udalostí);
 - spracovanie internetovej strá nky 
Mestskej polície Pezinok;
 - v prevá dzkach so sídlom v meste 
Pezinok zvýšiť kontrolnú č innosť 
zameranú na ochranu pred zneuží-
vaním alkoholických ná pojov pre-
dovšetkým v oblasti zá kazu predá -
vania alebo podá vania alkoholic-
kých ná pojov alebo umožňovania 
ich požívania osobá m mladším ako 
18 rokov;

 - v rá mci rozvoja vzťahov s tromi 
partnerskými mestami uskutoč ne-
nie Týždňa Mosonmagyaró vá ru v 
Pezinku;
 - zorganizovanie podujatia Pocta 
Kupeckému III. - medziná rodnej 
výtvarnej súťaže talentovanej mlá -
deže zo 4 partnerských miest 
(Mladá  Boleslav, Mosonmagyaró -
vá r, Neusiedl am See, Pezinok).

cestovné ho ruchu

bezpeč nostnej (ochrany obč a-
nov a majetku)

medzinárodných vzťahov

   Mesto Pezinok poskytlo v roku 
2001 sociá lnu výpomoc 119 rodi-
ná m v celkovej sume 178 tisíc ko-
rún. Jednorazové  dá vky finanč nej 
a materiá lnej pomoci smerovali do 
nefunkč ných, zlyhá vajúcich a so-
ciá lne slabých rodín.
   V prevá dzke Jedá leň pre dôchod-
cov pripravovali priemerne denne 
170 obedov, z toho 90 sa rozvá žalo 
do domá cností. Celoroč né  ná klady 
na túto prevá dzku boli 2,2 milió na 
Sk. Cena obeda je 50 korún, polo-
vicu hradí stravník. Rozvoz obedov 
zabezpeč uje Okresný úrad za po-
platok 7 Sk.
   Mesto prispieva na tri kluby dô-
chodcov so 610 č lenmi roč ne su-
mou 300 tisíc Sk. V kluboch je 
pestrá  č innosť, organizujú spo-
loč né  stretnutia, zá jazdy, ná vštevy 
kultúrnych podujatí, ná vštevy jubi-
lantov a iné .
   V Ú tulku sv. Anny na Komen-
ské ho ulici s kapacitou 30 miest, 
bolo ku koncu minulé ho roku ubyto-
vaných 21 obč anov, z toho štyri 
ženy a osem detí. Nepretržitú pre-
vá dzku zabezpeč ujú štyria pracov-
níci.                                        (mo)

   Ako pomôcku pre zá kladnú orien-
tá ciu v súvislosti s novým zá konom 
o odpadoch a jeho dosahu na 
obč ana vydalo mesto Pezinok oso-
bitný materiá l, ktorý bol zač iatkom 
februá ra doruč ený do takmer 8000 
domá cností a firiem v meste. 
Okrem dvoch všeobecne zá vä z-
ných nariadení v plnom znení, 
ktoré  upravujú túto problematiku v 
podmienkach Pezinka, boli jeho 
súč asťou aj aktuá lne informá cie o 
výsledkoch triedenia komuná lneho 
odpadu, tiež harmonogram vývozu 
odpadu a kontakt na subjekty v 
meste, ktoré  zabezpeč ujú odvoz 
odpadu v Pezinku. Pre prípadných 
ďalších zá ujemcov je materiá l ešte 
k dispozícii v Informač nom centre v 
Pezinku, Radnič né  ná m. 9, tel. 
033/6901 107.                         (EL)

   21.1. rokoval primá tor Ivan Pessel s Rudol-
fom Bezá kom, riaditeľom firmy Neuber-
Chemika o spoluprá ci v roku 2002;
  

•

•

•

• 

•

 23.1. prijal primá tor Martina Jurana, nové ho 
riaditeľa  poboč ky VÚB v Pezinku v súvislosti s 
jeho ná stupom do funkcie;
  24.1. rokoval primá tor so zá stupcami 
Združenia pre posperitu o ponuke zač lenenia 
Pezinka do mestských informač ných systé mov 
v SR;

28.1. rokoval primá tor s Hedvigou Pavlíko-
vou, riaditeľkou pezinskej poboč ky ČSOB, o 
nových službá ch;
   5.2. prijal primá tor delegá ciu z Lotyšska 
vedenú policajným prezidentom a prezentoval 
im život našej samosprá vy;

 

  

  7.2. rokoval primá tor s Já nom Hacajom a 
Milanom Pavelkom vo veci prípravy VZN o 
vinohradoch;
  11.2. rokoval primá tor s Jozefom Elšíkom, 
primá torom mesta Senec, o možnostiach spo- 
luprá ce v oblasti cestovné ho ruchu;
  11.2. rokoval primá tor s p. Kankom, staros-
tom Vinosadov o zmene hraníc katastrá lneho 
územia obce Vinosady;
  13.2. rokoval primá tor s p. Seidnerom, ob-
chodným riaditeľom firmy Billa o možnostiach 
výstavby supermarketu Billa.

• 

• 

• 

• 

  • 

• 

  • 

21.1. sa zúč astnil zá stupca primá tora Oli-
ver Solga v Obchodnej akadé mii na prezentá -
cii fiktívnych firiem;
  23.1. sa zúč astnili primá tor a zá stupca 
primá tora na stretnutí subjektov cestovné ho 
ruchu z Pezinka;

24.1. rokoval primá tor na Krajskom úrade v 
Bratislave o aktualizá cii UPN a výstavbe č is-

tiarne odpadových vôd;
  25.1. rokoval primá tor v ZVaK o rekonštruk-
cii č istiarne odpadových vôd;
  28.1. sa zúč astnil primá tor na zasadnutí 
prípravné ho výboru medziná rodné ho festivalu 
Ad Una Corda;
  29.1. sa zúč astnili primá tor a zá stupca pri-
má tora na oficiá lnom otvorení novej poboč ky 
ČSOB v Pezinku;
  30.1. rokoval primá tor na OR PZ o kruho-
vom objazde na križovatke Šenkvická -Senec-
ká

30.1. rokoval primá tor s p. Daubnerom z 
Telekomuniká cii vo veci oprá v rozkopá vok pre 
optický ká bel;

 30.1. rokoval primá tor s Jozefom Baginom 
zo SAD Pezinok o zmene zastá vok prímest-
ských autobuspvých spojov;

31.1. sa zúč astnil zá stupca primá tora v 
Modre na vernisá ži a uvedení zná mky Jozefa 
Balá ža;

• 

• 

• 

• 

;
  • 

  •

  • 

  • 

• 

  • 

• 

• 

• 

•

1.2. sa zúč astnil primá tor na slá vnostnom 
otvorení nové ho sídla poboč ky Slovenskej 
poisťovne v Pezinku;
  5.2. rokoval primá tor s Jakubom Nová kom, 
sprá vcom konkurznej podstaty ZST, š.p. o 
vysporiadaní pozemkov na Moyzesovej ulici;

5.2. rokoval primá tor s Já nom Manom, 
riaditeľom Pezinských tehelní, a.s. a Annou 
Gaalovou, vedúcou odboru ŽP Okresné ho 
úradu o riešení sklá dky TKO;
  7.2. sa zúč astnili primá tor so zá stupcom 
primá tora na kontrolnom dni na radnici;
 8.2. rokoval primá tor s p. Černá kom, riadi-
teľom Psychiatrickej nemocnice P. Pinela o 
riešení zdravotníckych služieb v tomto zaria-
dení;
  8.2. sa zúč astnil zá stupca primá tora v Malo-
karpatskom múzeu na vernisá ži výstavy Auto-
portré ty a portré ty Já na Kupecké ho;
   11.2. rokoval zá stupca primá tora na Mi-
nisterstve školstva SR o výstavbe džudo-haly v 
Pezinku.
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   Blíži sa 
Deň narci-
sov.  Deň,  
keď  sa pre-
b ú d z a  
ľudská  vzá -
jomnosť  a 
ochota otvo-
rene vnímať 
p r o b l é m  

ná dorových ochorení. Buď me aj 
my pri tom a pomôžme spolu 
dobrej veci! Stačí, ak sa v piatok 
22. marca ozdobíme narcisom od 
aktivistov Ligy proti rakovine, prí-
padne aj prispejeme - hoci len sym-
bolicky - do ich dobrovoľnej zbier-
ky.
   S Ligou proti rakovine nosíme 
kvet ľudskosti. Ako znak podpory 
ľuď om, ktorým osud vnú til ťažký 
sú boj s rakovinou. Ich ná dej je aj 
našou ná dejou. 
          Svojpomocný klub Venuša

   V sú vislosti s nešťastím - januá -
rovým požiarom vo vchode č. 41 
na Suvorovovej ulici (sídlisko Se-
ver) v Pezinku, prosíme našich 
spoluobčanov o finančnú  či mate-
riá lnu pomoc.
   Po zá sahu požiarnikov sme 
urobili všetky potrebné  kroky v 
poisťovniach, podporilo ná s Mes- 
to Pezinok jednorazovými prí-
spevkami pre každú  rodinu, za 
ktoré  ď akujeme. Príspevku sa 
každá  rodina vzdala v prospech 
rekonštrukcie spoločných pries-
torov, no i tak ná m chýbajú  ď alšie 
finančné  prostriedky. Zničené  
priestory si budeme opravovať 
svojpomocne, potrebné  odborné  

prá ce však musíme zabezpečiť .
   Ď akujeme všetkým, ktorí ná s 
podporili a podporia. Možno raz 
pomôžeme aj my niekomu iné mu, 
kto to bude potrebovať.
   Príspevky je možné  posielať  na 
ú čet: 

, č. ú čtu: 
 variabilný 

symbol: , bankové  spojenie: 
, s 

označením ú čelu: 

   Privítame aj materiá lnu pomoc - 
farby, štetce, handry a iné . Ak by 
ste chceli pomôcť , kontaktujte ná s 
na tel. č.  (Ľubica 
Vavreková ).                           

REVIA, malokarpatská  
komunitná  nadá cia
4040166804/3100,

777
Ľ udová  banka Bratislava

Krízový fond 
pomoci.

0903 037 110
(ľm)

   Minulý mesiac ná s vzrušila 
sprá va o tragé dii, ktorá  sa stala na 
Suvorovovej ulici č. 41. Ná sledkom 
požiaru, ktorý vznikol v pivničných 
priestoroch, prišli o život dve osoby 
a došlo aj k značným škodá m na 
majetku. V sú vislosti s touto uda-
losťou sa museli vysťahovať  oby-
vatelia z dvaná stich bytov.
   Na miesto nešťastia prišiel aj pri-
má tor s ď alšími pracovníkmi mes- 
ta. Postihnutým rodiná m poskytol 
jednorazovú  finančnú  pomoc - v 
desiatich prípadoch po 5 tisíc Sk a v 
dvoch po 10 tisíc Sk. Vyššia suma 
je maximá lnou hranicou, ktorú  
môže priamo udeliť  primá tor. 
                                               (mo)

- možnosť ná kupu pod jednou
   strechou
.- kultú rne prostredie
- široký sortiment tovaru
- prijateľné  ceny
- časté  predajné  akcie
- ochota personá lu
- rýchla obsluha

1993 - , Holubyho ul.
1994 - , Kollá rova ul.
1995 -  (ul. M.R. Štefá nika a Radničné  ná mestie)
1996 - , Radničné  ná mestie
1997 - , ul. M.R. Š tefá nika
1998 - , Radničné  ná m.
1999 - , Svätioplukova ul.
2000 - , Svätoplukova ul.
2001 - , Svätoplukova ul.

 OČ NÁ  OPTIKA
 NONSTOP
LUKULUS
GRAFIT
BAGETA
OČ NÁ  OPTIKA
SUPERMARKET Jednoty
SUPERMARKET Jednoty
SUPERMARKET Jednoty

Vyhodnotenie ankety Najlepšia predajňa roka

   Zá kladná  umelecká  škola Eu-
gena Suchoňa v Pezinku pozýva 
občanov na oslavy 50. výročia za-
loženia školy, ktoré  sa uskutočnia v 
piatok 15. marca 2002 v pezin-
skom Dome kultú ry. Program sa 
začína o 17.00 hod. vernisá žou 
výstavy prá c žiakov, o 17.30 hod. 
bude koncert pre verejnosť.
                   (va)

   V tomto roku si Pezinčania pripo-
mínajú  335. výročie narodenia 
svojho rodá ka, barokové ho malia-
ra, portré tistu Já na Kupecké ho. Pri 
tejto príležitosti sa 8. februá ra usku-
točnila v priestoroch Malokarpat-
ské ho mú zea vernisá ž výstavy 

 Okrem toho mú zeum 
na 7. marca o 16.00 hod. pripravilo 
ď alšie podujatie venované  spo-
mienke na majstra. Bude to stret-
nutie v rá mci cyklu pravidelných 
vychá dzok po pamätihodnostiach 
Pezinka, ktoré  povedie odborná  
pracovníčka mú zea Mgr. Vladimíra 
Büngerová . Pozvaní sú  naň nielen 
obdivovatelia Kupecké ho maliar-
skeho umenia, ale aj všetci zá u-
jemcovia o históriu Pezinka. V tejto 
sú vislosti avizujeme, že sú časťou 
bloku podujatí k výročiu tohoto ma-
liara bude aj Pocta Kupecké mu III. 
- medziná rodná  sú ťaž mladých 
talentov v portré tovej tvorbe, ktorá  
vyvrcholí 1. septembra slá vnost-
ným vyhlá sením výsledkov.     

Autoportré t a portré t Jána Kupec-
ké ho a iných.

(EL)

   Zástupca vedú ceho Š tefan Guš tafík a Gita 
Hackerová kontrolujú  zásoby tovaru v predajni.

Supermarket Jednoty na sídlisku Sever

   V uplynulých dňoch sme vy-
hodnotili anketu Najlepšia pre-
dajňa roka 2001. Už deviatykrá t, 
redakcia Pezinčana, Mestský 
ú rad a Klub podnikateľov v Pe-
zinku, zorganizovali tú to akciu, 
ktorej cieľom je pozdvihnú ť  ú ro-
veň obchodných služieb v našom 
meste.
   Do ankety sa zapá jajú  občania 
mesta, pravidelní zá kazníci, ktorí 
doká žu najlepšie posú diť  ú roveň 
služieb v našich obchodoch. 
   Spolu sme dostali 177 anketo-
vých lístkov, na ktorých ste na 
otá zku 

 uviedli 43 predajní. Z nich 29 
nezískalo viac ako dva hlasy. Naj-
väčšia vaša priazeň, už tretíkrá t 
za sebou, patrila predajni 

 Dali ste jej 
44 hlasov, čo je presná  štvrtina 
zo všetkých odovzdaných. Pe-
zinčania teda znovu potvrdili, že 
obľubujú  ná kup vo väčších, 
priestranných a dobre zá sobe-
ných obchodoch, kde vedia po-
skytnú ť  zá kazníkovi atraktívne 
ceny a kde si ho aj vá žia.
   Na druhom mieste s počtom 16 
hlasov sa umiestnila veľkopre- 
dajňa potravín 

. Naznačuje to, 
že zá kazníci s jej službami, oproti 
predchá dzajú cemu roku (7. mies-
to), boli spokojnejší.
   Tretiu priečku, zhodne ako v 
roku 2000, obsadilo 

, 

Ktorá predajňa je najlep-
š ia?

SU-
PERMARKETU JEDNOTY na 
Svätoplukovej ulici.

FAMÍLIA na ulici 
M.R. Š tefá nika

Hodiná r-
stvo HOFI na Holubyho ulici

ktoré  získalo 13 hlasov.
   Ď alšie poradie: 4. 

 - 11 hlasov, 5.-6. 

a 
 - po 10 hlasov, 

7.  - 
9 hlasov, 8. 

 - 7 
hlasov, 9. 

 - 6 hlasov, 10. 

. - 4 hlasy.
   Keď že slá vnostné  
vyhlá senie výsledkov 
sa konalo už po uzá -
vierke ď alšie informá -
cie prinesieme v budú -
com čísle.             

BA-
GETA, ul. M.R. Š tefá -
nika
BAGETA, Svätoplu-
kova ul. EBEN, Far-
ská  ul.

KOMACO, Mušká t
OČ NÁ  OP-

TIKA, Holubyho ul.
TINA, Holu-

byho ul.
STARTEX, Trnavská  
ul

(mo)
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   Vý zvu Ústrednej rady Sloven-
ského zvä zu protifaš istický ch bo-
jovníkov vybudovať  pamä tník Mi-
lana Rastislava Š tefánika v Bra-
tislave sme prijali s veľkým pocho-
pením. Veď Š tefánik patrí medzi 
najvý znamnejš ích Slovákov, ktorí 
otvorili Slovensku bránu do sveta a 
ukázali celému svetu, že kdesi pod 
Tatrami žije národ, ktorý  si zaslúži 
právo na život, vlastnú suverén-
nosť, samostatnosť. Bol to politik, 
vedec, filozof, národovec, aj človek 
s veľkým Č , ktorého názory sú aj 
dnes pre nás veľkým krédom.
   Č lenka nášho vý boru mestskej 
organizácie SZPB Emília Vittková 
patrí medzi tý ch, ktorí neľutujú čas 
ani námahu pre prácu v našej orga-
nizácii. Plní tak odkaz svojho otca, 
aktívneho bojovníka v SNP a funk-

cionára SZPB. Jeho želaním bolo, 
aby po jeho smrti dcéra  pokračo-
vala v jeho šľapajách. Pretože otec 
bol veľkým obdivovateľom diela 
M.R. Štefánika pochopila, že na-
stala príležitosť, aby jeho odkaz čino-
rode naplnila.
   S veľkým zanietením navštívila 
obecné úrady, školy a iné inštitúcie v 
okrese. Presviedčala, aby prispeli 
na pamä tník. V tridsiatich inštitú-
ciach vyzberala vyše 40 tisíc korún. 
Za všetky spomeniem aspoň: mesto 
Pezinok a Modra, obec Budmerice, 
Č astá, Vištuk, Limbach, Báhoň, Lim-
bašské pohostinnné služby pani 
Sučanská, Ing. Jakub Novák zo Šen-
kvíc, pani Vavrinská Očná optika, 
ZŠ  v Pezinku - na Bielenisku, Ku-
peckého, Holubyho, Fándlyho, Ore-
š ie, ZŠ  v Modre - Š túrova,. Vajan-

ského, ZŠ  Báhoň, Č astá, Šenkvice, 
Vištuk, Blatné a Viničné, Ev. a.v. 
farský  úrad v Pezinku a v Modre. 
Všetkým úprimne ďakujeme. 
   Pezinčania majú k Š tefánikovi 
osobitne vrelý  vzťah, pretože bý val 
častý m hosťom v rodine Jána Zig-
mundíka, s jeho synom ho viazali 
priateľské vzťahy.
   Veríme, že snaha vybudovať  pa-
mä tník M.R. Š tefánika na Vajan-
ského nábreží v Bratislave nájde 
priaznivý  ohlas na celom Slovensku 
a všade sa nájdu takí zanietenci 
akou je E. Vittková. Sme hrdí, že 
náš  SZPB a naša ÚR pochopila 
veľký  vý znam tohoto diela a bu-
deme mať  svoj podiel na 9 milióno-
vom diele pamä tníka nášho veli-
kána novodobý ch slovenský ch de-
jín.                        Mária Markeová

   Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov v Pezinku má 348 čle-
nov. Úzko spolupracuje s klubmi 
dôchodcov na Hrnčiarskej a Slád-
kovičovej ulici. Na niektoré spo-
ločné podujatia, ako sú faš iangové 
posedenia, stretnutia s jubilantami, 
Úcta k starš ím, vianočné posede-
nie, aj finančne prispievame.
   Hodnotné akcie pre nás usporia-
dal Mestský  úrad. Začiatkom roka 
to bol Novoročný  darček pre senio-
rov, v októbri Úcta k starším a iné. 
Niekoľko naš ich dôchodcov malo 
možnosť zúčastniť  sa na stretnutí s 
našimi rovesníkmi v Maďarsku. 
   Organizujeme spoločné prechádz-
ky do okolia. Navštívili sme Galériu v 
Schaubmarovom mlyne, kde sme si 

pozreli vý stavu obrazov insitný ch 
umelcov z Juhoslávie a predviedli 
nám ako funguje staručký  mlyn. Pek- 
né spomienky máme tiež na kúpanie 
na termálnom kúpalisku v Podháj-
skom a na zájazd na Bradle a v Koša-
riskách, kde sme si uctili pamiatku 
M.R. Štefánika.
   Boli sme aj na nakrúcaní silvestrov-
ského televízneho programu v Bra-
tislave a na zájazde v Komárne a v 
Komárome.
   Peknú účasť sme mali i na zdravot-
nej prednáške s praktickými ukážka- 
mi o osteoporóze s MUDr. Alexan-
drom Pedanom.  
                           
                    

Eva Balážová
predsedníčka MO 

   Po krá tkom výcviku odvedencov konala sa 1. februá ra v priestoroch vo-
jenského ú tvaru 4405 Pezinok slá vnostná  vojenská  prísaha. Zú častnili sa 
na nej početní hostia i stovky rodičov a príbuzných prisahajú cich. Za mesto 
nových vojakov pozdravil a príjemný pobyt v Pezinku im zaž elal zá stupca 
primá tora Oliver Solga.                                                                        (mo)

   Problémy s neprispôsobivým  etni-
kom v našej spoločnosti sa v po-
sledný ch dvoch rokoch bezpro-
stredne dotkli aj grinavskej Mater-
skej školy.
   Tápanie v nevedomosti o rómskej 
kultúre a spôsobe života Rómov i 
pochybnosti z rokmi vypestovaný ch 
predsudkov na jednej strane a na 
druhej strane snaha poskytnúť  
týmto deťom aj iný  spôsob života, v 
mojej osobnosti zvádzali dosť  krutý  
súboj. Napokon zvíťazilo moje hu-
mánnejš ie "ja" a v školskom roku 
2000/2001 sme začali v našej MŠ  s 
integráciou detí rómskeho etnika 
žijúcich na území Pezinka.
   Tieto deti vyrastajú v rómskej ko-
munite v izolovanom prostredí. 
Okrem niekoľký ch spoločný ch akcií 
sprostredkovaný ch Mestom Pezi-
nok nemajú možnosť  porovnávať 
svoj spôsob života s iným. Žijú na 
periférii mesta, kde nemajú mož-
nosť  spoznať iné vzory správania a 
konania či už detí alebo dospelý ch - 
z toho vyplý va zaostávanie detí za 
bežnou populáciou o jeden a viac 
rokov.
   Neovládanie spisovného jazyka, 
nedostatočná slovná zásoba, ob-
medzená pozornosť, trpezlivosť a 
sebaovládanie, zaostávanie v gra-
fomotorike a jemnej motorike, od-
lišné poznatky a vedomosti o bež-
ný ch životný ch javoch, nedosta-
točne osvojené zručnosti a návyky, 
to všetko znižuje schopnosť  dieťaťa 
k bezproblémovému zaradeniu do I. 
ročníka základnej školy.
   Dieťa z komunity priš lo s hračkami 
do styku prvý krát až v prostredí ma-
terskej školy.
   Po niekoľký ch mesiacoch integrá-
cie detí v triedach MŠ  badáme 
značné úspechy v oblasti správania, 
sebaobsluhy, u starších detí aj po-
krok v oblasti grafomotoriky. Cieľa- 
vedomou a dôslednou prácou učite-
liek a od januára aj s pomocou 
asistentiek sa nám darí dosahovať 
viditeľné vý sledky. Najvä čšou pre-
kážkou v dôslednosti pôsobenia na 
deti je prerušenie dochádzky dieťa- 
ťa na dlhš ie obdobie. Rómski rodičia 
ťažko znášajú ignoráciu, ale aj pre-
javy nepriateľstva, či už zo strany 
učiteliek alebo rodičov. Vo vzťahu 
učiteľka - rodič, je dôležitá vzájomná 
dôvera a rešpekt. Zo skúseností 
vieme, že najlepš ia spolupráca je s 
rodičmi, ktorí vo svojom detstve  
navš tevovali predškolské zariade-
nie, čo berieme ako pozitívum pre  
budúcnosť naš ich terajších róm-
skych predškolákov. Rodičia sú prí-
stupní vzájomným dohodám, sta-
rajú sa o hygienu a čisté ošatenie 
svojich detí. Pre úspešnosť do-
chádzky rómskych detí do MŠ  je 
dôležité, aby vedeli, že sa o nich 
niekto zaujíma.
   Nemôžeme sa tváriť, že tu nie sú, 
keď sa každý  deň s nimi stretávame, 
či už na ulici alebo v obchodoch. 
Snažme sa ich vnímať ako ľudské 
bytosti a vštepovať im od útleho det-
stva žiť zodpovedne nielen vo 
vzťahu k vlastnej osobe, rodine ale 
aj spoločnosti, v ktorej žijú.
  Anna Krasň anská, riaditeľka MŠ

Vá ž ená  redakcia,
pozdravujem Vá s všetkých, som 
bývalá  obyvateľka Pezinka, teraz 
ž ijem v ďalekej Austrá lii.
   Naťukala som si na skú šku 
www.pezinok.sk a objavila sa mi 
pekná  a zaujímavá  strá nka o mi-
lom mestečku, kde som prež ila 
svoje detstvo. Veľmi ma to potešilo, 
preštudovala som si všetko. Zistila 
som, ž e sa u Vá s konajú  zaujímavé 
podujatia a otvá ra mnoho nových 
prevá dzok. Príjemná  bola aj strá n- 
ka s fotografiami, ktoré mi pripome-
nuli miesta, na ktoré vž dy rada spo-
mínam. Samozrejme som našla aj 
strá nku Pezinčana, ktorý, ako si  
dobre pamätá m, sa vž dy zo stá n-
kov po vyjdení rýchlo vytratil.
   Teraz to už  bude jednoduchšie, 
dostanem sa k nemu šikovnejšie. 
Chcem Vá m aj touto cestou ozná -
miť, ž e ste čítaní aj v krajine na 
opačnom konci, ako sa ná m tu v 
Austrá lii hovorí.
   Určite si prečítame aj nasledu-
jú ce číslo Pezinčana, a keby Vá m 
ostal kú sok voľného miesta, po-
zdravte odo mňa všetkých zná -
mych, predovšetkým však moju 
mamu Irenu Kolesá rovú . Aj keď 
som s ňou v pravidelnom kontakte, 
toto by ju určite veľmi potešilo a 
rozbú chalo jej srdiečko od radosti.
   Ďakujem Vá m a prajem veľa 
ú spechov vo Vašej prá ci.
                            Jana Ková čová
                            rod. Kolesá rová
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   Mladá talentovaná bežkyňa Barbora Micháliková z Pezinka sa stala 
v sobotu 9. februára v Bratislave dvojnásobnou halovou majsterkou 
Slovenska. V behu na 60 m dosiahla čas 7,09 sek. a na 200 m 25,52 
sek., čo boli najlepš ie vý kony v tejto kategórii. Barbora preteká za 
Sláviu UK Bratislava.                                                                  (mo)

   Viac ako dvadsať  svä tojurský ch 
vinárov sa stretne 2. marca od 
14.00 do 19.00 hod. v Pálfiho pivni-
ci, na Prostrednej ul. 49 vo Svä tom 
Juri, aby vám ponúkli vína zo svo-
jich pivníc. Táto degustácia vám 
umožní vychutnať  vína menš ích i 
vä čš ích producentov v historickej 
klenbovej pivnici Pálfiho kaš tieľa, 
ktorá je zároveň malým vinohrad-
níckym múzeom. Na ochutnávke 
budete mať  možnosť  posúdiť  ty-
pické jurské odrody, ale vý nimočné 
vína vinárov, ktorí dorábajú sku-
točne delikatesné vína.                               
                                     J.  Dudová



(Dokonč enie z 1. strany) 
  Pomerne nízka objasnenosť, 26 
percent, je u krádeží motorový ch 
vozidiel a vecí z nich. Bolo ukradnu-
tý ch 22 vozidiel a zo 45 zlodeji 
ukradli rádiá, aktovky, mobilné tele-
fó ny a iné veci. Č asto k týmto krá-
dežiam dávajú príležitosť samotní 
motoristi, tým že si veci pri opustení 
vozidla neukryjú alebo nezoberú so 
sebou.
   Ostatných majetkových trestných 
činov bolo sedemnásť, išlo o nedo-
volenú vý robu a držanie omam-
ný ch a psychotropný ch látok, mare-
nie vý konu úradného rozhodnutia a 
vý tržníctva.
   Na zostávajúcej kriminalite sa 
podieľali trestné činy na úseku do-

pravných nehôd, opilstva a iné.
   Najčastejším časom páchania 
trestnej činnosti je 14. - 22. hod. 
Najviac krádeží bolo spáchaných v 
stredu, vo štvrtok a v piatok.
   Z objasnených trestných činov 
najviac spáchali delikventi vo veku 
nad 20 rokov (155), deti (9), mládež 
(13), recidivisti (33).
   V Pezinku bolo spáchaných 584 
priestupkov majetkového charak-
teru a na úseku občianskeho spolu-
nažívania. Išlo o krádeže bicyklov, 
mobilný ch telefó nov, osobných do-
kladov a iných veci v hromadných 
dopravný ch prostriedkoch a z neu-
zamknutých motorový ch vozidiel.        
                                                (PZ)

   Regionálna veterinárna správa v 
Senci oznámila, že dň a 29. januára 
2002 v katastri mesta Pezinok v 
poľovnom revíri PZ Podkarpatské 
Pole bola zastrelená líška, u ktorej 
bola diagnostikovaná nebezpečná 
nákaza zvierat - besnota.
   Z tohto dôvodu oboznamujeme 
obyvateľov s nebezpečenstvom 
hroziacim z poranenia a zo styku s 
besný m zvieraťom.
   Besnota je pre človeka i zviera ne-
vyliečiteľné ochorenie. Prenáša sa z 
divokožijúcich zvierat na domáce 
zvieratá a na človeka. Vírus besnoty 
sa nachádza v slinách nakazeného 
zvieraťa - už aj pred vypuknutím prí-
znakov ochorenia. Do ľudského or-
ganizmu sa dostane nielen cez ranu 
vzniknutú pohryzením, ale i cez drob-
né, aj neviditeľné poškodenia po-
kožky, na ktoré sa slina zvieraťa 
dostane.
   V záujme ochrany pred ochoren ím 
na besnotu sa treba vystríhať styku s 
neznámym zvieraťom, najmä divo-
kožijúcim, ktoré stratilo prirodzenú 
plachosť pred človekom, alebo ktoré 
uhynulo. Takéto prípady treba čo 
najskôr hlásiť príslušnému veteri-
nárnemu lekárovi, ktorý  urobí po-
trebné opatrenia.
   Súčasne je nutné, aby každá oso-
ba, ktorá sa dostala do styku so zvie-
ratami podozrivý mi z besnoty, hlá-
sila u svojho lekára. Inkubačná doba 
na prepuknutie nákazy je od jed-
ného do deviatich mesiacov. Po pre-
puknutí je táto choroba nevylieči-
teľná a v každom prípade smrteľná. 
Preventívne opatrenia u ľudí sú sto-
percentne účinné, ak sa urobia včas.                                
                                                 (RK)

   Na ďalšie zo série stretnutí obyva-
teľov Grinavy - GOV FORUM - kona-
ného v posledný  januárový  pod-
večer, prijali pozvanie zástupca pri-
mátora Oliver Solga a predstavitelia 
Mestskej polície na čele s náčelní-
kom Ľudovítom Farbulom. Téma 
diskusie bola naozaj široká: 

.
   O. Solga priblížil histó riu i súčasný  
stav a postoj mesta k ró mskej otáz-
ke. V tejto súvislosti sa spomínal aj 
projekt integrácie ró mskych detí v 
miestnej Materskej škole, kde sú 
špeciálne na tento účel vymedzené 
dve nové pracovné sily. Pre Ľ. Far-
bulu nebolo ťažké po tejto téme 
predstaviť prácu Mestskej polície, 
jej organizáciu, právomoci, ciele a 
skúsenosti. Prítomní sa zaujímali o 
postup a možnosti riešení konkrét-
nych prípadov pravidelne sa vysky-
tujúcich v Grinave. Spoločná disku-
sia mestským policajtom poskytla 
obraz o tom, na ktoré problémy ma- 
jú upriamiť svoju pozornosť v tejto 
časti mesta a naopak dala priestor, 
aby vysvetlili ľuďom, ako majú v 
jednotlivých prípadoch postupovať. 
Bariéry v komunikácii so strážcami 
zákona podľa slov náčelníka MsP 
padajú aj preto, že ľudia poznajú 
"svojho" policajta ako osobu, na 
ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť. 

Mesto - 
sociá lna politika - polícia - občan

Svojou prítomnosťou a kvalifikova-
ný mi odpoveďami na otázky obča-
nov vzbudili dôveru, potrebnú pri 
vý kone svojho povolania a vzájom-
nej spolupráci. Škoda, že napriek 
pozvaniu túto príležitosť nevyužili  
zástupcovia štátnej polície, kde je 
spomínaná dôvera obyvateľstva 
značne naštrbená.
   Vo voľnej diskusii ľudia využili 
prítomnosť zástupcu samosprávy a 
nadhodili množstvo problémov, kto- 
ré ich trápia. Opakovali sa sťažnos- 
ti a negatívny postoj obyvateľov k 
novozriadeným jednosmerkám v 
Grinave. Podľa názoru viacerých 
sa vôbec neosvedčili a nesplnili 
svoj účel, naopak sú nepraktické a 
paradoxne zvý šili premávku na 
priľahlý ch cestách. Ľudia, ktorí bý -
vajú na týchto uliciach, musia kom-
plikovane dookola obchádzať časť 
Grinavy, aby sa dostali k svojim prí-
bytkom. V diskusii občania pouká-
zali na to, že problémom tu bola len 
premávka na hlavnej komunikácii. 
V tejto súvislosti prítomní opako-
vane žiadali o dostavanie tretieho 
signalizačného zariadenia pri evan-
jelickom kostole v termíne, ktorý   
primátor mesta prisľúbil obyvate-
ľom na novembrovom GOV Fó re. 
Opäť bola otvorená otázka zajačej 
farmy. A čo ešte Grinavčanov trápi? 
Kamió ny zhrošujúce život, bezpeč-

nosť a ovzdušie obyvateľov pri Al-
pínke, neskutočne páchnuci potok, 
ktorý  pripomína, že v Limbachu stá- 
le nefunguje čistička odpadových 
vôd a mnoho ďalších. 
   Veríme, že sa podarí všetky tieto 
problémy postupne vyriešiť. Veď sa 
podarilo postaviť dva semafory, pre-
chod cez potok pri malej škole, 
osvetlenie na ulici Orešie, úpravy 
na Cintorínskej, odvodnenie Druž- 
stevnej ul., atď.

   Cieľom Grinavského občian-
skeho vý boru je formou tý chto GOV 
Fó r dať príležitosť obyvateľom Gri-
navy a ich hosťom zasiahnuť do 
života v tejto časti Pezinka a ak-
tívne priložiť ruku k dielu pri zvyšo-
vaní kvality miestneho života. Tento 
projekt  podporuje Nadácia pre pod-
poru občianskych aktivít z pro- 
striedkov Euró pskeho spoločen-
stva a v rámci programu Tvoja zem 
Nadáciou Ekopolis a ETP-S z 
prostriedkov USAID.
                 Daniela Klamová, GOV

(Dokonč enie z 1. strany)
Hotová je už elektrická sieť a osa-
dzujú sa nové okná.
   Rozbehnuté práce na prízemí 
zatiaľ zdržiava odstraň ovanie vlh-
kosti múrov a podláh. Používame 
taliansku technoló giu Iglu, ktorá 
zdá sa, je veľmi účinná. Práce v 
tejto časti sa čiastočne oneskorujú 
aj preto, že tu prebiehal historický  
prieskum, pri ktorom sa objavili 
niektoré prvky s umeleckou hodno-
tou, čo bolo treba rešpektovať.
   Dohodli sme už celkový  systém 
vnútorný ch úprav, nádvoria i von-
kajšku. Projektant navrhol, ako 
bude vyzerať chodník od Radnič-
ného námestia a z Potočnej ulice. 
Chceme aby toto riiešenie zapadlo 
do budúcich stavebných úprav, 
ktoré budú súvisieť s budovaním 
pešej zó ny.
   Pri definitívnom riešení okolia 
Starej radnice zvažujeme aj osud 
stromovej vý sadby. Ide o štrnásť 
stromov, ktoré siahajú až ku kosto-
lu. Ich zdravotný  stav nie je dobrý , 
životnosť je obmedzená, preto sme 
požiadali odborníkov, aby sa k tejto 
veci vyjadrili. Samozrejme, ak by 
došlo k ich vyrúbaniu zabezpečíme 
okamžitú náhradnú vý sadbu uras- 
tený ch viacročný ch stromov.
   Aj keď pri niektorý ch prácach na-
stalo isté zdržanie, zmluvný  termín 
odovzdania stavby - september 
2002 - je reálny. Na poslednom kon-
trolnom dni to potvrdil dodávateľ 
Unicostav s.r.o. a sľúbil, že termín 
dodrží.                                    (mo)

REKLAMA
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Pavol Rekoš                          16.11.
Frederika Škrabáková   3.12.
Katrin Biharyová 10.12.
Viktor Mihok                         12.12.
Andrea Hajtmánková 14.12.
Zuzana Chovanová 17.12.
Vladimír Ratkovský 19.12.
Teré zia Tománková 19.12.
Tomáš  Horváth 20.12.
Laura Kadnárová 21.12.
Kristína Oláhová 25.12.
Juraj Kormanovič 27.12.
Róbert Jurikovič 28.12.
Ján Trochta 31.12.
Ľuboš  Graus     1.1.
Marek Goga     2.1.
Mária Kyč inová     6.1.
Nikola Rarigová   14.1.
Nikola Slimáková   16.1.

Martin Slezák a Eva Korbelová

Jaroslav Š indler, 69 r. 2.1.
Pavel Miklenč ič , 61 r.                5.1.
Jozefína Škrobáková, 78 r.   12.1.
Jozefína Kraupová, 77 r. 12.1.
Viola Svrč ková, 67 r. 12.1.
Michal Šebeňa, 76 r. 13.1.
Stanislav Slovák, 51 r.   18.1.
Františ ek Kluka, 42 r.   31.1.
Viliam Koiš , 46 r.   31.1.
Pavel Suchoň, 54 r.     5.2.
Alojzia Čechová, 80 r.     5.2.
Ján Serafín, 17 r.     5.2.

                    
Gabriela Solč anská   2.2.
Filomé na Majbová   5.2.
Františ ek Petrakovič   5.2.
Anežka Kanková   7.2.
Jozefa Hlavenová 10.2.
Mária Slimáková   19.2.
Š tefan Mikovič   28.2.

70-roč ní

                    
Božena Burghardtová   2.2.
Alžbeta Ovš onková   3.2.
Cecília Iš toková   4.2.
Margita Sedláč ková   4.2.
Anna Galánková   5.2.
Matilda Haš anová 10.2.
Justína Hanúsková 13.2.
Veronika Hríbiková 15.2.
Rozália Kokoš ková 17.2.
Emanuel Domorák 23.2.
Jozefína Galová 23.2.
Antónia Krasňanská 23.2.
Mária Schnirtczová 23.2.
Emília Karš ayová 24.2.
Teré zia Duš eková 26.2.
Jozefína Hrachovská 27.2.
                   
Vilma Benč úriková     3.2.
Š tefánia Ondrovič ová     5.2.
Jozef Mezei     7.2.
Přemysl Janoš ka     8.2.
Paula Pätoprstá   15.2.
Ľudvika Čechovič ová   18.2.
Katarína Pesselová   27.2.
                   
Matilda Hrdinová   5.2.
Helena Konfráterová   19.2.
Andrej Mihaľ   23.2.
                   
Ján Rybár     1.2.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ní

91-roč ný

   Dňa 9.3. 2002 to 
bude dvadsať rokov, 
keď nás náhle a neč a-
kane opustil náš  dra- 
hý manžel, otec, svo-
kor a dedko
     

                             z Pezinka
v nedožitom 41 roku svojho života.
   Prosíme príbuzných, priateľov a 
známych o tichú spomienku.
   Ďakujú 

Š tefan MANÁK

manželka, synovia   
               Š tefan a Milan 
               a dcé ra Jana s rodinami

     

   S bolesťou v srdci 
si spomíname na 
15.3. 2002, keď uply-
nie 10 rokov, č o nás 
navždy opustil môj 
milovaný  manžel

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

 Osud nikdy nevrá ti, čo ná m vzal
       zostali len spomienky a žiaľ.

 Ing. Gustá v KUNA.

     Smútiaca manželka s rodinou

   Dňa 10. februára 
oslávila svoje život-
né  jubileum 70 ro-
kov 
          

   Veľa zdravia, š ťas- 
tia a pohody želajú

Má ria 
     SLIMÁKOVÁ .

       manžel Ľudovít, dcé ry Marta,
       Eva a Lýdia s rodinami

   Dňa 15.2. 2002 sa 
dožila 82 rokov 
   
   Vš etko najlepš ie, 
hodne zdravia, š ťas- 
tia a Božieho požeh-
nania do ďalš ieho ži- 
vota jej prajú . 
   Najmladš í pravnuci babke posie-
lajú veľkú pusu.

Má ria NEYOVÁ .

najbližší príbuzní

   Dňa 13. februára 
uplynulo 5 rokov, č o 
nás navždy opustil 
drahý otec
          

   Ďakujeme vš et-
kým, ktorí mu venujú tichú spo-
mienku.
   S láskou spomínajú  

 Igná c
      MIKLENČ IC.

                 syn a dcé ry s rodinami

   Dňa 23.2. 2002 si s 
hlbokým zármutkom 
pripomíname 10 ro- 
kov od náhleho od-
chodu naš ej drahej, 
obetavej, pracovitej 
maminky a babič ky      
           ,
           rod. Š teberlovej.
   

   Prosíme o tichú spomienku
          

Agnešy BARIČ IČ OVEJ

dcé ra Anežka, vnuk Patrik,
          vnuč ka Andrea

Mami, Ty žiješ  v ná s - my v Tebe, 
nie sme sami.

   Dňa 16.2. 2002 
oslávila 25. výroč ie 
naš a "BÁBIKA" 

 
z tehelne. 
   Vš etko najlepš ie, 

veľa zdravia, š ťastia a lásky jej želá

           Silvia 
   BENDŽÁKOVÁ

                         snúbenec Patrik 
                         a kamará t Roman

   Dňa 17. februára to bol rok, č o 
nás po krátkej a ťažkej chorobe vo 
veku 78 rokov opustil 

   Kto ste ho poznali venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.
                              

           Alojz CHMELÍČ EK.

Manželka Oľga

   V roku 2001 sa uskutoč nilo v kine Domu kultúry a v prírodnom kine 351 fil-
mových predstavení, ktoré  navš tívilo 33 945 návš tevníkov. Priemerná 
návš teva na jedno predstavenie v kine DK bola 86 a v prírodnom kine 127 
návš tevníkov.
   Celková návš tevnosť v roku 2001 poklesla oproti predchádzajúcemu roku 
o 3602 divákov. Je zaujímavé , že v prírodnom kine bola za tri mesiace úč asť 
11 579 ľudí, č o je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 49 viac. Takže 
stratu v návš tevnosti sme mali v kine DK. Je vš ak pravdou, že najúspeš nejš í 
film na Slovensku aj v Pezinku Pearl Harbor mal premié ru u nás v prírodnom 
kine. Pevne veríme, že keď návš tevnosť na Slovensku vlani stúpla o 8 per-
cent, v Pezinku sa jej pokles aspoň zastaví.
   Na Slovensku a aj v Pezinku sa na prvom mieste umiestnil film 

. Na dvanástom mieste sa umiestnil slovenský film . Tu je 
vidieť č o dokáže reklama. Český  film  skonč il na 19. mieste 
a film  na 27. mieste.
   Umiestnenie piatich najlepš ích filmov podľa návš tevnosti:
   1. 2228, 2.  - 1680, 3.  - 
1294, 4.  - 1159, 5.  - 1121.
   Keď č ítate tieto riadky je v kine DK v prevádzke už stereo Pro Logic zvuk. 
                                                                                                            

Pearl Har-
bor Vadí, nevadí

Tmavomodrý  svet
Musíme si pomá hať

Pearl Harbor - Múmia sa vracia Prci, prci, prcičky
102 Dalmatíncov Scary Movie 2

(TM)

   Po nežnej revolúcii v roku 1990 na-
stalo veľa zmien aj v zdravotníctve. 
Žiaľ, nemáme už geriatrické  sestry, 
aspoň v naš om okrese, a tak zanikol 
už celkom dobre vybudovaný systé m 
starostlivosti o starých ľudí. Mnohí 
starkí to pociťovali ako veľkú ujmu. 
Keď nieč o chýbalo, tak to bolo tých 
pár milých slov, zmeranie tlaku, na 
ktoré  si už zvykli, rozhovor.
   Pôvodný projekt oš etrovateľsko - 
opatrovateľskej starostlivosti z r. 1992 
nebolo možné  realizovať na území 
mesta, lebo chýbala nielen legislatíva 
ale samozrejme aj finančné  prostried-
ky.
   Po rokoch sa však podarilo vytvoriť 
niečo iné  a dúfame, že to prinesie 
oč akávaný efekt. Vytvorili sme orga-
nizáciu v rámci tretieho sektora, ne-
ziskové  dobrovoľné  združenie. Zame-
ria sa na starostlivosť o starých, cho-
rých, bezvládnych a opustených ľudí.
   Po rokovaniach s tretím sektorom a 
Ministerstvom práce a sociálnych 
vecí, kde sa nám dostalo veľkej pod-
pory, sme vypracovali stanovy, ktoré  
sú zaregistrované  na Ministerstve 

vnútra SR. Zaregistrovaní sme aj na 
Krajskom úrade Bratislava, ktorý nám 
dal súhlas na poskytovanie sociálnej 
starostlivosti na základe Zák. č . 
195/1998 Z.z. v znení neskorš ích 
predpisov.
   Naš a č innosť je verejnoprospešná, 
humanitná a hlavne sociálna starostli-
vosť. Plánujeme požiadať o spo-
luprácu praktických lekárov, odbory 
sociálnej starostlivosti na okresných a 
mestských úradoch ako aj úrady prá-
ce. Naš im úmyslom je pomáhať nie-
len starým a chorým, ale i nezamest-
naným. Máme už niekoľko žiadostí na 
opateru, dokonca ju už aj poskytuje-
me, ale, žiaľ, nemáme zatiaľ peniaze 
na prípadné  financovanie pre tých 
obč anov, ktorí nie sú schopní si túto 
starostlivosť hradiť sami.
   Každá organizácia postavená na 
báze dobrovoľnosti využíva na finan-
covanie svojej č innosti prostriedky zo 
zdrojov ako napr. č lenské  príspevky, 
dary, dotácie, príjmy z vykonávania 
hospodárskej č innosti v súlade s úče-
lom vzniku združenia. Aby sa naše 
prostriedky rozmnožili, zaregistrovali 

sme sa aj ako príjemca 1 percenta 
odvodu z daní. Pre tých, ktorí by 
chceli touto formou našu č innosť pod-
poriť oznamujeme našu adresu: Holu-
byho 42 (Dom kultúry), 902 01 Pezi-
nok. Tu poskytneme tiež bližš ie infor-
mácie.
   Umožniť naš im rodičom a starým 
rodičom prežiť starobu doma, kde sú 
obklopení svojimi blízkymi, je preja-
vom vďaky a úcty naš ich detí. 
          Marta Hrbeková
          Združenie obč anov 
          na pomoc blížnemu svojmu

   Dňa 6. marca 
2002 uplynie rok 
plný žiaľu, odkedy 
nás navždy opustil 
náš  drahý manžel, 
otec a dedko 
  
vo veku 54 rokov.
   Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú spomienku.
         

Vojtech FARKAŠ

Manželka, deti a vnúč ik Erik
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   Dň a 9. februára bola v Galérii 
insitného umenia v Schaubmaro-
vom mlyne na Cajlanskej ulici 
sprístupnená výstava - výber 
prác pacientov Psychiatrickej 
nemocnice Philippa Pinela pod 
názvom Krajina duš e. Ide o práce 
vytvorené v roku 2001 vo výtvar-
nej dielni Verony Prokopovej.
   Cieľom projektu je nielen vý-
tvarné, ale aj humánne hľadisko. 
Výstava, ktorú  pripravili Galéria 
insitného umenia, Psychiatrická 
nemocnica Philippa Pinela a 
Občianske združenie Galéria 
Š tefana Prokopa v Pezinku, po-
trvá do 31. marca.    Peter Šoula

   Čoskoro tu máme marec, kto-
rému už dlhé roky dávame prívlas-
tok - Mesiac knihy. Je preto príznač-
né, že knižnice aktivizujú  svoju čin-
nosť a častejš ie prenikajú  do pozor-
nosti š irokej verejnosti aj prostred-
níctvom médií. Týždeň  sloven-
ských knižníc je celoslovenská ak-
cia a v tomto roku sa koná tretíkrát. 
Jej cieľom je prezentácia knižníc 
formou rô znych podujatí a aktivít, 
ktoré robíme vlastne počas celého 
roka, ale v uvedenom týždni ich je 
viac, takže každý  deň  sa k knižnici 
deje niečo zaujímavé. Zároveň   
chceme upozorniť verejnosť na  
význam knižníc v spoločnosti, či už 
pri š kolskom a mimoš kolskom vzde-
lávaní alebo trávení voľného času 
detí aj dospelých.
   Malokarpatská knižnica pamätala 
na vš etky kategórie svojich čita-
teľov a pripravila program pre deti, 
š tudentov aj dospelých čitateľov. 
Týždeň  začneme stretnutím s his-
torikom Pavlom Dvořákom. Tento 
známy popularizátor slovenskej 
histórie nielen na televíznej obra-
zovke, ale aj prostredníctvom 
početných kníh, zaujal čitateľov 
naposledy svojou knižkou Krvavá 
grófka. Beseda spojená s autogra-
miádou sa v knižnici uskutoční vo 
š tvrtok 21. marca o 17. hodine. 

Účastníci si budú  mô cť priamo na 
akcii zakú piť knihy, ktoré vychá-
dzajú  v jeho vydavateľstve RAK v 
neďalekých Budmericiach.
   Stredoš kolákov z Gymnázia Pezi-
nok v rámci zabehnutej dobrej spo-
lupráce pozveme na besedu s auto-
rom, ktorého určite nájdu vo svojich 
maturitných otázkach.
   Menš ie deti sa v knižnici stretnú  s 
bábkoherečkou Nelou Duš ovou a 
výtvarníkom Miroslavom Duš om. 
Jeho bábky - ježibabky už roky zdo-
bia priestory oddelenia pre deti. 
Pre žiakov 2. stupň a ZŠ  pripravu-
jeme besedu so spisovateľom Vác-
lavom Šú platom a vydavateľstvom 
Junior. Im je určená aj beseda o 
knihe Naš a vlasť s vydavateľstvom 
Slovart. A pre naš ich najmenš ích 
čitateľov - deti z materských š kô l, 
sme pripravili dramatizáciu obľú be- 
nej knižky Josefa Čapka Rozpráv-
ky o psíčkovi a mačičke. 
   Už druhýkrát budeme korunovať 
Kráľa detských čitateľov. Podľa 
vopred stanovených kritérií vybe-
rieme spomedzi detí najaktívnej-
š ieho čitateľa - čitateľku uplynulého 
roka. Zároveň  vyhlásime nový roč-
ník tejto sú ťaže. Vyhodnotíme lite-
rárnu a vý tvarnú  sú ťaž, ktoré pre-
biehajú  v marci a odmeníme víťa- 
zov.

   V oddelení pre deti budeme 
počas celého týždň a ú častníkov 
podujatí zapisovať do knižnice zdar-
ma. Vyhlásime "amnestiu" na po-
kuty za upomienky. Očakávame, že 
sa nám vráti čo najviac "zabudnu-
tých" kníh a čitatelia si takto vyrov-
najú  v knižnici svoje resty. Ďalš ími 
sprievodnými akciami budú  exkur-
zie do knižnice a hodiny knihovníc-
kej gramotnosti, ktoré využívajú  
najmä š koly, pretože marec je aj pre 
nich mesiacom knihy. Akcia - zápis 
do knižnice zadarmo - pre prváči-
kov základných š kô l bude trvať celý  
mesiac.
   Týždeň  slovenských knižníc pre-
bieha od 21. do 28. marca. Naš e 
aktivity vš ak začínajú  už začiatkom 
mesiaca. Malokarpatská knižnica 
bola zaradená do celoslovenského 
projektu V čítaní je poznanie. Iniciá-
torom tohto programu bola firma 
Coca-Cola Slovakia a cieľom je 
podpora čítania detí. Do projektu je 
zapojených 30 slovenských kniž-
níc. Verejné čítanie v naš ej knižnici 
sa uskutoční 7. marca.
   Prečo Malokarpatská knižnica v 
Pezinku pripravuje takéto poduja-
tia? Dô vodov je viac. V prvom rade 
je to naš a práca a naš a každo-
denná činnosť. Vymýš ľame naj-
rozličnejš ie akcie, aby sme zaujali 
najmä deti. Knihy a čítanie má dnes 

u detí veľkú  konkurenciu v počí-
tačových hrách, videu, š irokej po-
nuke televíznych kanálov a deti 
uprednostň ujú  tú to tzv. pasívnu 
činnosť pred aktívnou. Vytvoriť ná-
vyk na čítanie predovš etkým u detí 
je dô ležité nielen preto, že si vycho-
vávame svojich čitateľov. Č ítaním 
kníh si deti rozš irujú  obzory pozna-
nia, pestujú  fantáziu, rozš irujú  slov- 
nú  zásobu, ktorá im uľahčuje komu-
nikáciu. Č ítanie poskytuje možnosť 
užitočného trávenia voľného času. 
Je to vlastne aj naš a protidrogová 
činnosť, aj keď slovo droga pritom 
ani raz nemusíme vysloviť. A tak si 
knihovníci vzali za svoju povinnosť 
získavať postupne a systematicky 
najmä deti. Ak si človek vytvorí ná-
vyk na čítanie v detstve, vie ho v 
dospelosti mnohonásobne zú ročiť, 
a to nielen vo svoj prospech.
   Práca s literatú rou je pestrá, zau-
jímavá a má mnohé podoby. 
Hlavná činnosť knižnice je vš ak 
požičiavanie literatú ry, každo-
denná práca s čitateľom pri vý-
požičnom pulte. Pre čitateľov je 
Malokarpatská knižnica otvorená 
47 hodín do týždň a. Knižničný  fond 
podľa možností pravidelne aktuali-
zujeme - dopĺň ame o nové knižné 
tituly. Aj keď peň azí je málo, alebo 
práve preto, snažíme sa, aby to boli 
knihy dobré, hodnotné a zaujíma-
vé.
            Anna Gašparovič ová
            riaditeľka Malokarpatskej 
            knižnice v Pezinku

   Malokarpatské osvetové stredisko 
bolo organizátorom výberového 
kola na IX. Slovenský  festival poézie 
Valentína Beniaka, ktoré sa usku-
točnilo 28. januára 2002 v malej sále 
Domu kultú ry v Pezinku. V silnej 
konkurencii recitátorov z Trnav-
ského a Bratislavského kraja sa ne-
stratili ani dve Pezinčanky - Melánia 
Hájiková a Lenka Svítková, ktoré 
budú  naš e mesto reprezentovať na 
celoslovenskom finále v Chynora-
noch. Odbornú  porotu príjemne 
prekvapili aj dievčatá z pezinského 
Gymnázia (Veronika Miháliková, 
Lucia Koprivová a Oľga Votavová), 
ktoré si pod vedením p. Mihálikovej 
pripravili recitačné pásmo o živote a 
tvorbe V. Beniaka. Ponitrie V. Be-
niaka je festival slovenskej poézie, 

ktorý  sú ťažnou formou prispieva k 
rozvoju slovenského amatérskeho 
prednesu, poskytuje priestor pre 
vzájomnú  konfrontáciu výsledkov 
umeleckej tvorby recitátorov, má 
ambície objavovať a usmerň ovať 
odborný rast recitátorských talen-
tov. Popularizuje tvorbu vynikajú -
ceho slovenského básnika Valen-
tína Beniaka, slovenskú  duchovnú  
poéziu ako aj básnickú  tvorbu v mi-
nulosti nepovš imnutých autorov.
   Naš im recitátorkám prajeme, aby 
sa im na celoslovenskom festivale 
darilo a prajeme veľa ú spechov v 
ich ďalš ej tvorivej činnosti.
   Za spoluprácu pri organizovaní 
výberového kola ďakujeme Kultú r-
nemu centru v Pezinku a Mestu Pe-
zinok.                   Jarmila Hnatová   Vystú penie bratislavskej skupiny No Stamps Band.

   Po druhýkrát sa konal v Pezinku 
Etnofestival. Aj keď je to podujatie 
veľmi mladé, nadobudlo už veľké 
rozmery a obrovský  ú spech. V tomto 
roku ho navš tívilo okolo tisíc návš tev-
níkov.
   Organizátori sa snažili nadviazať 
na dramaturgiu prvého ročníka, ktorá 
pozostávala zo š tyroch sekcií - filmo-
vej, audiovizuálnej, hudobnej a vý-
stavnej.
    

" - povedal nám prezi-

- Oproti vlaňajšku sa nám podarilo 
program výraznejšie vyprofilovať. Bol 
lepší výber filmov. Vyberali sme zo 
stovky snímok s etnickou té matikou. 
Zamerali sme sa na bežný  život jed-
notlivca z určité ho etnika, cez jeho 
problé my, životné  radosti i strasti 
sme sa snažili pochopiť problé my 
celé ho etnika,

dent občianskeho združenia P.R.D. 
Rasťo Kuttner.
   V rámci filmovej sekcie videli diváci 
filmy  - o 
živote v Južnej Afrike, 

 - o rumunskom Ró-
movi,  - o ne-
zmyselnej čiare, ktorá rozdeľuje oby-
vateľov na Cypre a  - o prí-
behu jedného Palestínčana a Izrae-
lčana, v konflikte, ktorý  prežívajú .
   Zaujímavé boli aj rozprávania a 
besedy s Jarykom Stejskalom o Ne-
pále, Janom Šibíkom o jeho cestách, 
Filipom Jánoš om o Indii a Andrejom 
Bánom o projekte Občianskeho 
združenia Č lovek v ohrození. Pri-
tomneš lo o vnímanie krás prírody a 

Biely farmá r, čierna zem
Jánoš a 

banda žobrá kov
Neprežité  spomienky

Osadníci

miest či iné zážitky z ciest, ale o prob-

lémy ľudí, ktorí v týchto krajinách žijú .
   Návš tevníci si mohli pozrieť výstavu 
Ďábel v nás Jana Šibíka, ktorý po-
dobne ako v minulom roku jeho bý-
valý kolega z Reflexu Andrej Bán, 
dokázal, že majstrovsky ovláda foto-
grafovanie a vie o svojich fotopríbe-
hoch aj zaujímavo hovoriť. Jeho 
snímky sú  často priamo z ohnísk na-
pätia vo svete. S peknými fotografiami 
z Afriky sa predstavil i Tomáš  Varga.
   V rámci hudobnej sekcie, divácky 
najpočetnejš ie navš tívenej, ú činkujú ci 
predstavili rô zne druhy etnickej hudby. 
Na pódiu sa vystriedali kapely No 
Stamps Band z Bratislavy, Zuzana 
Navarová & KOA (ČR) a Korai Ő rőm 
(Maďarsko).                              (mo)
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   Pred deviatimi rokmi, v roku 1993, 
bola zriadená  v našom meste Ob-
chodná  akadémia. Hovorí sa, že 
všetky zač iatky sú  ťažké, platilo to aj 
v našom prípade. Ale preká žky 
treba prekoná vať.
   V roku 1996 sme získali budovu 
OSP Pezinok, po jej rekonštrukcii 
ešte v tom istom roku (2.12.) sme sa 
do nej nasťahovali. Naša snaha sa 
už  mala kde uplatňovať a kolektív 
pracovníkov nezahá ľal, zveľaďoval 
nové priestory, zač ala sa zvyšovať 
kvalita výchovnej, pedagogickej a 
vzdelá vacej prá ce.
   .Žiaci tretích a štvrtých roč níkov 
majú  voliteľné predmety, ktorých je v 
uč ebných osnová ch neú rekom. 
Škola stavila na tie, ktoré v sú č as-
nosti najviac treba, aby absolventi  
mali ľahšie možnosti dostať sa do  
pracovného pomeru. Ide o pred-
mety ako: bankovníctvo, daňovníc-
tvo, marketing - manažment, po-
isťovníctvo, seminá r z výpoč tovej 
techniky, konverzá cia v cudzích jazy-
koch. V roku 1996 sme uč ebné os-
novy rozšírili o aplikovanú  ekono-
miku a hospodá rsky týždeň. Aj to 
sme si vyskú šali. Už v ďalšom roku 
bol do osnov zaradený voliteľný 

predmet ekonomické cvič enia vo 
fiktívnej firme. Tá to tematika sa ná m 
najviac pozdá vala, lebo ž iaci vo fik- 
tívnej firme sa viac približovali k rea-

lite, spozná vali 
skutoč nosť a 
získavali lepší a 
ucelený pohľad 
na praktický ž i- 
vot.
   Mô žeme kon-
štatovať, že na- 
ša škola patrí 
medzi prvé, kto- 
ré fiktívne firmy 

zriaďovali v  rá mci Slovenskej re-
publiky. Pri Štá tnom inštitú te odbor-
ného vzdelá vania je  zriadené Slo-
venské centrum cvič ných firiem, 
ktoré metodicky usmerňuje fiktívne 
firmy na stredných školá ch v rá mci 
celej SR a spolupracuje s Ekono-
mickou univerzitou v Bratislave.
   V minulom roku sa fiktívne firmy 
premenovali na cvič né firmy. Cen-
trum cvič ných firiem ná m umožnilo 
zú č astniť sa na niekoľkých exkurzi-
á ch na vybraných školá ch a taktiež 
v rá mci prihranič nej spoluprá ce 
ná m zabezpeč ili ná vštevy cvič ných 
firiem v susednom Rakú sku a v 
Českej republike. Inšpirá cia bola 

pre ná s dostač ujú ca, stá lo to zato.
   Obchodná  akadémia v Pezinku 
má  v sú č asnosti založených päť 
cvič ných firiem. Každá  z nich má  
svoju zriaďovacu listinu, je registro-
vaná  v obchodnom registri, má  
svoje zameranie a robí všetko to, č o 
robí naozajstná  firma.
   Naši ž iaci si svoje firmy zriadili 
podľa vlastného uvá ženia, vybrali si 
veľmi aktuá lne, podľa dobre fungu-
jú cich firiem v našom meste, ktoré 
sa snaž ia kopírovať. Sme radi, že 
podnikatelia - majitelia reá lnych fi-
riem, majú  pre našu prá cu pochope-
nie a venujú  zo svojho ná roč ného 
programu aj č as pre našich ž iakov v 
cvič ných firmá ch.
   V novembri 2001 sa tri naše 
cvič né firmy zú č astnili na medziná -
rodnom veľtrhu cvič ných firiem, kde 
obsadili piate miesto a v rá mci Slo-

venskej republiky firma Fiat Motors 
získala 2. miesto. Okrem kolektív-
neho umiestnenia, bol ocenený aj 
ná š riaditeľ cvič nej firmy Fiat Motors 
Jozef Pamětický, ktorý bol vyhod-
notený ako Miss riaditeľ a ž iač ky 
firmy Galan ocenili za tvorivosť.
   Tieto ú spechy našich firiem ná s 
veľmi tešia a sú č asne zaväzujú  k 
ďalšiemu skvalitňovaniu našej č in-
nosti. Aj preto sme poskytli cvič ným 
firmá m jeden ucelený priestor, ktorý 
sme vybavili novým zariadením a 
technikou. Slá vnostné otvorenie sa 
uskutoč nilo 21. januá ra 2002.
   Chcel by som poďakovať rodič om 
našich ž iakov a podnikateľom, ktorí 
prispeli k vzniku tohto pekného die-
la, ktoré urč ite prispeje k ďalšiemu 
skvalitneniu vyuč ovacieho procesu.
             PaedDr. František Hotový
             riaditeľ OA Pezinok

     spolupracuje s Petrom Galanom a zaoberá  
sa ná kupom a predajom ná bytku;
     spolupracuje s Ing. Stanislavom Sobo-
tom a zaoberá  sa ná kupom a predajom bielej techniky a kozmetiky;
    spolupracuje s Henrietou Machotkovou a za-
oberá  sa sprostredkovaním predaja nehnuteľného majetku;
      spolupracuje s Milanom Pavelkom a zaoberá  sa 
výrobou a predajom vína;
      nemá  partnera, pracuje samostatne a zao-
berá  sa kú pou a predajom osobných automobilov znač ky Fiat.

• Firma Galan s.r.o. OA

Firma White Beauty s.r.o.

Firma Royal s.r.o.

Firma Prosit s.r.o.

Firma Fiat Motors s.r.o.

•

•

•

•    Riaditeľ cvič nej firmy Fiat Motors s.r.o. Jozef Pamětický v rozhovore 
s podnikateľom Vladimírom Sodomom.
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   Československá  obchodná  banka 29. januá ra 
slá vnostne otvorila svoju poboč ku v Pezinku. 
Celkový poč et poboč iek ČSOB na Slovensku 
sa tým rozšíril na 39. Obč ania a podnikateľské 
subjekty z Pezinka a okolia budú  mô cť v novoo-
tvorenej poboč ke využ ívať kompletný sortiment 
bankových produktov a služ ieb ČSOB. Otvore-
ním ďalšej poboč ky sa ČSOB snaž í byť bližšie 
ku klientom vo všetkých regiónoch a potvrdzuje 
svoje ciele v oblasti rozvoja finanč ných služ ieb 
pre obyvateľstvo - retail.
   Slá vnostné otvorenie pred sídlom banky na 
ulici M.R. Š tefá nika sa nieslo v duchu zá bavy - 
umenie Tovarišstva bojových umení a remesiel 
striedali vystú penia spevá kov Roba Kazíka, 
Marcely Molná rovej a koncert skupiny Buka-
sový masív. Poč as slá vnostného otvorenia bola 
vyhlá sená  sú ťaž  ČSOB o hodnotné ceny, naprí-
klad televízor, minivežu a discman. Získať ich 
mô že každý, kto si do 19. apríla 2002 otvorí v 
pezinskej poboč ke ČSOB osobný ú č et. Žrebo-
vanie sa uskutoč ní 25. apríla a výsledky budú  
verejnosti k dispozícii v poboč ke ČSOB v Pezin-
ku.
   ČSOB v snahe č o najviac vyhovieť pož iadav-
ká m klientov zdokonaľuje a vyvíja nové pro-
dukty a služby, medzi ktoré patria depozitné 
produkty, spotrebné ú very, telefónne bankov-

níctvo a mnohé ďalšie. Aby ČSOB maximá lne 
šetrila nielen č as, ale aj peniaze svojich klien-
tov, pripravila pre nich produktové balíč ky 
ČSOB Konto Kompakt, ČSOB Konto Kompakt 
+, ČSOB Junior program a ČSOB Š tudent pro-
gram. Ich zá kladnou výhodou je, že podpisom 
jednej zmluvy (zmluvy o bankovom ú č te) má  
klient zdarma, prípadne za zvýhodnený popla-
tok, k dispozícii balíč ek ďalších bankových 
služ ieb.
   ČSOB Konto Kompakt je vhodné naozaj pre 
všetkých. S otvorením bežného ú č tu získava 
klient zdarma domá cu platobnú  kartu Cirrus 
Maestro alebo VISA Electron, vedenie ú č tu a 
výpis k ú č tu, zriadenie, vedenie a zrušenie 
Združeného bankového inkasa. Ak má  klient 
zá ujem o iné typy platobných kariet, mô že ich 
získať len za polovič ný poplatok. Výbery hoto-
vosti zo všetkých bankomatov ktorejkoľvek 
banky v SR sú  navyše bezplatné.
   Vďaka modernej službe ČSOB LINKA 24 má  
klient svoje financie kedykoľvek a bezplatne 
pod kontrolou. Prostredníctvom operá tora 
alebo SMS sprá v mô že získavať napríklad in-
formá cie o stave na svojom ú č te, o vykonaných 
platbá ch, realizovať príkazy na ú hradu v rá mci 
tuzemského aj zahranič ného platobného styku, 
trvalé príkazy, prevody medzi ú č tami a podob-
ne.                                                             (RM)

Riaditeľka Ing. Hedviga 
Pavlíková

Robo Kazík 
na slá vnostnom otvorení



REKLAMA

10 / INZERCIA/ RÔ ZNE

   Na ú zemí SR prebieha štatistické  
zisťovanie u obyvateľstva pod ná -
zvom Vý berové  zisťovanie pracov-
ný ch síl. Vykoná va ho Š tatistický  
ú rad SR. Jeho cieľom je zabez-
pečiť informá cie o stave, štruktú re 
a vý voji trhu prá ce. Všetci zamest-
nanci štatistický ch orgá nov sú  zá ko-
nom viazaní mlčanlivosťou o všet-
ký ch zisťovaný ch skutočnostiach.
   Zá klad zisťovania tvorí ná hodný  
vý ber bytov pokrý vajú ci všetky 
okresy SR, ktorý  je realizovaný  
podľa presne stanovenej metodiky 
proporcioná lneho vý beru. Ak prá ve 
vašu domá cnosť navštívi anketá r 
Š tatistické ho ú radu SR, je to preto, 
že prá ve vaša ulica, číslo domu a 
bytu, v ktorom bý vate, sú  vybrané  
do tohto zisťovania. Vzhľadom na 
dôležitosť spoluprá ce vybranej do-
má cnosti na tomto zisťovaní verí-
me, že budete ochotní ná šmu anke-
tá rovi, ktorý  sa preuká že služob-
ným preukazom, venovať chvíľu z 
vá šho vzá cneho času, za čo vá m 
vopred ďakujeme.
                  Ing. Anna Hlavenková
                 ŠÚ  SR - Krajská správa 
                 v Bratislave

   Dň a 8. februá ra 2002 sa ko-
nala posledná  rozlú čka s JAN-
KOM SERAFÍNOM, ktorý  ná s 
nečakane opustil na ná sledky 
zá kernej choroby vo veku 17 
rokov. Ďakujeme všetký m prí-
buzný m, priateľom a zná mym, 
ktorí prišli odprevadiť Janka na 
poslednej ceste. Ďakujeme za 
prejavenú  sú strasť a kvetinové  
dary.
   Zá roveň  chceme vyjadriť neko-
nečnú  vďaku všetký m, ktorí 
chceli Jankovi pomôcť darova-
ním krvi.
            Rodičia Gabriela a Ján
            a sestra Lenka

  •

  

 JUS, s.r.o., spodná bielizeň , ul. M.R. 
Š tefá nika 20;
•  

  •  

  •  

  •

  •  

CYBER MAGIC, s.r.o.,

Ovocie - zelenina,

Tetovacie a piercingové  štúdio, 

 LUCCA, 

VENEZIA,

 - projektovanie 
sieťový ch apliká cií, internetová  čitá reň , Kollá -
rova 20;

 Martin Malík, Holubyho 
31;

Miroslav 
Šoufl, Holubyho 42;

Andrea Vizentová , predaj ob-
kladu a dlažby, Myslenická  23;

 Eva Klamová , predaj textilu - 
second hand, Bystrická  28;

   V januá ri sa uskutočnil prieskum 
ná zorov na parkovanie v centre 
mesta. Na otá zky anketá rov odpo-
vedalo 100 respondentov, ktorí boli 
vybraní podľa pohlavia, veku, 
miesta bydliska a zamestanania.
   Spoplatnenie parkovania na Rad-
ničnom ná mestí od 1.7. 2001 obča-
nia prijali takto: 36 percent pozitív-
ne, 39 percent negatívne, 19 per-
cent nemá  v tejto oblasti skú senos-
ti, 6 zvolilo inú  odpoveď.
   

 39 percent - poplatky sú  
dobrým zdrojom príjmov pre mes-
to, 30 percent - znížil sa počet á ut 
parkujú cich zbytočne v centre, 13 
percent - odstrá nilo sa dlhodobé  
parkovanie, 10 percent - zlepší sa 
poriadok (prejazdnosť ulíc);
   

 31 percent využíva Radničné  
ná m. len na krá tkodobé  parkova-
nie (10-15 min.) na vybavovanie na 
pošte a MsÚ, pritom musia zaplatiť 

Dôvody pozitívneho hodnote-
nia:

Dôvody negatívneho hodnote-
nia:

hodinovú  sadzbu, 15 percent po-
važuje už zaťaženie občana plate-
ním rôznych daní a poplatkov za 
príliš vysoké , 12 percent si myslí, 
že nemá  začo platiť, keď parko-
visko nie je strá žené , 11 percent - 

vyberanie poplatkov za parkovanie 
nič nerieši; 
   

 74 per-
cent za primerané , 10 percent za 
nízke, 1 percento za vysoké , 15 
percent iná  odpoveď alebo neve-
deli posú diť;

Poplatky za parkovanie 
respondenti považujú za:

   

 19 per-
cent ul. M.R. Š tefá nika, 5 percent 
Kollá rovu, 5 percent Zá hradnú , 4 
percentá  Mladoboleslavskú , 1 per-
cento Holubyho, 6 percent sa nevy-
jadrilo, 60 percent je proti rozširo-
vaniu platené ho parkovania;
   

 35 percent - par-
kovacie automaty, 31 percent - špe-
ciá lnymi pracovníkmi, 13 percent -  
parkovacími lístkami zakú pený mi v 
predajniach v centre mesta, 21 
percent iným spôsobom.         

V prípade rozširovania plate-
né ho parkovania na ď alšie ulice 
respondenti navrhujú:

Na platenie parkovné ho je 
najvhodnejšie:

(EL)
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   Malokarpatské  mú zeum a mesto 
Pezinok vá s pozý vajú  na 4. ročník 
kurzu gastronomický ch regioná lnych 
špecialít  na 
tému  podľa meš-
tianskych receptov. Kurz sa uskutoční 
v priestoroch Malokarpatské ho mú -
zea dň a 20.3. 2002 o 15.00 hod.        
                                                  

Ako to robili naš e babky
Veľkonočné  pečivo

(MM)
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   Tradič ným ocene-
ním naš ich športovcov 
za ú spešnú  reprezen-
tá ciu je kaž doroč ne 
pozvá nka na spoloč né 
stretnutie s predstavi-
teľmi mesta. Aj v 
tomto roku v januá ri 
zavítalo na radnicu 
dvadsať  najú spešnej-
š ích reprezentantov 
Pezinka vo viacerých 
športoch.
   V obradnej sieni sa 
športovcom prihovoril 
primá tor Ivan Pessel, 
ocenil ich výkony, kto-
rými triumfovali na 
svetových a európ-
skych šampioná toch a 
na medziná rodných a republiko-
vých sú ťaž iach. Kaž dý z pozva-
ných športovcov okrem osobnej 
gratulá cie a poďakovania dostal 
pekný pohá r a zapísal sa do Pa-
mätnej knihy mesta. 
   Potom v zasadač ke MsÚ  primá -
tor so svojim zá stupcom Oliverom 
Solgom besedovali s úspešnými 

pred novou sezónou
   , 
horský cyklista: - 
Tá to sezóna bude 
iná  ako predchá -
dzajú ce. Odvíja 
sa to od mô jho 
zranenia, stá le si 
dolieč ujem zlo-
menú  ruku, chodím na rehabilitá -
cie. Keď to všetko dobre pô jde od 
februá ra by som mal byť fit a odí-
dem na sústredenie do Spojených 
š tá tov alebo do Mexika. Tu ma 
č aká  tvrdá  príprava v teréne i po 
kondič nej strá nke. Prvé preteky sa 
zač ínajú  v polovici apríla - Český a 
Slovenský pohá r. Od jú na prichá -
dza na rad šesť kô l Svetového po-
há ra, medzitým majstrovstvá  sveta 
a majstrovstvá  Európy. To najdô -
lež itejš ie sa udeje v priebehu 
dvoch-troch mesiacov. Neviem 
eš te, aká  bude konkurencia, ale 
mojou snahou bude zajazdiť č o 
najlepš ie.
   , dž udista: - 

Sezónu som zač al 
víťazstvom v Slo-
venskej Bistrici v 
Slovinsku. Takýto 
ú spech v silnej 
európskej konku-
rencii som ani ne-
č akal, najmä keď 
organizá tori pri-

pravili pre ná s preteká rov nedô -
stojné podmienky. Zač iatkom 
apríla budem š tartovať na maj-
strovstvá ch Slovenska, potom ná s 
č aká  prvé kolo Slovenskej ná rod-
nej ligy, Veľká  cena Prešova a me-
dziná rodné sú ťaž e v Prahe, Buda-
peš ti, vo Varšave a iné. Mojím 
cieľom pre tú to sezónu je dosiah-
nuť dobrý výsledok na majstrov-
stvá ch Európy v Maribore.
   , plav-
kyňa: - Moja vý-
chodisková  pozí-
cia pred sezónou 
nie je dobrá , už  
dlhš í č as som 
chorá  so zá palom 
priedušnice. Ve-
rím však, ž e už  
č oskoro sa vy-
lieč im. Chýba mi tréning, a prvé 
preteky sa blíž ia. Zač íname v 
marci v Trnave. Chcela by som aj 
tento rok dobre obstá ť najmä na 
majstrovstvá ch Slovenska.
   , orientač ný 

bež ec: - Tento rok 
ná s č akajú  Sve-
tové pohá re, prvý 
zač ína vo Švaj- 
č iarsku, potom v  
Belgicku, v sep-
tembri v Maďar-
sku a posledný v 
Čechá ch. Medzi-

tým budú  majstrovstvá  Európy v 
Maďarsku, na ktoré sa predovšet-
kým zameriavam. V tomto roku už  
má m aj viac č asu na tréning, v minu-
lých rokoch ma zamestná vali roz-
biehajúce sa podnikateľské aktivity, 
preto oč aká vam, ž e moje výsledky 
by mohli byť lepš ie.                  

FILIP POLC

MARTIN TOMÁNEK

KAMILA KORČ EKOVÁ

FRANTIŠ EK LIBANT

(mo)

preteká rmi.
   Na slá vnostné stretnutie boli po-
zvaní: horský cyklista - , 
orientač ní bež ci - 

, karatisti - 

, dž udisti -

Filip Polc
František Li-

bant, Katarína Libantová , Luká š  
Bartá k Michal Peniak, 
Svatava Š pá niková , Marcela Ta-
hotná , Alena Hupková , Zuzana 
Greguš ová  Martin To-

má nek, Rastislav Neu, Adam 
Uherek Matej Ku-
nert Kamila Korčeko-
vá Má ria Dubeková

Barbora Michá liková  
Martina Zborovanová

Rastislav Blažek, Miroslav 
Bizná r Peter Há -
ger.                                        

, vodný lyž iar - 
, plavkyňa - 

, softbalistka - , 
atlétky - a 

, taekwon-
disti - 

 a basketbalista 

   V minulom č ísle sme priniesli in-
formá ciu, ž e vodného lyž iara Ma-
teja Kunerta trénuje nevlastná  
matka Helena Kunertová . Nejde 
však o nevlastnú  matku, ale druhú  
otcovu manž elku. Matej ž ije odde-
lene u svojej matky. Za nepresnú  
informá ciu sa ospravedlňujeme.  
                                                   (r)

Oprava

   Slovenská  
muž ská  bas-
ketbalová  re-
p r ez en t á c ia  
má  po takmer 
polroku bez-
vlá dia koneč ne 
svojho kormi-
delníka. Je ním 
terajš í tréner 
Slovakofarmy 

Pezinok . Najlepš í 
muž ský basketbalový tréner na 
Slovensku za rok 2001 sa tak opäť 
dostá va do najcennejšej trénerskej 
funkcie, keďž e už  v roku 1997 pri 
reprezentá cii pô sobil. 
   Hoci Ľ. Urban bol od zač iatku vý-
beru reprezentač ného trénera naj-
väč š ím adeptom na tú to funkciu, 
jeho menovanie sa nerodilo ľahko. 
Slovenská  basketbalová  asociá cia 
a BK Pezinok nevedeli dlho ná jsť 
spoloč nú  reč  v niektorých dô lež i-
tých otá zkach ohľadne realizač -
ného tímu a zabezpeč enia repre-
zentá cie. A aj keď ani v sú č asnosti 
eš te nie je všetko ú plne dotiahnuté, 
Ľ. Urban už  zač al tvoriť predbež ný 
zoznam kandidá tov na reprezen-
tač ný dres a tiež  aj program repre-
zentá cie na rok 2002.                

Ľubomír Urban

(pr)

   V sú boji o 
prvé miesto v 
s k u p i n e  s  
Iraklisom So-
lú n sa Slova-
kofarma vypla 
k výbornému 
výkonu. Na 
snímke jeden 
z jej ú tokov 
ťahá  Ristano-
vič .

   Basketbalisti Slovakofarmy Pezi-
nok dosiahli v tomto roč níku Sapor-
tovho pohá ra svoju najlepš iu bilan-
ciu v zá kladnej skupine tejto sú ťaž e. 
Dosiahli osem víťazstiev a iba dva- 
krá t prehrali, č o ich vynieslo na his-
torické prvé miesto. 
   V 9. kole zvíťazili na palubovke 
Igokei Aleksandrovac 81:78, keď už  
prehrá vali o 15 bodov. Muž stvo teda 
opäť doká zalo, ž e v tomto roku má  
veľku vnú tornú  silu ale aj motivá ciu 
nieč o v Saportovom pohá ri dosiah-
nuť. Toto víťazstvo zá roveň zname-
nalo, ž e v zá vereč nom kole si to v 
súboji o prvé miesto rozdajú  na pez-
inskej palubovke Slovakofarma a 
Iraklis Solún. Vyše dvetisíc prítom-
ných divá kov malo v ten več er z bas-
ketbalu urč ite ohromný zá ž itok a 
najmä veľkú  radosť z výkonu ná šho 
muž stva. Veď už  dá vno sa nestalo, 
aby sa v poslednej minú te všetci 
divá ci postavili a skandovaným po-
tleskom ďakovali hrá č om. Tí sa 

najmä v prvom polč ase prekoná vali 
a fantastickú  obranu striedali s vý-
bornými ú toč nými akciami a napo-
kon zaslú ž ene zvíťazili 86:74. To 
znamená , ž e v I. kole vyraďovacej 
č asti sa stretnú  so silným poľským 
tímom Anwil Wloclawek. Prvý zá pas 
je 27. februá ra v Poľsku, odveta v 
Pezinku sa odohrá  5. marca. 
   Najlepším strelcom Pezinka v zá -
kladne skupine sa stal 

 ktorý nastrieľal 181 bo-
dov. 
   Popritom sa skonč il 1. roč ník 
Česko-slovenského pohá ra, kto-
rého finá lový turnaj sa uskutoč nil 22. 
a 23. januá ra v Ostrave. Naš i hrá č i 
najskô r v semifiná le zdolali Děč ín 
95:64 a vo finá le Ostravu 97:80 
najmä zlepšenou hrou v druhom 
polč ase. Pezinč ania sa tak stali pre-
miérovým viťazom tejto medziná -
rodnej sú ťaž e a splnili tým jeden zo 
svojich  cieľov tejto sezóny.
                                                 

Andrej  
Lukjanec,

(pr)

Snímka (mo)
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   (utork) o 9.30 hod. v Salóniku 
-  - pro-
tidrogový  program pre SŠ ;

 (streda) o 20.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
televízna nahrávka zábavného pro-
gramu STV a agentú ry HATTRICK. 
Ú č inkujú : Peter Koč iš a hostia;
    

   (nedeľa) o 16.00 hod. v Ma-
lej sále - 

, koncert americkej spe-
váč ky
  

5.3. 
ĎAKUJEM, NECHCEM

  6.3.
SNÍVAJTE S NAMI

10.3.
MARIA JOHNSON - 

GOSPEL
;

8.3.
SLOVÁ CKY KRÚŽOK

14.3.
HOVORY O 

ZDRAVÍ
Téma:

15.3.
SLÁ VNOSTNÝ KON-

CERT K 50. VÝROČ IU ZALOŽE-
NIA ZUŠ. 
  20.3. 

Prezentá cia kozmetickej firmy 
AVON
21.3

ZÁ VER TRI-
MESTRA PETANU
  22.3.

VEĽKONOČNÝ FOLK - 
ROĽNIČKY A POUPATA 

23.3.
ĽUDIA ĽUĎOM - bene-

fič ný koncert Nadá cie REVIA
24.3.

AHOJ ROZPRÁ VKA

25.3.

 (piatok) o 17.30 hod. v Saló-
niku - ;

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

 - cyklus prednášok V. Č er-
nuškovej.  Stres a naše zdra-
vie;
   (piatok) o 17.30 hod. vo 
Veľkej sále - 

Hl. garant: ZUŠ ;
(streda) v Spoloč enskej sále 

- 
;

  . (štvrtok) o 17.30 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

;
 (piatok) o 19.00 hod. v Malej 

sále - 
- koncert 

folkový ch skupín.
   (piatok) o 18.00 hod. vo 
Veľkej sále - 

;
   (nedeľa) o 16.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
pokrač ovanie cyklu rozprávok s 
detskou sú ťažou;
   (pondelok) o 9.00 a 11.00 

hod. vo Veľkej sále - 
 - divadelné predstavenie 

pre deti ZŠ  v podaní profesionálne-
ho Divadla Jána Palárika z Trnavy;
  (streda) o 9.00 hod. vo 
Veľkej sále - 

- festival tvorivosti detí MŠ :
(nedeľa) o 19.00 hod. v Spo-

loč enskej sále - 

.
       
  15.3. o 17.00 hod. - 

;
  23.3. o 15.00 hod.

- vý stava prác štyroch slo-
venský ch drotárov - Miroslava Kal-
mana, Eriky Majerskej, Ladislava 
Kunetku a Emanuela Hodála.

(od 18:18 hod. koncert pezinskej 
hudobnej skupiny  - 
"filmová hudba trocha inak...")

PYŠNÁ  PRIN-
CEZNÁ

27.3. 
NAJMENŠÍ FESTI-

VAL 
   31.3. 

VEĽKONOČNÁ  
HASIČSKÁ  ŠIBAČKOVÁ  ZÁ BA-
VA

VÝSTAVA 
PRÁ C VÝTVARNÉHO ODBORU 
ZUŠ

 - SVET DRO-
TÁ ROV 

FEELME

VÝSTAVY - :vernisá že

   

FEELME

 KINO DOMU KULTÚRY
     1.-3. Vanilkové nebo       USA
         5. Tí druhí          
         7. FK: Sex pistols: Běs a 
děs                                         USA
 (od 18:18 hod. koncert pezinskej 
hudobnej skupiny  - 
"filmová hudba trocha inak...")
   8.-10. Monsters, a.s.         USA
       12. Hriešnica                USA
       13. Moulin rouge           USA
       14. FK: Kuchár, zlodej, jeho 
žena a jej milenec             VB, FRA
 

16.-17. Č ierny jastrab zostrele-
ný                                            USA
19.-20. Blikajú ce svetlá      DAN
21.-22. Stop tinedžerským fil-
mom! (Bulšit)                          USA

 FRA, ŠPA

       24. Harry Potter a kameň 
mudrcov (titulky)               VB, USA
 26.-27. Training day            USA
       28. FK: Zmysel života      VB
29.-31. Ocean ś eleven, Stávky 
prosím                                    USA

    

         2. Zázrač ný  prsteň a iné 
rozprávky                               RUS
   9.-10. Monsters, a.s.         USA
       16. Bolek a Lolek na divo-
kom západe                            POL
       30. Ružová Barborka      Č R
        

    (utorok) o 16.00 hod. v CVČ  - 

všelič o o zvieratkách
   (nedeľa) o 13.30 hod. v CVČ  
- 

;
   (štvrtok) o 14.30 hod. v CVČ  
- - 
sú ťaž pre deti a mládež;
   (utorok) o 14.00 hod. v CVČ  - 

 - test šikovnosti a rozu-
mu;

   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.  ZMENA PRO-
GRAMU VYHRADENÁ !

DETSKÉ  PREDSTAVENIA
 Zač iatok predstavení je o 17.00 hodine. 

5
Moje najobľúbenejšie zvieratko - 

;
10.3.
Výlet za kultúrou - Štá tne bá b-

kové  divadlo: Luská č ik
14.3.
Najkrajší jarný úč es a makeup 

19.3.
Už  to má m!

   (utorok) o 14.15 hod. v CVČ   
- - zvyky a 
tradície;

(štvrtok) o 10.30 hod. v CVČ   
- - 
beseda s ochrancom prírody

o 15.30 - 18.00 
hod. na ZŠ  Kupeckého

- odpoludnie podľa záujmu 
detí.
  
   1.3. 
                              8.00-12.00 hod.
 9. a 23.2. 
                              8.00-12.00 hod.
                   
 20.3..-3.4. 

10.00-18.00 hod. v CVČ ;
 20.2..-8.3.  - vý sta-
va vý tvarný ch prác
                 10.00-18.00 hod. v CVČ
       
   

 - otázky a pravidlá v CVČ ;
              
 -  vo štvrtok 14. a 
21.3. o 9.30 hod. v CVČ  

- o zvieratkách i rastlin-
kách;
 -  v stredu 6., 13., 
20.3. o 13.30 hod. v CVČ  - 

 - tvorivé dielne, tradície a zvy-
ky;
 -  - 7. a 21.3. o 
13.00 hod.
 -  - podujatie 
pre SŠ  - 27.3. o 14.00 hod. v CVČ .

26.3.
Veľká  noc prichá dza 

  28.3. 
Duch Malokarpatských hôr 

;
  1., 8., 15. a 22.3. 

 - Športové  
piatky 

Otvorené  dvere v SMT

Sobota v SMT

Veľkonoč né  inšpirá -
cie           

Európa v škole

Skryté  pramene Slovenska- 3. 
kolo

Dobré  rá -
no, príroda 

Veľká  
noc

Poč ítač e v SMT

Veľká  noc prichá dza

Stanica mladých technikov

Výstavy

Korešpondenč né  hry

Podujatia pre
Materské  školy:

Školské  kluby:

   Vodič ské preukazy vydané do 31. 
decembra 1992 stratia svoju plat-
nosť posledným dňom tohto kalen-
dárneho roka, ak majitelia nepožia-
dajú  o ich výmenu. Vodič ské preu-
kazy vydané po 1. januári 1993 vrá-
tane tohto dňa zostávajú  naďalej v 
platnosti.

   V utorok 29. januára namerali v 
Bratislave teplotu 20 C, č o je naj-
vyššia teplota v tento deň za po-
sledných 151 rokov.                    (r)

151- roč ný rekord

   Dobrovoľná požiarna ochrana Pezi-
nok s vás dovoľuje pozvať na tradičnú  
ŠIBAČ KOVÚ  ZÁBAVU, ktorá sa usku-
oč ní 31. marca na Veľkonočnú  nedeľu 
v Dome kultú ry na Holubyho ulici. Za-
č iatok je o 19. hod. Do tanca a na 
poč úvanie hrá Akord. Pre návštevní-

kov je pripravené bohaté obč erstve-
nie a tombola. Vstupné je 200 Sk. 
Vý ťažok z akcie bude použitý  na pod-
poru dobrovoľnej požiarnej ochrany.
   Predpredaj vstupeniek zabez-
peč uje Ján Slaný , Kupeckého 71, tel. 
640 1493.                                  (gg)

REKLAMY


