
   V roku 2001 sa v Pezinku narodilo 
168 detí, zomrelo 153 občanov. Pri- 
sťahovalo sa 399 ľudí a odsťahova- 
lo 353. Celkový  prírastok obyva-
teľov bol 61 ľudí.
   Podľa minuloročného sčítania 
Pezinok má  21 082 obyvateľov.   (r)

    Riaditeľka š koly Mária Vaneková s najmenš ími deťmi na 
hodine hudobnej náuky. (Viac na str. 7)                                                                                        Snímka M. Oravec

50. VÝ ROČ IE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ Š KOLY.

   V utorok 2. apríla 2002 sa usku-
točnia oslavy 57. vý ročia oslo-
bodenia mesta Pezinok. Slá v-
nostný  príhovor a akt kladenia 
vencov sa bude konať o 15.00 
hod. pri pomníku na Mladobo-
leslavskej ulici. Zraz ú častníkov 
oslá v bude v Zá mockom parku.
   Usporiadateľom celomest-
ský ch oslá v bude Mesto Pezi-
nok a MO SZPB v Pezinku.

Degustácia sú ťaž ný ch vzoriek v Dome kultú ry

   V slovenskom viná rskom kalen-
dá ri má  už stá le miesto podujatie 
pod ná zvom VÍNNE TRHY PEZI-
NOK. V tomto roku napíše svoju 
siedmu kapitolu.
   Ký m vyzná vači dobrého vína si 
môžu na tomto podujatí vychutnať 
to najlepšie zo Slovenska a z okoli-
tý ch krajín, viná rskych odborníkov 
čaká  vždy ú loha zhodnotiť kvalitu  
prezentovaných vín a oceniť tie  
najlepšie. V rá mci sú ťažnej degu-
stá cie 15. marca členovia hodno-
tiacich komisií hodnotili 404 vzoriek 

vín. Zastú penie mali biele, ružové , 
tiché  a šumivé  vína. Hodnotilo sa 
Vedelovým systémom, podľa me-
dziná rodný ch pravidiel.
    vý stavy sa stal 
Rizling vlašský  - slamový  ročník 
2000, od producenta Víno Mar-
cinčá k Mikulov. 
   Ď alšie ocenenia:
   

 - Sauvignon - výber z hroz- 
na ročník 2001, Vinohradnícka spo-
ločnosť Modra;

Š AMPIÓ NOM

Vicešampió n vý stavy a Cena 
Ministerstva poľnohospodá r- 
stva SR

   
 - Kerner - neskorý  

zber, Ľ udovít Tretina, Pezinok;
    - Zwei-
geltrebe - bobuľový  vý ber ročník 
2000, Vinovin Tibava;
   

 - RV - 
botrytický  zber ročník 1999, Víno 
Marcinčá k Mikulov;
   

 - RR - bo-
buľový  vý ber ročník 2000, VPS - 
Pavelka, Sobolič, Pezinok;
   

 - Frankovka modrá  
ročník 2000, Alojz Zvozil, Rača;
   

 - 
VZ 1998 - Stanislav Ková č, Berno-
lá kovo;
    - 
Rulandské  sivé , neskorý  zber roč-
ník 2001, Vinohradnícka spoloč-
nosť Modra;
   

 - Víno 
Marcinčá k Mikulov (8 vzoriek).
   Degustá cia všetkých vystavova-
ných vín pre verejnosť sa uskutoč-
ní v dňoch 19. a 20. apríla v Dome 
kultú ry. V piatok bude otvorené  od 
14.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 
10.00 do 20.00 hod.
                                               

Najlepšie víno biele produkcie 
ročník 2001

Najlepšie víno červené

Cena primá tora mesta Pezinok 
za najlepší Rizling vlašský

Cena Regioná lnej komory za 
najlepší Rizling rýnsky

Cena prednostu OkÚ  za najlep-
šiu Frankovku

Cena komunitného združenia 
Revia za najlepší Veltlín zelený

Cena Radošínskeho divadla

Cena Združenia Malokarpat-
ská  vínna cesta pre najúspeš-
nejšieho vystavovateľa

(mo)
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   Mestské  zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí 28. februára schvá-
lilo Š tatút mesta Pezinok. Š tatút 
upravuje vnútornú organizáciu 
mestskej samosprávy, š truktúru, 
usporiadanie, právomoci a vzá-
jomné  vzťahy orgánov a organi-
začných jednotiek a ich hlavné  úlo-
hy. Súčasťou š tatútu sú organi-
začná š truktúra mestskej samo-
správy a mestské ho úradu a iné  
úpravy a pokyny upravujúce orga-
nizáciu a riadenie orgánov mesta a 
jeho organizačných jednotiek.
   Š tatút nadobudol účinnosť  1.3. 
2002. Súčasne bol zrušený dote-
raz platný Organizačný poriadok 
mestskej samosprávy.     (mo)

Š tatút mesta

   Do funkcie hlavnej kontrolórky 
mesta bola znovu navrhnutá a zvo- 
lená doterajš ia kontrolórka Elena 
Antalová, ktorá sa na tomto poste 
plne osvedčila.
   Novelizovaný zákon o obecnom 
zriadení č. 453/2001 ustanovuje, 
že hlavnú kontrolórku volí a odvo-
láva mestské  zastupiteľstvo. Dĺžka 
funkčné ho obdobia je stanovená 
na šesť rokov.                         (mo)

   Zo zákona č. 42/1994 Z.z. a ne-
skorš ích predpisov a noviel vyplý-
vajú pre mesto úlohy na úseku civil-
nej ochrany obyvateľstva (COO). 
Podľa osobitnej správy, ktorú pre-
jednávalo mestské  zastupiteľstvo, 
v roku 2001 bola pozornosť  na 
úseku COO venovaná priprave-
nosti mesta na vznik mimoriadnych 
udalostí na jeho teritóriu, aktualizá-
cii plánov ochrany obyvateľstva, 
najmä  vyrozumeniu, varovaniu, 
ukrytiu a zabezpečeniu prostried-
kami protichemickej ochrany a 
údržbe a ošetrovaniu špeciálnej 
techniky a materiálov CO. Aj na-
priek zložitým ekonomickým pod-
mienkam mesto v rámci svojich 
možností úlohy COO splnilo.
   V roku 2002 budú úlohy CO zame-
rané  na zdokonalenie pripravenosti 
riadiacich pracovníkov samosprá-
vy pri ochrane života, zdravia ma-
jetku občanov, prehodnotenie po-
treby odborných jednotiek CO k 
vykonaniu záchranných, lokalizač-
ných a likvidačných prác pri mimo-
riadnych udalostiach, zabezpeče-
nie vykonávania prípravy občanov 
na sebaochranu a vzájomnú po-
moc, upresnenie dokumentácie 
COO a iné  aktuálne úlohy.

   Najbližš ie zasadnutie Mestské ho 
zastupiteľstva sa uskutoční 25. 
apríla. Poslanci sa budú zaoberať 
najmä  rozborom hospodárenia  
mesta a mestských firiem za minulý 
rok, vyhodnotením separované ho 
zberu a stavom životné ho prostre-
dia.
   Zasadnutie sa začína o 8.30 hod. 
v zasadačke MsZ na ul. M.R. Š tefá-
nika č. 10.                               (mo)    Na Mestskom úrade v Pezinku bolo v roku 2001 prija-

tých a vybavovaných 20 sťažností, z toho 11 oprávne-
ných, jedna čiastočne oprávnená a 8 neoprávnených.
   Oprávnené  sťažnosti sa týkali pravidiel spolunažíva-
nia, miestnych poplatkov, chovu zvierat, dani z nehnu-
teľnosti, dodržiavania stavebné ho zákona, dopravné ho 
značenia a majetku mesta. 
   Prijatá bola aj jedna petícia občanov - vo veci ne-
súhlasu s výstavbou 24 bytov na Muš káte. Táto bola po-
súdená ako neopodstatnená.
   Podľa konš tatovania hlavnej kontrolórky mesta 
sťažnosti a petície boli vybavené  v súlade so zákonom 
číslo 152/98 Z.z. o sťažnostiach a zák. 85/1990 Z.z. o  
petičnom práve.                     (mo)

   Poslanci Vyš š ieho územné ho celku (VÚC) za vo-
lebný obvod 7 (zľava - Peter Červenka, Stanislav Sobo-
ta, Richard Demovič a Ivan Pessel) sa 12. februára 
stretli s primátormi miest a starostami obcí okresu Pezi-
nok. Informovali ich o doterajšej činnosti v regionálnom 
parlamente a zaujímali sa o najpálčivejš ie problé my vo 
volebnom obvode, ktorých riešenie chcú v orgánoch 
VÚC spoločne presadzovať.                                 (mo)

  •

  

 18.2. rokoval primátor Ivan Pessel s Vierou 
Moravčíkovou ohľadne atelié ru Š tefana Proko-
pa;
•

  •

  •  

•  

 18.2. prijal primátor víťazov 9. ročníka an- 
kety Najlepš ia predajňa roku 2001;

 12.3. rokoval primátor s mestským kroniká-
rom Petrom Wittgrúberom o kronike a príprave 
projektu vybudovania siete cyklochodníkov v 
Malokarpatskom regióne;

12.3. viedol primátor stretnutie poslancov 
Bratislavské ho VÚC so starostami a primá-
tormi Malokarpatské ho regiónu;
  12.3. rokoval zástupca primátora Oliver 
Solga na Pamiatkovom ústave v Bratislave 
ohľadne dokončenia výskumu na Radnici.

  •  

 •  

  •  

  •  

  •  

•  

  •  

  •  

18.2. rokoval primátor so Slovenskou sprá-
vou ciest o rieš ení križovatky na Š enkvickej 
ulici;

19.2. rokoval primátor so zástupcami pe-
zinských lekární o rieš ení pohotovostných 
služieb;

19.2. sa zúčastnil primátor na rokovaní vo 
veci rekonš trukcie tepelné ho hospodárstva;

20.2. sa zúčastnil zástupca primátora na 
otvorení výstavy fotografií Jána Š trbu v part-
nerskom meste Mladá Boleslav;

21.2. viedol primátor v Slovenskom Grobe 
zasadnuitie Združenia miest, obcí a mestských 
častí Malokarpatské ho regiónu;
  27.2. sa zúčastnil zástupca primátora na 
zasadnutí Kultúrnej komisie, ktorá rozhodovala 
o pridelení grantov na rok 2002 z fondu kultúry;

4.3. sa zúčastnil primátor na valnom zhro-
maždení Klubu podnikateľov mesta Pezinok;

5.3. sa zúčastnil primátor na výberovom 

konaní na dodávateľa rekonš trukcie tepelné ho 
hospodárstva;

6.3. sa zúčastnil primátor na zasadnutí 
výboru na hodnotenie projektov uchádzajúcich 
sa o podporu z Pilotnej grantovej sché my MH 
SR;

 7.3. primátor a zástupca primátora sa 
zúčastnili na otvorení výstavy Baníctvo a mine-
rály Malých Karpát v Západoslovenskom mú-
zeu v Trnave;
     8.3. rokoval primátor v Modre o rozhľadni 
na Veľkej Homole;

8.3. sa zúčastnil primátor na zasadnutí 
Komisie š portu, ktorá rozhodovala o grantoch 
na podporu športu v roku 2002;

11.3. sa zúčastnil primátor na rokovaní so 
zmluvným partnerom Lesy, š .p.;
    12.3. sa zúčastnil primátor na rokovaní s 
odborom š kolstva Okresné ho úradu v sú-
vislosti s prípravou prechodu kompetencií na 
mesto od 1.7.;

 13.3. sa zúčastnil primátor na verejnom 
zhromaždení s občanmi k návrhu územné ho 
plánu zóny Pezinok Juh - Sahara I.

  •  

  •

•

  •  

   •  

•  

  •

   Do redakcie sme dostali list ano-
nymné ho pisateľa, ktorý položil dve 
otázky primátorovi mesta Ing. Ivano-
vi Pesselovi:
 1. Dokedy dopustíte, aby Kabel Plus 
zvyšoval ceny za káblovú televíziu 
(KT) ? Neurobili ste nič pre občanov 
Pezinka.
 2. Prečo ste nenasledovali príklad 
primátora mesta Trnava a nepodali 
návrh na súd proti neúmerné mu zvy-
šovaniu cien za KT?

   Citujeme:
 

Odpoveď  na prvú otá zku
   Ing. Pessel: - Nie je pravda, ž e 
mesto neurobilo nič pri zvýšení cien 
za služ by ká blovej televízie. Pri pr-
vom zvýšení cien z 1.1. 1999 (asi o 
30%) podalo mesto prostredníctvom 
hlavnej kontroló rky sťaž nosť na 
Sprá vu finančnej kontroly s ná vr-
hom, aby vykonali kontrolu v spoloč-
nosti Kabel Plus a.s. Výsledok kon-
troly je v odpovedi SFK Bratislava.

  Na základe Vašej požiadavky zo dňa 
14.4. 1999 na vykonanie cenovej kon-
troly zameranej na posúdenie cien 
služieb poskytovaných v oblasti 
rozvodu káblovej televízie pre občanov 
mesta Pezinok a.s. Kabel Plus Bra-
tislava od 1.1. 1999 Vám oznamujeme 
nasledovné  stanovisko:
   Káblová televízia je podľa § 6 vy-
hlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Sloven-
skej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách 
považovaná za prirodzený monopol. 

Oprávnenosť výšky cien jednotlivých 
služieb bola posúdená v zmysle odst. 3 
§ 6 citovanej vyhlášky ako u regulova-
ných cien t.j. na základe preukázaných 
ekonomicky oprávnených nákladov a 
primerané ho zisku.
   Kontrola posúdila výsledné  kalkulácie 
nákladov za roky 1996-98 z hľadiska 
zahrnutia ekonomicky oprávnených 
nákladov a primerané ho zisku. Kontro-
lou bolo zistené , že cena základnej pro-
gramovej ponuky - Š tandard a rozš íre-
nej ponuky PLUS platná v jednotlivých 
časových obdobiach uvedených rokov 
nedosiahla úroveň oprávnených nákla-
dov, pričom spoločnosť Kabel Plus v 
rokoch 1996-98 nezahrnula do kalkulá-
cie nákladov zisk.
   Pri určení cien platných od 1.1. 1999 
spoločnosť  Kabel Plus vypracovala 
kalkuláciu predpokladaných nákladov 
na rok 1999. Cenový nárast pri ponuke 
Š TANDARD (t.č. MINI) zo 45 Sk na 89 
Sk tak, ako aj pri ponuke PLUS (t.č. KLA-
SIK) zo 180 Sk na 255 Sk vychádzal z 
predpokladané ho nárastu niektorých 
nákladov oproti skutočným nákladom 
roku 1998 a zakalkulovania zisku vo 
výške 14,62%.
   Vykonanou cenovou kontrolou v a.s. 
Kabel Plus zameranou na dodržiavanie 
pravidiel vecné ho usmerňovania cien 
káblovej televízie za roky 1996-98 ako i 
pri určení ponukovej ceny platnej od 
1.1. 1999 nebolo zistené  porušenie 
cenovej disciplíny.          Ľudovít Kavjak                                
                                     riaditeľ SFK
Odpoveď  na druhú  otázku

   Ing. Pessel: - Na 
zá klade interpelá -
cie poslancov na 
MsZ ž iada mesto 
spoločnosť UPC o 
vysvetlenie, ako sa 

bude rieš iť otá zka úpravy cenníka v 
súlade so sprá vnym konaním voči 
UPC a ako bude UPC rieš iť vrá tenie 
cenových rozdielov podľa rozhodnu-
tia Telekomunikačného úradu. Po 
vyjadrení spoločnosti UPC budeme 
občanov mesta o riešení daného 
problému informovať.
   List mesta UPC:
   Po prevzatí firmy Kabel Plus do UPC 
Slovensko s.r.o. začali byť  problé my s 
cenou služby pre užívateľov. Jednalo 
sa o cenu 280 Sk. Viem, že správne 
konanie vo veci bolo ukončené  v ne-
prospech UPC a následne mal byť vy-
daný nový cenník. Miesto toho nám bol 
doručený cenník na 306 Sk mesačne. 
Predpokladám, že vä čš ina užívateľov z 
dôvodu, aby neboli odpojení aj novú 
cenu od 1.2. 2002 platí.
   Paradoxom zostáva, že v celej repub-
like protestovali k cene 280 Sk, pričom v 
Pezinku eš te za firmy Kabel Plus bola 
od 1.1. 2000 určená cena 290 Sk.
   V horeuvedenej súvislosti Vás žiadam 
o vysvetlenie nasledovných otázok:
 1. Kedy bude upravený cenník v súlade 
so správnym konaním vo veci nespráv-
nej ceny 280 Sk?
 2. Ako sa bude rieš iť  vrátenie rozdielu 
užívateľom vo všeobecnosti a ako uží-
vateľom z Pezinka, ktorí už od 1.1. 
2000 platia 290 Sk a v súčasnosti do-
konca už 306 Sk?
   Uvedomujeme si, že ide o službu me-
dzi Vašou firmou a jednotlivými užíva-
teľmi TKR, teda priamym účastníkom 
tohto právneho vzťahu nie je mesto, ale 
túto žiadosť  predkladáme v záujme 
naš ich obyvateľov (užívateľov TKR), 
aby sme ich čím skôr mohli informovať. 
Zároveň vyslovujeme presvedčenie, že 
preplatky ceny sa vrátia obyvateľom čo 
najskôr a hlavne, že sa vrátia mimosúd-
nou cestou.     JUDr. Ladislav Š afár
                       prednosta MsÚ  Pezinok
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   Z hodnoverné ho zdroja sme sa 
dozvedeli, že pezinský hotel Grand 
bol predaný za 7 milió nov. Nový 
vlastník Milan Vadovič  z Bratislavy 
bol vybraný z viacerých zá ujemcov. 
Pri predaji bola rozhodujúca výška 
ponúknutej sumy a jej okamžitá  
úhrada. O kúpu hotela vraj prejavili 
zá ujem aj podnikatelia z Pezinka, 
avšak vybraný zá ujemca podal 
najvýhodnejšiu ponuku.
   Predaj nehnuteľnosti vo vlastníc-
tve štá tu zabezpeč ovalo Minister-
stvo pre sprá vu a privatizá ciu ná -
rodné ho majetku SR. Ako sme už v 
našich noviná ch informovali pô-
vodne stanovená  cena podľa zna-
lecké ho posudku bola 4 637 000 
Sk.
   Chceli sme vá s informovať aj o 
tom, aké  plá ny s hotelom má  jeho 
nový vlastník, ten ná m však telefo-
nicky ozná mil, že po dohode so 
svojim spoloč níkom informá cie 
zatiaľ poskytovať nebudú.
   Problé mom zostá va ešte poze-
mok pod nehnuteľnosťou, ktoré ho 
vlastníkom je mesto, č o sa bude  
riešiť osobitne.                        (mo)

Roky nevyuž ívany hotel v centre mesta.                     Snímka M. Oravec

Čas predaja a služieb
   Mestské  zastupiteľstvo schvá lilo 
Všeobecne zá väzné  nariadenie č . 
2/2002 o č ase predaja v obcho-
doch a pri poskytovaní služieb.
   V nariadení sa urč uje č as predaja 
v obchodoch a v prevá dzkach po-
skytujúcich služby každý deň  v 
roku v č ase od 6.00 do 22.00 hod. 
Výnimku môže urobiť primá tor, keď 
je to v zá ujme mesta a obč anov.

   Prevá dzkový č as na trhoviská ch 
urč uje iné  VZN.
   Prá vnické  a fyzické  osoby podni-
kajúce na úseku obchodu a služieb 
sú povinné  upraviť prevá dzkový 
č as do 60 dní od úč innosti tohto 
VZN, t.j. do konca má ja 2002. V prí- 
pade, že to neurobia, môžu dostať 
pokutu do 200 tisíc Sk.
                                             (msú )

   Sú skupiny obyvateľov ná šho 
mesta, o ktorých sa veľa nevie, 
prípadne informá cie o nich sú ne-
úplné . V snahe pomôcť riešiť tento 
problé m vydalo mesto Pezinok dve 
brožúrky, ktoré  sú malými vizitkami 
dvoch skupín obyvateľov - dôchod-
cov a Ró mov. Prvá  vyšla pod ná -
zvom  
a druhá   v ná -
klade po 500 ks. Obe obsahujú 
okrem charakteristík špecifík ži-
vota č i už starých ľudí alebo spomí-
nané ho etnika, aj fotografickú prí-
lohu. Autorkou textov je vedúca 
oddelenia obč ianskych zá ležitostí 
Mestské ho úradu v Pezinku Alž-
beta Strapá ková . Zá ujemcovia 
môžu tieto materiá ly získať v Mest-
skom informač nom centre na Rad-
nič nom ná m. 9.                        

Kluby dôchodcov v Pezinku
Ró movia v Pezinku

(EL)

   V minulom roku sa v Pezinku naro-
dilo 168 detí, z toho 85 dievč at a 83 
chlapcov.
   Najobľúbenejšími menami u die-
vč at boli  a  (5x) 

 
(4x). U chlapcov "leteli" 

 (6x),  
(4x).
   Prekvapilo ná s, aká  bola u ná s u 
novonarodených detí široká  šká la 
mien. U dievč at sme nará tali 49 
rôznych mien, u chlapcov 43.
   Všimli sme si, že "mó da" mien sa 
každý rok mení, napr. v roku 2000 
boli najpoč etnejšie mená : Simona, 
Hana, Viktó ria, Dominika, Alexan-
dra, Petra, Adam, Marek, Richard, 
Martin, Jakub.                         

Kristína Natá lia
Zuzana, Teré zia, Simona, Laura

Juraj, Ma-
tú š Martin, Matej, Samuel

(mo)

   Aj keď pri skrá šľovaní prostre-
dia, v ktorom žijeme, je najdôleži-
tejšie, aby dobrý pocit z toho mali 
predovšetkým tí, č o sa o to prič i-
nia, urč ite nemalý význam má  aj 
aby sa im dostalo uznania č i mo-
rá lneho ocenenia od okolia. Prá - 
ve preto vyhlasuje samosprá va 
mesta Pezinok nový roč ník súťa- 
že o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu 
v troch kategó riach: 1. 

, 2. , 3. 
okna, bal-

kó na predzá hradky verej-
nej budovy.

   Odborná  porota pod vedením 
Ing. M. Bač á ka bude od jari do 
jesene sledovať situá ciu v meste, 
aby mohla zodpovedne v septem-
bri rozhodnúť o víťazoch súťaže. 
Tak ako v minulých rokoch, orga-
nizá tori rá tajú so spoluprá cou ob- 
č anov, nielen pri výbere kandidá -
tov ale predovšetkým pri starostli-
vosti o životné  prostredie v meste.
   Traja najlepší v každej kategó rii 
prevezmú 2.10. z rúk primá tora 
diplomy a vecné  ceny.            (EL)

   Mestské  zastupiteľstvo schvá lilo 
premiestnenie zastá vok autobuso-
vých spojov SAD z Malackej ulice 
(pri Pinelovej nemocnici) a diaľko- 
vých liniek z Moyzesovej ulice (pri 
Demovič ovi). Súč asne súhlasilo so 
zrušením zastá vky na linke Pezi-
nok - Vinič né  - Senec na Moyzeso-
vej ulici.
   Zastá vka z cesty na Malackej ulici 
bude presunutá  na bezpeč nejšie 
miesto, priamo pred vchod nemoc-
nice. Diaľkové  spoje budú mať za-
stá vku nie na Moyzesovej ale na 
Jesenské ho ulici, kde sa na tento 
úč el využije plocha po zrušenom 
benzínovom č erpadle. Presnejší  
termín uskutoč nenia týchto zmien 
nie je ešte zná my.
   

 - povedal ná m  
primá tor I. Pessel.                   

"Museli sme s týmito zastá vkami 
niečo urobiť nielen kvôli dopravnej 
bezpečnosti, ale aj bezpečnosti  
cestujú cich a chodcov. Už  dlho ná s 
na nevyhnutnosť riešenia tejto situ-
á cie upozorňoval dopravca SAD. 
Nedá  sa to však urobiť zo dňa na 
deň. Najskôr musíme dať urobiť 
projektovú  dokumentáciu, odsú -
hlasiť ju s dopravnou políciou a pre-
pravcom. Až  potom sa môž u sta-
vebné  ú pravy urobiť. Predpokla-
dám, ž e všetky prá ce budú  ukon- 
čené  v II. polroku"

(mo)
   Za úč asti predstaviteľov miest 
Pezinok a Trnava a ďalších hostí sa 
uskutoč nila v Zá padoslovenskom 
múzeu v Trnave vernisá ž výstavy 

. Výstava má  obozná miť s deji-
nami baníctva v Malokarpatskom 
regió ne v období od 13. storoč ia až 
po jeho zá nik koncom 20. storoč ia 
a uká zať vzá cne minerá ly z Malých 
Karpá t.
   Organizá tormi výstavy, ktorá  po-
trvá  do 6. júna 2002, sú Obč ianske 
združenie Karpaty Slovakia v spo-
luprá ci so Zá padoslovenským mú-
zeom v Trnave, mestami Pezinok a 
Trnava, Š tá tnym okresným archí-
vom so sídlom v Modre a Banským 
múzeom v Banskej Štiavnici.      

Baníctvo a minerá ly Malých Kar-
pá t

(r)

   Poslanci MsZ na februá rovom 
zasadnutí schvá lili avizovanú I. 
novelu rozpoč tu mesta na rok 
2002. Pôvodný rozpoč et príjmov 
(134 648 tisíc) bol navýšený o 1213 
tisíc Sk. Vo výdavkovej č asti (pô-
vodne 134 648 tisíc) sa rozpoč et 
novelou upravuje na 135 861 tisíc 
Sk. Celkové  príjmy a výdavky mest-
ské ho rozpoč tu sú teda vyrovnané .     
                                               (mo)

REKLAMA
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   Nadá ciu REVIA, Malokarpatská  
komunitná  nadá cia so sídlom v 
Pezinku od 4. februá ra ná jdete na 
novej adrese: Moyzesova ul. 26, 2. 
poschodie, 902 01 Pezinok. Tel./
fax: 033/641 3011. E-mail: re-
via@revia.sk.

   Dňa 30. januá ra sa konala konfe-
rencia Miestneho zvä zu SDKÚ  v 
Pezinku. V nový ch voľbá ch bol za 
predsedu MZ zvolený  Ing. Jozef 
Chynoranský . Delegá ti zá roveň 
odsú hlasili kandidatú ru novozvole-
ného predsedu do predsedníctva 
Regioná lneho zvä zu Bratislava, do 
ktorého bol zvolený  na konferencii 
17. februá ra. 
   V diskusii ú častníci konferencie 
hodnotili vý sledky volieb do Brati-
slavského VÚ C, ako aj spoluprá cu 
so stranami koalície pri príprave a 
priebehu volebnej kampane na ok- 
resnej ú rovni. Miestna konferencia 
SDKÚ  rokovala aj o možnej pred-
volebnej a povolebnej spoluprá ci v 
rá mci koalície v komuná lnych voľ- 
bá ch.                              MZ SDKÚ

  S veľký m potešením som si prečí-
tala v časopise Pezinčan člá nok o 
myšlienke postaviť M.R. Š tefá ni-
kovi v Bratislave pamä tník. Som 
rada, že Slovensko nezabú da na 
vý znamné osobnosti. V škole sme 
sa o Š tefá nikovi veľa nedozvedeli a 
myslím si, že Slová ci vedia všeo-
becne má lo o jeho osobnosti, jeho 
politickej, vedeckej a všestrannej 
kariére. Vďaka mojim rodičom som 
sa o ňom dozvedela pomerne veľa 
a sná ď i preto si veľmi cením snahu 
a prá cu pani Emílie Vittkovej a 
iný ch, ktorí sa podieľajú  na tomto 
veľkolepom zá mere. Rada by som i 
ja prispela malou finančnou su-
mou. Akou formou by to bolo mož-
né?      
                        Lýdia Haigererová
                        Salzburg

   Minister prá ce, sociá lnych vecí a 
rodiny Peter Magvaši s poslancom 
NR SR Viliamom Sopkom navštívili 
vo februá ri Pezinok. Témou stret-
nutí s občanmi, funkcioná rmi sa-
mosprá vy a vybranými podnika-
teľmi a zá stupcami strá n boli pre-
dovšetký m problémy v sociá lnej 
oblasti.
   Hovorilo sa o zvyšovaní dôchod-
kov, nezamestnanosti, bytovej vý -
stavbe, novelizá cii Zá konníka prá -
ce, rozvoji cestovného ruchu, od-
štá tnení SAD a transformá cii Vo-
dá rní a kanalizá cií.
   Ná vštevu ľavicový ch politikov, 
pôsobiacich vo vrcholný ch orgá -
noch, zorganizoval  Okresný  vý bor 
SDĽ.                                       (mo)

   Mestská  plavá reň na Komen-
ského ulici začala vo februá ri pla-
vecký  vý cvik. Okrem detí zo zá klad-
ný ch škôl sú  prihlá sení i jednotlivci v 
staršom veku. Trénermi sú  Naďa  
Urbančoková , Eva Pä toprstá  a Ru-
dolf Teplanský .
   Najťažšia a najzodpovednejšia je 
prá ca s deťmi vo vekovej kategórii 3 
- 5 rokov. Vý učba začína cvičením, 
postupný m oboznamovaním s vo-
dou, neskôr tréner zoberie dieťa do 
ná ručia a spolu začínajú  plá vať po-
mocou dosky. Vzhľadom na pre- 
sklenú  plochu medzi vstupnou ha-

lou a bazénom, môžu vý cvik sledo-
vať priamo i rodičia.
   Na fotografii je zá ber z plaveckého 
vý cviku žiakov zo Zá kladnej školy 
Na bielenisku, na ktorom sa zú čast-
nilo 37 detí s 95 percentnou ú speš-
nosťou. Každý  absolvent kurzu do- 
stane tzv. mokré vysvedčenie
   Upozorňujeme občanov a školy, 
že sa vyskytli prípady nepravdivého 
informovania o krytej plavá rni a kur-
zoch z ú st nepovolaný ch osôb, pre- 
to prihlá šky prijímajú  a informá cie  
poskytujú  už len pracovníci plavá r-
ne.                       Anna Pavelková

   Ministerstvo obrany zabezpečuje 
vý ber žien - vojačiek do profesio-
ná lnych funkcií v ú tvaroch a zaria-
deniach Armá dy Slovenskej re-
publiky. Uchá dzačky musia spĺňať 
tieto podmienky: ukončené stre-
doškolské vzdelanie, vek do 35 
rokov, vý borný  zdravotný  stav, 
trestná  bezú honnosť, zodpoveda-
jú ca fyzická  kondícia.
   Bližšie informá cie zá ujemkyniam 
poskytne 

 alebo telefonicky: 
 (kpt. Kratochvíl, kpt. Ing. Š kul-

téty).                                           

Okresná  vojenská   
sprá va Pezinok, Komenské ho 
ul. 29 033/644 
2003

(r)

   Oddelenie občianskych zá leži-
tostí Mestského ú radu v spoluprá ci 
s Kultú rnym centrom usporiadajú  v 
nedeľu 7. apríla v Dome kultú ry 
Deň Rómov v Pezinku.
   V rá mci programu sa uskutoční 
prezentá cia brožú r 

 a 
, projekcia dokumentá rneho 

filmu TV Pezinok , otvo-
renie vý stavy ručný ch prá c Rómok, 
degustá cia špecialít rómskej ku- 
chyne a kultú rne vystú penie.
   Program začína o 10.00 hod. 
                                             

Ró movia v Pe-
zinku Minireceptár ró mskych je-
dál

Žijú  s nami

(msú )

   MsKS pripravuje na 9. má ja 
o 19.00 hod. humoristický 
program NOVOTY s Petrom 
Novotným a Karlom Š ípom.

   V nedeľu 31. marca o 13.00 
hod. sa uskutoční v Kultú rnom 
dome v Modre II. ročník pre-
hliadky vín pod ná zvom 

.
   Verejnej prehliadke predchá -
dzalo hodnotenie sú ťažný ch vín 
v odborný ch komisiá ch. Prihlá -
sený ch bolo 227 vzoriek z domá -
cej produkcie.  
ťaže sa stalo Rulandské biele, 
ročník 2001, neskorý  zber z Vino-
hradníckej spoločnosti, a.s.  
Modra.
   Ú spešný m vystavovateľom 
bola pezinská  firma VPS - Pavel-
ka, Sobolič, ktorá  získala dve 
vyššie ocenenia - 

 za naj- 
vyššie ohodnotené červené víno 
Alibernet, ročník 2001 a 

 pre 
najlepšieho vystavovateľa.     

VITIS 
AURA MODRA 2002

Š AMPIÓ NOM sú -

CENU prof. 
Ing. Fedora Malíka, DrSc.

CENU 
MALOKARPATSKEJ KOMU-
NITNEJ NADÁCIE REVIA

(r)

   Blíži sa 57. vý ročie oslobodenia 
mesta. Je to vý znamná  udalosť novo-
dobý ch dejín. Do protifašisitického 
odboja sa zapojili aj mnohí Pezinča-
nia, z ktorý ch niektorí aj položili ži-
voty v spravodlivom boji. 
   Na pravej strane vchodu do mest-
ského parku je umiestnený  skromný  
pomníček a na ňom mená  tý ch, ktorí 
sa slobody už nedožili. V prvom rade 
čítame meno generá l Karol Pekník 
(1900 - 1944). Mnohým občanom  
Pezinka toto meno nič nehovorí, hoci 
je po ňom pomenovaná  jedna ulica 
na sídlisku Mušká t.
 - Karol Pekník sa narodil v Pezinku 
20. apríla 1900. Od roku 1923 bol 
dôstojníkom československej armá -

dy. Pred vypuknutím Slovenského 
ná rodného povstania (SNP) bol ná -
čelníkom štá bu ministerstva ná rod-
nej obrany a profesorom na VŠ  vo-
jenskej v Bratislave. V SNP zastá val 
funkciu veliteľa I. československej ar- 
má dy na Slovensku. Bojoval po boku 
gen. Viesta a Goliana. Po potlačení 
Povstania aktívne pôsobil so svojou 
skupinou v Nízkych Tatrá ch, kde pri 
Pohronskom Bukovci 1. novembra 
1944 padol. Po oslobodení ho exhu-
movali a slá vnostne pochovali v Pe-
zinku 21. októbra 1945. In memo-
riam bol vymenovaný  za generá lma-
jora čsl. armá dy, vyznamenaný  Ra-
dom SNP I. triedy a čsl. vojnovým 
krížom.                  Má ria Markeová

   Presne tak znie ná zov ďal-
šieho stretnutia v rá mci cyklu 

, ktoré sa 
uskutoční vo štvrtok 25. apríla 
2002 o 16.00 hod. v priestoroch 
Malokarpatského mú zea v Pe-
zinku na ul. M.R. Š tefá nika č. 4. 
Rozprá vať sa bude aj o ďalších 
pozoruhodnostiach z tajomné-
ho prostredia lesov pohoria Ma- 
lé Karpaty.                          

Vychádzok po pamätihodnos-
tiach mesta Pezinok

(EL)

Sn
ím

ka
 M
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ra

ve
c

   Na člá nok v Pezinčanovi č. 2 o 
pezinský ch leká rnikoch, ktorí neak-
ceptovali nariadenie okresnej štá t-
nej leká rky o pohotovostný ch služ-
bá ch do 21. hodiny, sme prekvapu-
jú co dostali reakciu z iného okresu 
- od majiteľky seneckej leká rne 
Mgr. Ľubice Follrichovej.
   V liste píše, že dnes sú  už leká rne 
v ruká ch sú kromníkov a na ich ple-
ciach leží celá  ťarcha spojená  so 
zabezpečovaním liekov pre obča-
nov. Služby sú  vysoko ná ročné na 
finančné prostriedky, pritom im 
zdravotné poisťovne dlhujú  milióny 
korú n. Ďalej uvá dza, že za pred-
chá dzajú ceho režimu boli pohoto-
vostné leká renské služby veľmi 

Ohlas na člá nok

slušne platené a leká rnici mali o ne 
zá ujem. Na druhej strane majú  
však praxou vyskú šané, že služby 
leká rní v neskorý ch večerný ch hodi-
ná ch v našich malý ch okresoch 
neboli pre občanov dôležité. Myslí 
si, že tieto služby sú  skôr občanmi 
zneužívané.
   Ľ. Follrichová  ďalej píše, že prob-
lém leká renský ch pohotovostný ch 
služieb naša legislatíva rieši veľmi 
nepresne. Preto okresnej štá tnej 
leká rke MUDr. Aulitisovej oponuje 
v tom, že je oprá vnená  vo veci roz-
hodovať sama. Podľa § 63 Zá kona 
č. 140/98 o lieku okresný  ú rad orga-
nizuje pohotovostné služby po pre-
rokovaní so Slovenskou leká rnic-
kou komorou.                              (r)



   Otá zka v 
našom vino-
hradníckom 
kraji nanaj-
vý š aktuá l-
na. Odpo-
v e ď  s m e   
hľa da l i  u   
z n á m e h o   
pezinské ho 
v i n o h r a d-
níckeho od- 
borníka Ing. Milana PAVELKU:

Teda vyhliadky pre vinohradní-
kov v tomto roku sú priaznivé...

 - Tohtoroč ná zima bola, chvala-
bohu pre nás vinohradníkov priaz-
nivá. Nevyskytli sa mrazy pod -15 
C, keď  už  môže zmrznú ť jedno-

roč né drevo. V niektorých lokali-
tách, najmä však v níž inách, sú   
poškodené oč ká. Stretol som sa s 
tým na Zumbergu a v Nitrpergu u 
odrôd Müller Thurgau a Veltlínske 
č ervené skoré. V ostatných lokali-
tách to vyzerá zatiaľ dobre, dú faj-
me, že nás ešte obídu aj jarné mra-
zíky. Vegetácia už  štartuje, okolo 
18.-20. apríla by sa už  mal vinič  za- 
č ať rašiť.
   

 - Kto robí dobre agrotechniku a 
ochranu môž e byť spokojný. Vyzre-
tosť dreva je dobrá, takže môžeme 
oč akávať slušnú  ú rodu, samozrej-
me, pokiaľ č osi nepredvídané ešte 
nepríde.                                  

o

(mo)

Desať  rokov sa stavia budova Interdatu.              Snímka M. Oravec

   Ešte v roku 1992 bolo vydané  
stavebné  povolenie na viacú čelovú  
budovu (obchodno-administratívny 
komplex) Interdatu v centre mesta. 
Malo ísť pôvodne o jednoposcho-
dový  objekt s podkrovím.
   V roku 1994 požiadal investor 
stavebný  ú rad OÚ  o prvú  zmenu - 
odstrá nenie Palugyayovej kú rie, 
ktorá  mala byť pôvodne zakompo-
novaná  do stavby. Ž iadosť bola 
kladne vybavená . Druhá  zá sadná  
zmena bola odsú hlasená  30.11. 
1995 (čís. pov. Ž P - 1700 - 
200/SP/95 - si), tý kala sa zvý šenia 
stavby na 15,5 m (2 posch. + pod-
krovie s bytmi). Ďalšia zmena bola 
schvá lená  v decembri 1999, keď  sa 
predĺžila lehota na dokončenie vý -
stavby v septembri 2000. Takto by 
sme mohli pokračovať ď alej.
   Hoci od vydania stavebné ho po-
volenia ubehlo desať rokov, stavba 
ešte nie je dokončená . Stavebník si 
stá le čosi vymý šľa a tí, ktorí o tejto 
veci rozhodujú  mu neustá le ustu-
pujú .
   Problé m, už po niekoľký krá t, sa 
dostal na rokovanie Mestské ho 
zastupiteľstva. Stavebník opäť 
požiadal o zmenu, tentoraz v rie-
šení strechy a fasá dy už štvorpos-
chodové ho objektu (!). V ná vrhu 
pritom chýba riešenie vlastné ho 
parkoviska, ktoré  mestskí poslanci 
predtým dôrazne požadovali. Zria-

denie parkoviska teraz investor 
navrhuje riešiť na cudzom pozem-
ku, patriacom mestu.
   Má lokto verí aj novým termínom, 
ktoré  sú  obsiahnuté  v žiadosti: 
15.2. - 10.5. 2002 - 

, 15.5. - 15.8. 2002 - 

, IV. štvrťrok - 

   Poslanci však už zjavne stratili 
trpezlivosť, keď  nesú hlasia s ď al-
šou nadstavbou a žiadajú  staveb-
níka, aby si parkovanie riešil v 

realizovanie 
stavby strechy
realizovanie výplne otvorov, fa-
sády a ú pravy okolia
kolaudácia.

rá mci vlastné ho pozemku. Uložili 
tiež mestské mu ú radu urobiť prá v- 
ne kroky na doriešenie existujú cich 
problé mov okolo tejto stavby.
   Podstatné  však je to, ako roz-
hodne odbor životné ho prostredia 
Okresné ho ú radu v Pezinku, pre-
tože jemu priná leží v zmysle zá -
kona v tejto veci konať.
   Faktom je, že stavbu treba do-
končiť, a to čo najskôr, lebo v tomto 
stave je už len hanbou ná šho 
mesta. O to je rozhodovanie ťažšie.
                                 Milan Oravec

  

  

   

•

•

•

 

 

Dňa 4. marca o 19.30 hod. v 
pohostinstve na Farskej ulici v 
Pezinku došlo k streľbe, pričom 
boli zranené  dve osoby. Ich lieče-
nie bude trvať 4 až 6 tý ždňov. Po 
predchá dzajú cej há dke z legá lne 
držanej zbrane vystrelil Igor T. 
(51) z Limbachu, ktoré ho vyšetro-
vateľ obvinil z trestné ho činu ublí- 
ženia na zdraví a bude stíhaný  na 
slobode.

Z trestné ho činu nedovolenej 
vý roby a držby omamnej a psy-
chotropnej lá tky obvinil vyšetro-
vateľ Richarda V. (31) z Pezinka, 
ktorý  bol umiestnený  v Cele pred-
bežné ho zadržania s ná vrhom na 
vzatie do väzby. Z celkové ho za-
istené ho množstva rastliny Can-
nabis - konope by bolo možné  
vyrobiť 3553 dá vok, ktorý ch hod-
nota zatiaľ nie je vyčíslená . Vo 
vyšetrovaní pokračuje Krajský  
ú rad vyšetrovania PZ Bratislava.

Dvadsaťročný  Marek A. z Pe-
zinka je dôvodne podozrivý  z  
trestné ho činu krá deže, ktorej sa 
dopustil tým, že z dvora rodin-
né ho domu na Kollá rovej ulici v 
Pezinku odcudzil príklepovú   
vŕtačku s príslušenstvom za viac 
ako 78 tisíc korú n a z ď alšieho 
dvora na tej istej ulici odcudzil kar-
bobrú sku v hodnote 5 tisíc Sk.                  
                                               (at)

   Videl som v Pezinku veľa pre-
mien. Nie všetky boli vykonané  s  
duchom tohoto mesta, veľa sa zni- 
čilo, čo by sa teraz dalo krá sne vy-
užiť - napríklad vínne pivnice na 
ulici M.R. Štefá nika. Musel sa zbú -
rať najstarší dom v meste a miesto 
neho stavať nehorá zne skeletové  
monštrum, o ktorom sa teraz nevie 
čo s ním? Muselo sa zničiť kú pa-
lisko v peknom prostredí parku a  
zase stavať betónová  opacha pre 
okresný ch ú radníkov? Nemohla sa 
tá to moderná  stavebná  činnosť 
orientovať na voľné  miesta pri ka-

sá rňach?
   Č asto chodím ako sprievodca do 
zahraničia a najmä v Rakú sku vi-
dieť snahu a porozumenie o za-
chovanie historický ch jadier miest 
a nová  výstavba sa uskutočňuje na 
okraji tý chto centier. Chodia tam 
delegá cie, prečo si neberieme aj z 
ich vý stavby príklad?
   V poslednom čísle Pezinčana sa 
píše o rekonštrukcii Starej radnice 
a v tej sú vislosti i o ú prave chod-
níka okolo nej. Je to chvá lyhodné , 
ale prečo sa hneď  otvorene nepo-
vie, že projekčné  prá ce chodníka 

sa robia lepšie, keď  sa zdravé  
stromy vyrú bu a nezmyselne sa 
vysadia urastené  nové . Ide o štr-
ná sť stromov na chodníku smerom 
k Dolné mu kostolu. Tie isté  stromy 
na druhej strane cesty už nie sú  
choré ? Niekedy má m dojem, že 
obyvateľom stačí niečo predložiť 
ako zdanlivo hotovú  vec, s ktorou 
sa nedá  nič robiť. Nie je nič ľahšie 
ako rozhodnú ť direktívne a nastoliť 
danú  vec ako hotovú . V poslednom 
čase to bolo napríklad rokovanie s 
občanmi o pešej zóne a bú raní do-
mov!                MUDr. Peter Weiss

   

 - Zdravotný  stav stromov (sofora 
japonská ) posú dila Štá tna ochrana 
prírody SR, Sprá va chrá nenej krajin-
nej oblasti Malé  Karpaty Trnava. V 
posudku sa konštatuje, že stromy sú  
choré , čo spôsobil aj tridsaťročný  rast 
v stiesnenom prostredí pod asfalto-
vým chodníkom. Koreňová  sú stava 
už na viacerých miestach nadvihuje 
chodník. Je pravda, že ani stromy na 
druhej strane cesty nie sú  v ideá lnom 
stave, preto zvažujeme aj ich výme-
nu. Tam je však už urobený  nový  chod-
ník zo zá mkovej dlažby a ich okamži-
té  odstrá nenie nie je tak nutné . Môže 
sa to urobiť o rok - o dva, keď  budeme 
mať na to peniaze.

Ing. Miloš  Bač á k, vedúci oddele-
nia ž ivotného prostredia MsÚ  Pezi-
nok:

   Takto by mali vyzerať  novovysadené  stromy javora globózneho pri 
Starej radnici.
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Erik Zapletal                           24.1.
Zuzana Gagová   29.1.
Andrej Š trbík     1.2.
Lea Vrá belová                           6.2.
Tobias Hiner    11.2.
Luká š  Obrtlík   14.2.

Peter Štilhammer a Rená ta Škrípo-
vá
Matej Kollá rik a Jana Š tefíková
Martin Cibulka a Zuzana Grňová
Martin Bú bela a Zuzana Talá bová
František Packa a Martina Grgá č o-
vá
Stanislav Antalec a Janka Giertlová

Jozefína Roš ťá ková , 61 r.       14.1.

                    
Vladimír Kuč era   1.3.
Š tefan Nagy   4.3.
Viliam Schmidl 10.3.
Johana Reichbauerová           11.3.
Jozefa Vozatá rová 12.3.

70-roč ní

Zuzana Černeková   15.3.
Jozef Tóth   15.3.
Zuzana Zabadalová   16.3.
Jozef Fabiankovič   20.3.
Walter Schlegel   26.3. 
Oto Chmelá r   30.3.
                    
Jolana Zá hradníková   3.3.
Antónia Odehnalová   8.3.
Pavel Honzík  11.3.
Má ria Balá žová 16.3.
Jolana Sandtnerová 20.3.
                   
Má ria Čížiková     8.3.
Má ria Lač ná     8.3.
Magdaléna Lysá   11.3.
Františ ka Slaná   15.3.
Terézia Osuská   24.3.
Vincent Kapec   27.3.
Etela Hollá   30.3.
                   
Rudolf Ondrovič   31.3.
                   
Hermína Panč uchová   10.3.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ný

91-roč ná

   František Meissl pochá dzal z rodu 
rakú skych š ľachticov. Jeho starý  
otec Leopold von Meissl vlastnil pan-
stvo vo Freyendorfe. Otec Eduard 
von Meissl sa presťahoval do Pe-
zinka a 6. novembra 1832 bol prijatý  
za pezinského meš ťana. Tu spoznal 
a neskôr si vzal za ženu 
Teréziu Katarínu Drehero-
vú . Roku 1837 (9.1.) sa im 
narodil syn, ktorý  dostal pri 
krste tri mená  - František, 
Karol, Imrich. Z nich použí-
val zá sadne iba meno Fran-
tišek. Elementá rnu školu navš tevo-
val v Pezinku, po nej nasledovalo 
piaristické gymná zium vo Svätom 
Jure. Jeho ďalš ie š tudentské kroky 
viedli do Viedne, kde bol promovaný  
na leká rnika.
   V nasledujú com období, zač iat-
kom 60-tych rokov 19. storoč ia sa 
vracia do Pezinka, tu strá vil väč š inu 
svojho produktívneho života. Po 
otcovi prebral vedenie leká rne. V 
roku 1862 sa stá va pezinským le-
ká rnikom. Krá tko nato si berie za 
manželku Karolínu Šmogrovič ovú  z 
pezinskej rodiny obchodníka so žele-
zom Pavla Šmogrovič a. V tomto 
období sa postupne zač ína už an-
gažovať v aktivitá ch pre mesto a 
jeho obyvateľov.
   Bol č lenom Mestského zastupi-
teľstva, viackrá t meš ťanostom a 
mestským kapitá nom, najmä v 70-
tych rokoch a taktiež predsedom 
mestskej stolice. V roku 1872 bol 
spoluzakladateľom a riaditeľom spo-
riteľne (Pezinsko-modransko-Svä-
tojurská  sporiteľňa). Bol tiež zakla-
dateľ a veliteľ hasič ského spolku 
(1874 - 1905 č inný  a potom až do 
smrti č estný  č len). Úspešne zvlá dol 

ú lohu tú tora mestský ch sirôt. Panov-
ník  František Jozef mu za zá sluhy 
vo verejnej č innosti udelil v roku 
1896 č estný  rytiersky rá d, titul rytier 
odvtedy sprevá dzal jeho meno. Má -
lokto sa zmieňuje o tom, že bol pr-
vým, hoci struč ným sumarizá torom 

dejín Pezin-
ka. Brožú ra 
mala ná zov 
Bo z i n= Ba-
z i n = P ö -
sing=Bösing 
Königl iche  
Freistadt im 
K o m i t a t e  
Pozsony am Fusse der Kleinen Kar-
pathen. Vytlač ená  bola v Trnave 
roku 1902. Predpokladá  sa, že v 
tomto elaborá te Meissl č erpal zo 
spisu Já na Polnera zo 60-tych rokov 
19. storoč ia (bol napísaný  po latin-
sky a je nedostupný ).
   Svoj vzťah k zberateľstvu a histórii 
naplno realizoval až ako penzista po 
roku 1905. Historické a pamätné 
predmety, ktoré zbieral už dá vnejš ie, 
zhromaždil na radnici v pamätnej 
izbe. Tak vzniklo malé mestské mú -
zeum. Predmety po zrušený ch ce-
choch - truhlice, cínové krč ahy, kor-
bele, listiny, insignie mestskej sprá vy 
zá stava peč atidlá  - dodnes tvoria 
dôležitú  kostru exponá tov Malokar-
patského mú zea. V pohnutý ch č a-
soch vojny a premeny režimov ich 
František Meissl uchová val a chrá nil 

na vlastné riziko. Zaujímavým mate-
riá lom opisujú cim udalosť iniciovanú  
F. Meisslom je v maďarč ine napí-
saný  Život vý tvarného umelca Já na 
Kupeckého z r. 1899. 

   V tomto vzdaní ú cty zná memu v 
Pezinku narodenému barokovému 
portrétistovi možno popri oficiá lnych 
dôvodoch predstaviteľa mesta hľa- 
dať aj inú  osobnú  dimenziu, sá m rá d 
maľoval a kreslil. Zná mych je viace-
ro jeho prá c s motívmi rodného Pe-
zinka a okolitý ch pamätihodností 
Trlinok (dnes Vinosady), Brunovce,  
Krá ľová , Budmerice a rôzne iné.
   Posledné obdobie svojho života 
po rozpade Rakú ska-Uhorska strá -
vil mimo Pezinka v Rakú sku. Prá ve 
z tohoto obdobia nemá me žiadne 
bližš ie ú daje. Zomrel 28.1. 1934, 
pohreb sa uskutoč nil 30.1. 1934 v 
Sierndorfe pri Stockerau v Dolnom 
Rakú sku.
   F. Meissl mal tri deti - Augusta, 
Izabelu (vydatú  Jurekovú ) a Rudol-
fa. Z nich najstarší August (Eduard, 
František plné meno) nadviazal na 
otcovu zá ľubu v maľbe a ako akade-
mický  maliar pôsobil v Nemecku a 
Rakú sku. V Malokarpatskom mú -
zeu má me zachovaný  jeden akvarel 
zachytá vajú ci pohľad na mesto Pezi-
nok.
              

"Jeho (Kupec-
ké ho) malý rodný dom dodnes stojí 
na okraji Pezinka na Hrnč iarskej ul. 

174 - podľa peknej kresby 
pána Ferencza Meissla, pod-
porovateľa umenia a pezin-
ské ho humanistu uverejňu-
jeme zobrazenie domu. Pred 
20 rokmi na základe iniciatívy 
rovnaké ho pána (Meissla 

p.a.) umiestnili Pezinč ania na dom 
peknú  pamätnú  tabuľu. Táto pa-
mätná tabuľa (1x0,7 m) je zhoto-
vená zo šedé ho mramoru a jej po-
zlátený nápis znie: Geburtshaus 
des Johann Kupetzky 1667".

 Mgr. J. Motešický
               Malokarpatské  mú zeum

   Dň a 31. marca sa 
dožíva krá sneho ži- 
votného jubilea 85  
rokov
            

   Všetko najlepš ie, 
hlavne veľa zdravia a š ťastia do  
ďalš ích rokov života  želajú   
                

Rudolf 
       ONDROVIČ .

dcé ra, syn s manž elkou 
                a deťmi a pravnú čatá

   Dň a 12.4. 2002 sa 
dožíva naša drahá , 
starostlivá  mamič ka 
a manželka
  
z Pezinka 70 rokov.
   Pri tejto príležitosti 
jubilantke blahoželajú  a prajú  zdra-
vie, pohodu a požehnanie manžel a 
syn, ktorí dvíhajú  pohá r dobrého 
vínka a prevolá vajú  živjó, živjó, živ-
jó!

Anka SCHŐNOVÁ  

   Dňa 11. apríla 
2002 uplynie 20 ro-
kov, č o ná s navždy 
opustil drahý  man-
žel, otec a starý  otec
      

   Kto ste ho poznali venujte mu pro-
sím tichú  spomienku.
                        

STANISLAV
      MIKLENČ IČ .

Manž elka Zita 
                        a dcé ry s rodinami Iveta Sandtnerová , 38 r.          29.1.

Ľudmila Dubeková , 76 r.   31.1.
Pavla Strapá ková , 82 r. 12.2.
Jozef Doman, 83 r. 12.2.
Gizela Sandtnerová , 82 r. 14.2.
Viktória Krajč ovič ová , 84 r.   15.2.
Milan Mlč uch, 70 r.   15.2.
Katarína Plavá , 95 r.   19.2.
Brigita Balá žová , 70 r.   22.2.
Margita Bogná rová , 80 r.   24.2.
Viola Stanč eková , 60 r.     1.3.
Anna Klimová , 70 r. 3.3.

   Dňa 3. marca oslá -
vil svoje sedemde-
siate narodeniny te- 
rajš í predseda Ok- 
resnej poboč ky Zvä- 
zu protikomunistic-
kého odboja v Pe-
zinku 

. 
   Je aktívny aj v celoslovenskej 
organizá cii, kde zastá va post pod-
predsedu so zameraním na soci-
á lnu agendu. Mnohí Pezinč ania ho 
poznajú  ako neú navného bojov-
níka proti pozostatkom bý valého 
režimu a za odstrá nenie krívd, 
ktoré napá chal. Jubilantovi blaho-
želá me.                                      

                 Anton MALACKÝ

(L)

   Druhé tohtoroč né č íslo mesač níka Slovenské pohľady je ilustrované 
kresbami a medailami z tvorby pezinského sochá ra Š tefana Prokopa 
(1941 - 1987).
   Na 2. str. obá lky je č lá nok  o tvorbe. Za pozornosť 
stojí i č lá nok Ľubomíra Podušela .         

Reflexie Š . Prokopa
Š tefan Prokop - Sú borne P. Š oula

   V Slovenskom Grobe sa 14. marca 
uskutoč nila prezentá cia publiká cie 
Sprievodca malokarpatskou vínnou 
cestou a vyhodnotenie projektu  
PHARE CBC. Organizá torom bolo 
Združenie malokarpatská  vínna ces- 
ta, MOS Pezinok a Grobsky dvor.  

   V Galérii G5 bola 15. marca otvo-
rená  vý stava maliarky Ivety Bencovej 
(nar. 26.11. 1968 v Rimavskej Sobo-
te), ktorá  žije v Pezinku. Je to jej druhá  
samostatná  vý stava v našom meste, 
predtým sa prezentovala v Dome Já - 
na Kupeckého (1984). Tvorbu I. Ben-
covej poznajú  nielen na Slovensku, 
ale aj v Japonsku a v Poľsku. 
   Vý stava potrvá  do 30. apríla 2002.            
                                                 (mo)
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   V dň och 2.-5. mája t.r. sa uskutoční 
v Pezinku IV. ročník medzinárodného 
festivalu chrámový ch zborov AD UNA 
CORDA. O stručné  informácie o festi-
vale sme pož iadali člena organizač-
ného vý boru

 

 Ing. Mariána ŠIPOŠA:
   Ako prebiehajú  prípravy festiva-
lu?
- Uzatvorili sme definitívne účasť zbo-
rov a hostí, zhá ňame financie na uby-
tovanie, rieš ime zá lež itosti spojené s 
propagá ciou a ďalš ie organizačné 
veci.

 
 
  Prezraď te nám čosi o programe...
- Bude podobný, ako v predchá dza-
júcom ročníku. Začíname vo š tvrtok 
2. má ja otvá racím koncertom, v rá mci 
ktorého vystúpi chlapčenský zbor  
BONI PUERI z Hradca Krá lové spolu 
s hosťom Martinom Babjakom. V pia- 
tok budú koncerty po okolitých dedi-
ná ch, zúčastnia sa na nich aj zahra-
niční účastníci. V sobotu bude spo-
ločná  prehliadka všetkých zúčastne-
ných zborov v Pezinku. Festival sa 
končí v nedeľu slá vnostnou svätou  
omšou, na ktorej vystúpia všetky zbo-

ry. Účasť na omš i prisľúbil aj Paul Lau-
su, generá lny sekretá r Pax Christi 
International z Belgicka.
   Na tohtoročný festival sme pozvali 
tri slovenské zbory. Okrem domá ceho 
AD UNA CORDA to budú CONTI-
NENTAL SINGERS z Bratislavy a  
veľmi zná my zbor CLOSE HARMO-
NY FRIENDS z Nitry. Bratislavčania 
vystúpia v Dome kultúry a Nitran-
čania v Mestskej pivnici, čo je novin-
kou tohtoročného festivalu.
   Podrobný  materiál o festivale prine-
sieme v budúcom čísle.             (mo)

   Začiatkom marca otvorili v najmo-
dernejšej časti Paríž a, v La Dé fen-
se, v hlavnej dominante nazvanej 
La Grande Arche vý stavu vý tvar-
níka - tvorcu kresleného humoru 
Olivera Solgu. Spý tali sme sa ho na 
jeho pocity z vý nimočnej mož nosti 
vystavovať v Mekke umenia, v Pa-
ríž i:
 - 

  

Vnímam to na jednej strane ako 
splnenie sna kaž dého umelca a na 
druhej strane ako veľký zá väzok, 
nielen vo vzťahu k reprezentá cii 
Slovenska, ale aj voči paríž skemu 
publiku a v neposlednom rade i voči 
svojej ďalšej výtvarnej tvorbe. Pote-
š il ma úprimný zá ujem mnohých 
ná vš tevníkov o moje kresby, ale i o 
našu krajinu z radov diplomatov, 
krajanov i ostatných ná vš tevníkov, 
ktorých bolo asi dvesto.

 - Výstavu usporiadalo veľvysla-
nectvo SR vo Francúzsku, pripravil 
ho kultúrny radca pá n Peter Š tilicha 
a v sídle Európskeho informačného 
centra ho otvá ral ná š  chargé d´affa-
ires pá n Stanislav Vallo (mimocho-
dom je zná my svojou starostli-
vosťou o ná š  zbor Ad Una Corda na 

Mô žete nám priblížiť celé podu-
jatie?

jeho turné vo Francúzsku a v Ta-
liansku). V priestoroch Centra boli 
eš te nainš talované samostatné 
výstavy umeleckého fotografa Dina 
Dugasa, satirika Františ ka Okruhli- 
cu a kremnickej mincovne.

- Priamo nie, čerpal som dovo-
lenku a vš etky ná klady som si hra-
dil z vlastného... Nezabudol som 
vš ak na svoje rodné mesto. Na ver-
nisá ž i sa ponúkali propagačné ma-

  

 

Sú visel váš pobyt aj s vašou 
prácou viceprimátora?

teriá ly o Pezinku a vš etci prítomní 
ná vš tevníci degustovali vynikajúce 
pezinské víno "z dielne" pá na Maty-
š á ka a pá na Š eba. Okrem toho som 
mal veľa stretnutí osož ných aj pre 
naše mesto a to najmä v diplomatic-
kých a umeleckých kruhoch. Pote-
š iteľné je i to, ž e výstava by mala 
mať svoju reprízu v dvoch ďalš ích 
francúzskych mestá ch a mož no i v 
Bruseli a Luxemburgu.
   Ď akujeme za rozhovor a želáme 
veľa umeleckých ú spechov.     (r)

         

    (piatok) o 15.00 hod. v Zá-
mockom parku - 

   (sobota) o 9.45 hod. zraz pred 
Zám. parkom - 
vý let do jaskyne Driny;
   (utorok) o 13.30 hod. v CVČ  - 

- športovo-vedo-
mostná súťaž  ZŠ  o putovný  pohár;
   (streda) o 14.00 hod. v CVČ  
-  - 3. kolo vý tvarnej 
súťaž e detí;
   (nedeľa) - 

- bliž šie 
informácie v CVČ ;

(utorok) o 16.00 hod. v CVČ   
- - súťaž e a hry v 
indiánskom štý le

(nedeľa) - 
- súťaž  v moder-

nej gymnastike - spresníme na sa- 
mostatný ch plagátoch;
   (streda) o 13.30 hod. v CVČ  
-  - podu-
jatie z prílež itosti Dň a Zeme spoje-
né  s vý stavou;
   (utorok) o 16.00 hod. v KC 
(Malá sála) - 

;
o 15.00 - 18.00 

hod. na ZŠ  Kupeckého
- odpoludnie podľa záujmu 

detí.
  
   2.4. 
                              8.00-12.00 hod.
 6. a 20.4. 
                              8.00-12.00 hod.
                   
 20.3..-3.4. 

10.00-18.00 hod. v CVČ ;
  15. - 26.4.  - di- 
gitálna fotografia Petra Rybeckého            
                 10.00-18.00 hod. v CVČ
              
 -  vo štvrtok 11.4. o 
9.30 hod. v CVČ  

- veselé  hry a súťaž e
  - vo štvrtok 25.4. o 9.30 hod. 

 - tvorivé  dielne a 
športové  súťaž e;;
 -  v stredu 3. a 10.4. 
o 13.30 hod. v CVČ  - 

 - tvor. dielne z prír. mate-
riálu;
  - v stredu 17.4. o 13.30 hod. v 
CVČ   - darček pre 
mamu;
 -  - 4. a 18.4. o 
13.00 hod.

SLOVO RIADITEĽKY
   Pezinská Základná umelecká 
škola Eugena Sucho ň a oslavuje 
svoje pä ťdesiatiny. Toto krásne ju- 
bileum je prílež itosťou na hodno-
tenie, časom vďačnosti i časom  
nabrať nový  dych.
   Spomíname s vďačnosťou na 
vás, pán Bacigál, i keď už  nie ste 
medzi nami, vy ste stáli pri zrode 
tejto školy a vďaka vášmu osob-
nému nasadeniu za dobrú vec sa 
to podarilo. Myslíme i na prvý  uči-
teľský  zbor, Anton Glasa, Margita 
Šašková, Edita Mikulíková, Mária 
Moravčíková, Ján Valášek boli 
prví a po nich prišli ďalší. Kaž dý  z 
nich sa svojím podielom zaslúž il o 
rast našej školy a stal sa súčasťou 
jej ž ivota. A sme veľmi radi a hrdí 
na to, ž e k zoznamu môž eme pri-
písať i dve veľké  mená - Eugen 
Suchoň  a Ľudovít Rajter. Počas 
ich ž ivota sme pociťovali ich pria-
zeň  a naše osobné  stretnutia s 

nimi sú našim bohatstvom.
   Od roku 1980 sme školou plno-
organizovanou. Najmladším od-
borom je tanečný , najstabilnejším 
hudobný , ktorý  má najširšie záze-
mie, čo mož no dokumentovať už  
tradíciou rodinný ch koncertov, na 
ktorý ch nie sú vý nimočné  vystú-
penia detí so svojimi rodičmi.
   Našim "šperkom" sa stal vý -
tvarný  odbor pod vedením Danici 
Tykovej. Niet roka v ktorom by 
niekto zo ž iakov nebol prijatý  na 
ŠUP-ku alebo VŠVU. Prerazili 
"do sveta", do povedomia vý tvar-
nej obce, kde sa im darí obhajo-
vať si svoje miesto.
   Našou túž bou je ož iviť zašlú 
slávu dramatické ho odboru. 
Určite pre to urobíme všetko, čo 
bude v našich silách.
   Rozprávať o škole, to znamená 
hovoriť o deťoch. Po rodine je to 
vari druhá najdôlež itejšia ustano-
vizeň .
   Bránami našej školy prešli 

stovky absolventov a značná časť 
z nich profesijne pokračuje u nás v 
začatom odbore. I keby to tak ne-
bolo, chvíle strávené  v umeleckej 
škole nie sú stratené .
   Umenie je zo sveta, v ktorom sa 
nič nedá presne odmerať, je to 
svet tajomstiev, ale na pevnom 
základe. Okoloidúci to ani netuší, 
treba vstúpiť. My by sme chceli 
byť predstupienkom do tohto sve-
ta. Zdá sa vám to zveličené  a ne-
primerané ? Skúste si zaspievať, 
vylúdiť tón z hudobné ho nástroja, 
slovom alebo pohybom vyjadriť 
svoj vnútorný  svet, farbou a tva-
rom vysloviť svoj pohľad..., a do-
prajme to našim deťom...
   Poprajme Základnej umeleckej 
škole Eugena Suchoň a v Pezin-
ku, aby sa nikdy nevzdala tejto 
vízie. Buďme jej priaznivo naklo-
není, prijmime ju za svoju.
                          Mária Vaneková
                           riaditeľka školy

   Pezinok bol jednym z jedenástich 
miest Vyšehradskej štvorky, v kto-
rý ch sa v rovnakom čase uskutoč-
nili organové  koncerty. Večer 22. 
marca zneli v Kláštornom kostole 
fascinujúce tóny skladieb Johana 
Sebastiana Bacha, Dietricha Bux-
tehuda a Alexandra Albrechta v 
perfektnej interpretácii Bernadetty 
Šuň avskej. Záštitu nad podujatím 
prevzal primátor mesta Ivan Pes-
sel.                                          (EL)
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   Mestské  zastupiteľstvo v Pezinku
- na základe § 6 ods. 1 zák. č . 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorš ích predpisov, v sú lade s § 4 
ods. 3 písm. g) a m) cit. zákona sa 
uznieslo dňa 28.2. 2002 na tomto 
vš eobecne záväznom nariadení (ďa-
lej len "VZN"):
        

   VZN sa vydáva za ú č elom ustano-
venia pravidiel správania, ktoré  pri- 
spejú  k zdravým podmienkam života 
a práce obyvateľov, k ochrane život-
né ho prostredia, k zabezpeč eniu 
verejné ho poriadku v meste Pezinok.
                         

   Cieľom prijatia VZN je vytvoriť pod-
mienky lepš ej informovanosti obyva-
teľov a tým vytvoriť možnosť dodržia-
vania pravidiel správania osô b na  
ú zemí mesta.
                         

   Pri svojej č innosti sa zamestnanci 
Mesta riadia zásadou predchádzania 
poruš ovania normatívnych právnych 
aktov pred uplatňovaním sankcií za 
ich poruš enie.
                         

   1. Zakazuje sa užívanie verejné ho 
priestranstva viď § 3 VZN č . 14/98) o 
miestnych poplatkoch) v rozpore s 
ú č elom jeho využitia, najmä parko-
vaním a odstavovaním motorových a 
nemotorových vozidiel na verejnej 
zeleni a na chodníkoch, poš kodzo-
vaním nízkej a vysokej zelene, zaria-
dení detských ihrísk, lavič iek a pod.
   2. Opakované  parkovanie náklad-
ných vozidiel nad 3,5 t celkovej hmot-
nosti, autobusov, pojazdných me-
chanizmov, návesov, prívesov a od-
stavovanie opravovaných vozidiel, 
zjavne nepojazdných vozidiel a vozi-
diel bez evid. č ísla na verejných prie- 
stranstvách je prípustné  len na zákla-
de povolenia Mesta a podlieha spo-
platneniu miestnym poplatkom za  
užívanie verejné ho priestranstva 
(VZN č . 14/98 o miestnych poplat-
koch). Mesto vydáva žiadateľom po- 
volenia na užívanie verejné ho prie- 
stranstva, v ktorom je urč ené  miesto 
parkovania, prípadne osobitné  pod-
mienky pre užívanie vyhradenej č asti 
verejné ho priestranstva, ktoré  je žia-
dateľ povinný reš pektovať.
   3. Povinnosti majiteľa podľa od-
seku 2 má podľa povahy situácie aj 
jeho držiteľ, vodič  alebo vykonávateľ 
opravy vozidla.
                         
         

   1. Majiteľ je povinný zabezpeč iť 
č istotu a poriadok aj na č asti verej-
né ho priestranstva, ktorá je bezpro-
stredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti 
(najmä chodníky, predzáhradky, prie-
kopy, okolie záhrad a hospodárskych 
objektov a pod.). V zimnom období je 
majiteľ povinný nepretržite udržiavať 
chodník, ktorý je priľahlý k jeho ne-
hnuteľnosti v bezpeč nom a prie-
chodnom stave bez snehu a ľadu.

Úvodné ustanovenia
                     §  1
          Predmet ú pravy

§  2
             Cieľ ú pravy

§  3
               Prevencia

§  4
        Ochrana životného
               prostredia

§  5
Povinnosti majiteľov

              nehnuteľností

   2. Povinnosti majiteľa podľa ods. 1 
má podľa povahy veci aj držiteľ, 
správca, vykonávateľ práva hospo-
dárenia, nájomca, užívateľ alebo iná 
osoba v postavení umožňujú com 
nakladanie s vecou.
                       

   Právnické  alebo fyzické  osoby 
oprávnené  na podnikanie sú  po-
vinné  udržiavať č istotu a poriadok na 
užívanom pozemku alebo inej ne-
hnuteľnosti tak, aby nenaruš ili 
vzhľad alebo prostredie mesta.
                       

   1. Čas noč né ho pokoja sa na ú ze- 
mí mesta urč uje od 22.00 hod. do 
6.00 hod. v každom kalendárnom 
dni. Spô sob ochrany noč né ho poko-
ja je urč ený v osobitnom predpise (§ 
47 ods. 1 písm. b zák. NR SR č . 
372/90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorš ích predpisov).
   2. Časom urč eným na odpoč inok a 
regeneráciu síl (ďalej len č as "od-
poč inku") sa rozumie:
  a) v pracovné  dni - od 22.00 do 6.00 
hod.;
  b) v sobotu - od 22.00 do 6.00 hod.;
    c) v nedeľu - od 0.00 do 6.00 hod.
   3. Na dni, ktoré  sú  š tátom uzna-
nými sviatkami sa vzťahuje urč enie 
č asu odpoč inku ako na nedeľu.
   4. Výkon č inností, ktoré  naruš ujú  
možnosť odpoč inku, najmä práce a 
č innosti obťažujú ce hlukom alebo 
iným obdobne ú č inným spô sobom, 
je v č ase odpoč inku zakázaný. Zá-
kaz sa nevzťahuje na č innosti, ktoré  
si vyžadujú  naliehavý alebo význam- 
ný záujem mesta.
                       

   1. Voľný pohyb psov na verejnom 
priestranstve je prísne zakázaný. Na 
verejnom priestranstve sú  majitelia 
(držitelia) psov povinní zabezpeč iť 
ich pohyb a správanie tak, aby nedo-
chádzalo k obmedzeniu alebo ohro-
zeniu osô b a zvierat alebo k poš ko-
deniu majetku. Majiteľ (držiteľ) je 
povinný vybaviť svojho psa dosta-
toč ne pevnou vô dzkou s obojkom, 
prípadne ak to vyžaduje situácia aj 
náhubkom. Ďalej majiteľ (držiteľ) psa 
je povinný na obojok pripevniť 
známku s identifikač ným č íslom vy-
daným MsÚ pre potreby kontroly 
alebo zistenia adresy majiteľa (drži-
teľa) psa pre prípad jeho straty. Maji-
teľ alebo držiteľ psa ho smie zveriť 
do starostlivosti len takej osobe, 
ktorá je spô sobilá zvládnuť spoľahli- 
vo správanie psa v každej situácii.
   2. Majiteľ je povinný zbezpeč iť, aby 
pes nezneč isťoval verejné  priestran-
stvo a verejne prístupné  priestory 
(najmä detské  pieskoviská, ob-
chody, predajné  stánky a pod.) a 
nepoš kodzoval výsadbu zelene, 
kvetinové  záhony a trávniky. V prí-
pade zneč istenia verejné ho prie- 
stranstva je majiteľ (držiteľ) psa po-
vinný tú to neč istotu odstrániť alebo 
zabezpeč iť jej odstránenie na vlast- 
né  náklady.

§  6
   Osobitné povinnosti práv-
nických alebo fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie

 §  7
             Nočný pokoj

 §  8
      Povinnosti majiteľov
          (držiteľov) psov

                        

   1. Voľne sa pohybujú ci pes bude 
odchytený. O odchyte psov vedie 
Mestská polícia evidenciu, ktorá ob-
sahuje dátum odchytu, miesto od-
chytu, záznam o rase psa, jeho sprá-
vaní, o identifikač nej známke, prí-
padne iných charakteristických okol-
nostiach odchytu.
   2. Majiteľ je oprávnený prevziať si 
odchytené ho psa, ak hodnoverne 
preukáže svoje vlastníctvo. Sú č asne 
majiteľ uhradí Mestu skutoč né  ná-
klady za odchyt a starostlivosť o psa.
   3. Odchyt psov a nakladanie s nimi 
sa uskutoč ňuje v sú č innosti s prísluš -
nými š tátnymi orgánmi alebo v me-
dziach ich pokynov (§ 29 a násl. zák. 
č . 115/95 Z.z. o ochrane zvierat).
   4. Povinnosti majiteľa psa podľa § 
7 a 8 tohto VZN sa vzťahujú  aj na 
osobu, ktorej majiteľ psa zveril do 
starostlivosti.
                      

   Osobitné  užívanie verejné ho 
priestranstva je prípustné  len na zá-
klade povolenia vydané ho rozhodnu-
tím Mesta, ak osobitný predpis ne-
stanovuje inak (VZN č . 14/98 o 
miestnych poplatkoch).
                        

   1. Každý je povinný správať sa na 
verejných priestranstvách a verej-
nosti prístupných miestach tak, aby 
nedochádzalo k zneč isteniu týchto 
priestorov, verejných zariadení a bu-
dov, ku vzniku š kô d, najmä k 
obťažovaniu spoluobč anov hlukom, 
svojvoľným zásahom do ich slobod-
né ho pohybu.
   2. Majitelia a prevádzkovatelia ve-
rejne prístupných priestorov a orga-
nizácie usporiadajú ce verejné  akcie 
sú  povinní zabezpeč iť v týchto pries-
toroch poriadok a č istotu. Ustanove-
nia § 4 až 7 tohto VZN týmto ustano-
vením nie sú  dotknuté .
                       

   1) Rekreač nými oblasťami (ďalej 
len RO) v rámci katastrálneho ú ze-
mia Mesta Pezinok sú :
   
   Leží v centre CHKO Malé  Karpaty 
na SZ od centra mesta asi 9 km za 
obcou Limbach v hornej č asti doliny 
modelovanej Mestským potokom. V 
oblasti sa nachádza 134 chát.
  
   Leží v CHKO Malé  Karpaty na SZ 
od centra mesta asi 7 km za obcou 
Limbach, vľavo pod RO Slneč né  
ú dolie. V oblasti sa nachádza 27 
chát.
   
   Leží na SZ od centra mesta, za 
obcou Limbach po pravej strane 
Mestské ho potoka. V oblasti sa na-
chádza 59 chát.
   
   Leží na SZ v okrajovej polohe ka-
tatrálneho ú zemia mesta, v CHKO 

§  9
             Odchyt psov

§  10
         Osobitné užívanie
    verejného priestranstva

§  11
      Správanie na verejnosti

§  12
   Osobitné ustanovenia o za-
bezpečení verejného poriadku 
v rekreačných oblastiach

a) RO Slnečné ú dolie

 b) RO Reisinger

c) RO Leittne

d) RO Baba

Malé  Karpaty vo výške 520 m.n.m. 
Nachádza sa tu 14 chát.
   
   Leží na SZ od centra mesta, 6 km 
od š tátnej cesty Pezinok - Baba - 
Malacky v Hrubej doline tvorenej 
potokom Blatina - Saulak. V oblasti 
sa nachádza 85 chát.
  
   Leží na severe od centra mesta po 
pravej strane š tátnej cesty Pezinok - 
Baba - Malacky. V oblasti sa nachá-
dza 227 chát.
  
   Leží v katastrálnom ú zemí Grina-
va. nad obcou Limbach, vzdialená 
od sídelné ho ú tvaru Pezinok asi 5 
km. V oblasti sa nachádza 227 chát.
   2. V rekreač ných oblastiach sa 
okrem obmedzení platných na ce-
lom ú zemí mesta Pezinok 

  a) chov a voľný pohyb domácich, 
zdomácnených a hospodárskych  
zvierat nielen v RO, ale aj v lesoch;
  b) v dňoch pracovné ho voľna a v 
dňoch pracovné ho pokoja ruš iť hlu-
kom, spevom, krikom a tak obťažo- 
vať iných návš tevníkov rekreač nej 
oblasti;
  c) vykonávať ú držbu resp. umýva-
nie motorových vozidiel;
  d) oplocovanie pozemkov, výsadba 
drevín bez predchádzajú ceho sú hla- 
su mesta, výstavba objektov okrem 
skladu na drevo o zastavanej ploche 
7 m , suché ho WC do plochy 1 m .  
Výstavba uvedených stavieb pod-
lieha ustanoveniam zák. č . 50/76 Zb. 
v platnom znení;
  e) budovanie spevnených plô ch a 
zábran prístupu k jednotlivým objek-
tom chát;
  f) spaľovať odpady a materiály, 
ktoré  zneč isťujú  ovzduš ie dymom a 
zápachom;
  g) mať v chode naš tartovaný motor 
motorových vozidiel nad nevyhnutný 
č as.
                       

   1. Sankcie za nedodržanie povin-
ností alebo za poruš enie zákazov 
ustanovených v tomto VZN sú  upra-
vené  v osobitných predpisoch (napr. 
§ 46, 47, 48, 49 a 50 zák. č . 372/90 
Zb. o priestupkoch, § 13 ods. 8 zá-
kona o obecnom zriadení, § 105, 
106 zák. č . 50/76 Zb. stavebný zá-
kon...).
   2. Zvláš ť prísne sa bude posudzo-
vať porušenie VZN č . 11/99 o použí-
vaní pyrotechnických výrobkov na 
zábavné  ú č ely a iných predmetov 
spô sobujú cich detonáciu v rekreač -
ných oblastiach.
                       
   1. V sporných prípadoch a v 
podrobnostiach pri uplatňovaní tohto 
VZN rozhoduje primátor.
   2. Dňom nadobudnutia ú č innosti 
tohto VZN sa zrušuje VZN č . 1/2001 
o verejnom poriadku.
   3. Toto VZN nadobú da ú č innosť po 
uplynutí 15 dní odo dňa, v ktorý bolo 
po schválení MsZ vyvesené  na ú rad-
nej tabuli Mesta a sú č asne je prí-
stupné  na Mestskom ú rade.
                             

e) RO Stupy

 f) RO Kučišdorfská dolina

 g) RO Krkavec

Ing. Ivan Pessel
                              primátor mesta

navyš e 
zakazuje:

2 2

§  13
      Spoločné a záverečné
              ustanovenia

§  14
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   V dň och 14. - 16. marca sa usku-
točnil v Martine už š tvrtý  ročník 
Workshopu - prehliadky tvorby lo-
ká lnych televíznych staníc Sloven-
ska. TV PEZINOK si opäť odniesla 
niekoľko cien. Ostatné tri ročníky  
sa neobiš li bez ocenenia v kategórii 
Reklama. Toho roku to boli: 2.  
miesto za reklamu na Masá žne a 
relaxačné služby Haffnerová  (au-
tori Bittner - Kujovič), 3. miesto za 
reklamu Očná  optika H+V (co-
pywriter Bittner, realizačný  team 
Schmogrovits, Sandtnerová , Va-
gač) a cena divá ka opäť za reklamu 
Haffnerová . Úspech teš í o to viac, 
že členmi poroty boli, okrem ď al-
š ích, také kapacity v oblasti rekla- 
my ako Martin Knut - zakladateľ 
Publicis Knut, kreatívny riaditeľ, 
člen poroty reklamný ch sú ťaží Zla- 
tý  klinec 1995, Zlatý  bubon Porto-
rož 1997, či pani Elena Hradiská  - 
odborníčka v oblasti psychológie 
reklamy z Katedry propagá cie FF 
UK.                                          (pb)

   Mestská  polícia v Pezinku si pri-
pomenula desaťročnicu svojej exis-
tencie. Na slá vnostnom zhromaž-
dení, ktoré sa uskutočnilo 27. 
marca 2002 v obradnej sieni Mest-
ského ú radu, prevzali z rú k primá -
tora mesta Ivana Pessela jej dlho-
roční, resp. zakladajú ci členovia 
pamätné listy ako znak ocenenia 
ich prá ce. Na podujatí sa zú častnili 
aj zá stupcovia š tá tnej polície.  (EL)

   Ú lohy na ú seku zabezpečovania 
verejného poriadku, bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premá vky, ochra- 
ny obyvateľov a iný ch osôb v mes-
te, ochrany majetku a životného  
prostredia vykoná va 23 kvalifikova-
ných zamestnancov mestskej polí-
cie (MsP). V minulom roku dvaja 
zamestnanci ú speš ne absolvovali 
odbornú  prípravu v strednej odbor-
nej š kole Policajného zboru v Pe-
zinku. Na získania osvedčenia od-
bornej spôsobilosti môžu v plnom 
rozsahu plniť ú lohy obecné-ho poli-
cajta. Vš etci zamestnanci sa zú - 
častnili na fyzických a vedomost-
ných previerkach ako aj na služob-
nej príprave (fyzická  a strelecká  
časť). V decembri 2001 bola zave-
dená  v MsP služobná  kynológia so 
zá merom skvalitnenia vý konu služ-
by. Ide o činnosť, ktorá  sú visí s cho-
vom, výchovou, vý cvikom a použí-
vaním služobný ch psov v policajnej 
činnosti. Použitie služobného psa 
je jedným z taktický ch prostriedkov, 
najmä pri ochrane života, zdravia, 
bezpečnosti osôb a ich majetku a 
pri zabezpečovaní verejného po-
riadku.
   V minulom roku sa na mestskú  
políciu obrá tilo o pomoc, prípadne 
upozornilo na pá chanie protispo-

ločenskej činnosti, množstvo obča-
nov. Zaznamenali sme 840 ozná -
mení, z toho 732 boli oznamy ties-
ň ového volania (159). Aj na zá kla-
de tý chto oznamov sa podarilo 
MsP ú speš ne vykonať niekoľko 
služobný ch zá krokov proti pá cha-
teľom delikvencie.
   V minulom roku MsP zistila 1952 
priestupkov, ktoré potom dorieš ila 
v zmysle prísluš ný ch prá vnych  
predpisov (zá kon o priestupkoch a 
zá kon o obecnej polícii). Najviac 
priestupkov bolo na ú seku bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premá vky 
(1493), proti poriadku v sprá ve 
(220), verejnému poriadku (155),  
majetku (58) a občianskemu spolu-
nažívaniu (26).
   Mestská  polícia vyrieš ila v roku 
2001 1009 priestupkov (o 188 me-
nej, ako v r. 2000) v blokovom ko-
naní a objasň ovaním priestupkov. 
   Okrem toho bolo 943 priestupkov 
vyrieš ený ch dohová raním, čo je 
najmiernejš ia forma rieš enia prie- 
stupku. V 718 prípadoch iš lo o prie- 
stupok proti bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premá vky, v 93 o prie- 
stupok proti poriadku v sprá ve, v 
112 o priestupok proti verejnému  
poriadku, v 17 priestupok proti ob- 
čianskemu spolunažívaniu a 3 pro- 
ti majetku.
   Mestská  polícia dorieš ila 1493 
priestupkov proti bezpečnosti a  
plynulosti cestnej premá vky, čo je o 
48 priestupkov viac ako v predchá -
dzajú com roku. Z toho 718 bolo 
vyrieš ený ch dohová raním, 718 po- 
kutou v blokovom konaní a 57 bolo 
odstú pený ch na prísluš ný  sprá vny 
orgá n. Povinnosťou MsP je za-
kročiť, ak je pá chaný  alebo bol spá -
chaný  priestupok a tento z ú radnej 
moci aj dorieš iť. Na ú seku bezpeč-
nosti a plynulosti premá vky majú  
mestskí policajti oprá vnenie rieš iť 

len priestupky spá chané neupo-
slú chnutím zá kazu, ktorý  vyplý va z 
ú pravy cestnej premá vky doprav-
nými značkami alebo dopravnými 
zariadeniami. To znamená , že mô- 
žu rieš iť len tzv. statické dopravné 
priestupky (poruš enie dopravného 
značenia - zá kaz zastavenia, zá -
kaz stá tia a pod., reš pektovanie 
vyhradený ch parkovísk a vodorov-
ných dopravný ch značiek, pokiaľ z 
nich vyplý vajú  zá kazy). Č innosť 
MsP je zameraná  aj na ochranu 
zdravia občanov, najmä na prevá -
dzanie detí cez vozovku pri š kolá ch 
a predš kolských zariadeniach. Toto 
sa vykoná va denne počas š kol-
ského roka pri Gymná ziu a ZŠ na 
Holubyho ul. a pri väčš om počte 
slú žiacich policajtov aj pri ZŠ na 
Fá ndlyho a Kupeckého ulici. Pri 
plnení tejto ú lohy sa využívajú  tech-
nické prostriedky - zastavovacie 
terče, elektrické lampá š e a reflex-
né vesty.
   Za dôležitú  ú lohu MsP možno 
považovať vykoná vanie vš eobec-
ne zá väzných nariadení (VZN),  
kontrolu ich dodržiavania a v prípa-
de poruš ovania apliká ciu sank-
čný ch opatrení. Poruš enie VZN je 
priestupkom proti poriadku v sprá -
ve vykoná vanej mestom. Hliadky 
mestskej polície pri vykoná vaní  
kontrol v jednotlivý ch častiach  
mesta zistili 220 prípadov poruš ení 
VZN, čo je o 55 viac ako v roku 
2000. V 118 prípadoch vyrieš ili 
priestupky blokovou pokutou, 9 
objasň ovaním priestupku a 93 do-
hová raním. Iš lo prevažne o VZN o 
verejnom poriadku - ochranu život-
ného prostredia (neoprá vnené uží-
vanie verejného priestranstva, par-
kovanie vozidiel na verejnej zeleni 
a na chodníkoch). Pri kontrolá ch na 
ú zemí mesta sme naš li 54 vrakov, 
zjavne nepojazdný ch vozidiel a vo- 

zidiel bez evidenčného čísla. Vzá -
pätí v rá mci objasň ovania priestup- 
ku sme zistili ich majiteľov a veci 
dorieš ili v zmysle prísluš ný ch pred-
pisov. Na sídliská ch Muš ká t, Se-
ver, Starý  dvor ale aj inde sme zistili 
neoprá vnené parkovanie ná klad-
ných vozidiel na verejnom prie- 
stranstve.
   Zamestnanci mestskej polície 
kontrolujú  tiež dodržiavanie povin-
ností majiteľov nehnuteľností. V 19 
prípadoch boli zistené nepovolené 
sklá dky pred obytným domom, čo 
sme rieš ili blokovou pokutou alebo 
dohová raním.
   Kontroluje sa i dodržiavanie po-
vinností majiteľov psov. V 169 prí-
padoch si chovatelia nesplnili po-
vinnosti vyplý vajú ce z VZN, 56 ich 
nemalo zaplatený  poplatok za psa.
   Mestská  polícia vykoná va aj 
dohľad, ako sa dodržiavajú  VZN - 
Trhový  poriadok (podmienky pre-
daja vý robkov a poskytovanie 
služieb na trhovom mieste), VZN o 
ú prave vstupu do vinohradov v 
čase dozrievania a zberu hrozna, 
VZN o používaní pyrotechnických 
vý robkov na zá bavné ú čely a iných 
predmetov spôsobujú cich detoná -
ciu, VZN o vý lepovej službe a iné.
   Zistené priestupky rieš i priamo 
MsP alebo ich odstú pi prísluš nému 
oddeleniu mestského ú radu.
   Z hľadiska spoločenskej nebez-
pečnosti medzi najzá važnejš ie 
priestupky patria priestupky proti 
majetku. V roku 2001 sme zazna-
menali 58 takýchto priestupkov. 
Skutková  podstata týchto priestup-
kov spočíva v ú myselnom spôso-
bení š kody na cudzom majetku  
krá dežou, spreneverou, podvo-
dom, zničením alebo poš kodením 
veci.
                Pokračovanie v budúcom čísle

REKLAMA
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   O tohtoroč nom úspechu pezinskej 
bežkyne  na 
zimnom atletickom dorasteneckom 
šampioná te sme písali v minulom 
č ísle. Darilo sa jej však aj na maj-
strovstvách junioriek a žien.
   

Barbory Michálikovej

"Do tohtoroč nej pretekárskej se-
zóny som vstú pila víťazstvami na 60 
i 200 metrov na dorastenecký ch 
majstrovstvách Slovenska. Aj keď  
by som mohla byť s tý tmito výsled-
kami spokojná, predsa si len mys-
lím, že to mohlo byť i lepšie. Najmä 
na šesťdesiatke mi celkom nevyšiel 

štart. Na spo-
loč nom šam-
pionáte junio-
riek a žien 
som na 60  
metrov skon- 
č ila štvrtá, ale 
medzi junior-
kami som bo- 
la prvá. Milo 
ma to prekvapilo, lebo sa špeciali-
zujem skôr na dvojstovku. Na tejto 
trati som dosiahla č as 25,49 s, č o 
znamenalo druhé miesto. Trošku 

som sklamaná, že sa mi nepodarilo 
pokoriť dorastenecký  rekord (25,30 
s), nač o som sa zameriavala. Teraz 
už beží v plnom prú de príprava na 
leto. Chcela by som vyhrať letné 
majstrovstvá dorasteniek a junioriek 
a urč ite sa pobijem i o medailu me-
dzi ženami. Predovšetkým sa však 
sú stredím na splnenie limitu na dvoj-
stovke (24,90 s), č o by mi zabez-
peč ilo ú č asť na jú nových olympij-
ský ch hrách mládeže v Paríži" - po-
vedala nám Barbora. 
                                               (mo)

   Š tvrťfiná le sa stalo koneč nou sta-
nicou pre basketbalistov Slovako-
farmy Pezinok v tomto roč níku Sa-
portovho pohá ra. Rozhodol o tom 
dvojzápas s poľským družstvom 
Anwil Wloclawek.
   V stredu 27. februá ra sa odohral 
prvý zápas v Poľsku, ktorý sa Pe-
zinč anom nevydaril a po nepre-
svedč ivom výkone prehrali 78:95, 
č o im pred odvetou veľmi sťažilo 
situáciu. K výbornému výkonu tro-
jice Kraljevič , Lukjanec a Naglič  sa 
nepridali ostatní hrá č i a tak na kom-
paktný poľský tím nestač ili.
   Napriek tomu boli hrá č i pred odve-
tou odhodlaní urobiť všetko pre to, 
aby postúpili do ďalš ieho kola. A 
hoci zopá rkrá t to pri pohľade na 
skóre vyzeralo nádejne, nakoniec 
sa síce z víťazstva teš ili naš i hrá č i 
(84:78), ale to bolo má lo na ďalš í 
postup. Opäť sa totiž k trojici Naglič , 
Lukjanec, Kraljevič  strelecky nepri-
dali ďalš í hrá č i. A keďže poľský tím 
mal vo svojom strede skvelého San-
tangela, ale aj dobre hrajúceho An-
drušku teš il sa z postupu zaslúžene. 

   Vypadnutie už v 1. kole play off je 
po výbornom úč inkovaní v skupine 
možno sklamaním, pri porovnaní 
hrá č skych ká drov a rozpoč tov 
oboch klubov je to však len reá lne 
zrkadlo možností oboch tímov.
   Najlepš ím strelcom BK Pezinok v 
Saportovom pohá ri sa stal 

 s 220 bodmi, pred 
 (219 bodov) a 

 (152 bodov). 
                                                 

Aramis 
Naglič Andre-
jom Lukjancom Mari-
janom Kraljevičom

(pr)

   Tretia marcová  nedeľa bola dň om š tartu odvetnej č asti 
nižš ích futbalových súťaží.
   Treťoligový PŠ C Pezinok, po jeseni posledný, hostil 
lídra Veľké Levá re. Po prehratom polč ase (0:1) má lokto 
č akal zvrat v zá pase. Ten však po bojovnom výkone na-
š ich futbalistov napokon priš iel, doká zali dvakrá t dotiah-
núť súperov ná skok a dosiahli veľmi cennú remízu (2:2). 
Získaný bod má  cenu zlata, vďaka nemu sa PŠ C odpútal 
z dna tabuľky a iste mu to pomôže aj psychicky. Je však 
š koda, že v zápase bol vylúč ený pezinský hrá č  Peter Baj-
car, ktorý si za urá žku rozhodcu zrejme pá r zá pasov neza-
hrá . Verme, že pezinský futbal bude na jar priaznivcov 
viac teš iť.
   V Grinave sa hralo derby, GFC hostil cajlanský Baník. 
Ten č aká  zrejme už istý zostup do nižš ej súťaže, pretože 
z pätná stich zá pasov dokázal získať len tri body za remí-
zy. Š tvrtá  Grinava povinne vyhrala, aj keď len najtesnej-
š ím rozdielom (1:0), a udržuje si kontakt s mužstvami na 
č ele tabuľky.
   Pred odvetnou č asťou sa GFC posilnil o troch hrá č ov - z 
PŠ C Pezinok priš iel  a z Š K Svätý Jur na 
hosťovanie  a .
   Podstatné zmeny zaznamenali aj v PŠ C. Mužstvo sa 
rozš írilo o piatich nových hrá č ov -  z Ma-
duníc,  z Lokomotívy Trnava,  
z Koby Senec,  z Buč ian a 

 z Malženíc. Odiš li Boris Bútora do GFC a Roman 
Tomá šek, ktorý ukonč il športovú č innosť.                 

Boris Bú tora
Tomáš  Jurčík Boris Srna

Viliama Bö hma
Petra Bajcara Petra Turka

Ľuboš a Suchoňa Petra Ma-
cha

(mo)

   V sobotu 
16. marca 
boli na pro-
grame po-
sledné zá -
pasy v sku-
pinách o 1.-
4. a 5.-10. 

miesto v extralige volejbalistiek. 
Pezinč anky hrali so Žilinou, ich 
víťazstvo mohlo rozhodnúť o 
tom, že svojho súpera v tabuľke 
predstihnú. Nakoniec v š tvorse-
tovom zápase sa im to podarilo - 
vyhrali 3:1. Skonč ili tak na 7. 
mieste a zabezpeč ili si výhod-
nejš iu pozíciu pri nasadení do 
bojov o koneč né poradie na 5.-8. 
mieste.
   Podľa hracieho kľúč a družstvá  
na treťom až ôsmom mieste budú 
hrať na dva víťazné zápasy. Pe-
zinč anky sa v 1. kole stretnú so 
Žilinč ankami. V prípade, že budú 
úspešné, ich ďalš ím súperom bu- 
de víťaz zo súboja Žiar nad Hro-
nom - Dolný Kubín.              (mo)

   V nedeľu 21. apríla sa uskutoč ní 
v pezinskom Kameň olome stretnu-
tie majiteľov historických vozidiel, 
na ktorom bude možné vymeniť si 
súč iastky na starš ie typy automobi-
lov a motocyklov. Organizá torom 
akcie je Veteran car club.            (r)

   Prvým športovým podujatím v 
novej motoristickej sezóne budú 
Majstrovstvá  Slovenskej republiky 
automobilov do vrchu Baba. Vo 
všetkých triedach bude š tartovať 
asi šesťdesiat vozidiel.
   Podujatie sa uskutoč ní na trase 
Kameň olom - Baba v sobotu 20. 
apríla, tréning bude o 9.00 a š tart 
pretekov o 13.00 hod. Vstup pre 
divákov je voľný.                         (r)

   Z prieniku Patrika Krettera sa zrodil prvý  vyrov-
návajúci gó l Pezinka.

   Aj v tomto roku rozpoč et mesta pa-
mätá  na šport. Na základe osobitných 
žiadostí klubov a odporúčania komi-
sie športu pri Mestskom zastupiteľ-
stve môžu finančný grant z fondu po- 
skytnúť v rámci svojich kompetencií - 
primá tor (do 10 tisíc Sk), mestská  
rada (do 25 tisíc Sk) a mestské zastu-
piteľstvo (vyš š ie sumy).
   Ako nás informoval primá tor Ivan 
Pessel, je pripravený na schvá lenie 
návrh na príspevky pre športovcov, 
výhradne pôsobiacich v pezinských 
kluboch.

Baník Pezinok        64 tisíc Sk
GFC Grinava        73 tisíc Sk
PŠ C Pezinok      300 tisíc Sk

     160 tisíc Sk
 - HK      100 tisíc Sk

Baník Pezinok        25 tisíc Sk
GFC        25 tisíc Sk
   z výnosov ná jmov na š tadióne a v 
športovej hale
PŠ C       200 tisíc Sk
VTC      200 tisíc Sk
   Okrem toho pre družstvá  dospe-
lých sa navrhuje rozdeliť Ďalš ích 100 
tisíc Sk.

       21 tisíc Sk
(na súťaže v orientač nom behu, džu- 
de a Zákl. rekreač nej telesnej výcho-
ve)

 (karate)        5 tisíc Sk
 (značenie  

turistických chodníkov v naš ich le-
soch)                                 3 tisíc Sk

             5 tisíc Sk
 (mater. vybavenie)

                                       10 tisíc Sk

 (na dobu-
dovanie areá lu)                10 tisíc Sk

 (na materiá lne  
vybavenie)                       10 tisíc Sk

 (na opra- 
vu bežeckých tratí)             5 tisíc Sk

 (na dokúpenie šport.  
pomôcok)                          6 tisíc Sk

 (na športové potreby) 
                                         6 tisíc Sk

 (na materiá l-
ne  vybavenie klubu tanca) 3 tisíc Sk

 (materiá lne vybavenie)
                                         5 tisíc Sk
                                                   

Pre mládežnícke družstvá:

   Na ú hradu energií v kluboch:

Sokol Pezinok

Michal Peniak
Oblastný  klub znač károv

Stolnotenisový  klub Slovkarpatia te- 
lesne postihnutých
Slovenský  orol

Klub športovej kynológie

Stolnotenisový  klub

Klub bežeckého lyžovania

ZŠ  Holubyho

Gymnázium

Centrum voľného č asu

Skauting

Futbal

VTC Pezinok
Hádzaná

(r)

Basketbal - Slovakofarma     160 tisíc

Ostatné  granty:

Svatava Š pániková (karate)   5 tisíc Sk
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 (sobota) o 10.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

 - Sú ťaž v 
taneč nom športe. Hlavný  garant: TŠ  
Charizma;

 (nedeľa) o 10.00 hod. v Malej 
sále -  - prezentácia 
brožú rky Rómovia v Pezinku, pro-
jekcia videofilmu, divadelné pred-
stavenie, rómska kapela, výstava 
fotografií, výstava ruč ný ch prác, 
minireceptár rómskych jedál. Hlav-
ný  garant: Mestský  ú rad Pezinok - 
oddě lení obč ianskych záležitostí
   (streda) o 9.00 hod. v Malej 
sále - 

 - sú ťaž v prednese v ne-
meckom jazyku pre ZŠ  a SŠ ;
   (piatok) -

 -  
- bábkové predstavenie pre deti v 
podaní DIVADLA Z PUDY Františka 
Pešána;

  - 
 - me-

niaca sa tvár Ml. Boleslavi od zač iat-
ku minulého storoč ia až po sú č as-
nosť;
 . - 

 (komorná sekcia 
Dechového orchestru ŠKODA - 
spev: Jindra Benešová a Stanislav 
Lhota);
  - 

 (južanský  rock, CD - 
Whiskey a Buráky, Vý let za velkou 
louží) a domáca pezinská kapela;
   

   (sobota) o 10.30 hod. v Malej 
sále - 

 - seminár k pamä tnému 
dňu SR

(nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
loč enskej sále

 - koncert váž-
nej hudby mladých umelcov z Pez-
inka:  - spev, mez-
zosoprán,  - spev, 
bass,  - klavír. Korepetí-
cia: Stanislava Zimmermannová;
  

16.30 hod.

17.00 hod

20.00 hod.

13.4.
DEŇ  NESPRAVODLIVO STÍ-

HANÝCH
;

  14.4. 
 - MLADÍ UMELCI 

SA PREDSTAVUJÚ

 Eva Matiašovská
 Matúš Trá vníček

Ivan Koska

Vernisá ž výstavy foto-
grafií POHLEDY A STOLETÍ

Koncert dychovej hud-
by JIZERANKA

Koncert v Davis clube 
MBA BAND

12.4.
SLOVÁCKY KRÚ ŽOK

18.4.
HOVORY O ZDRAVÍ

Téma:

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

 (štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku -  - cyklus 
prednášok V. Černuškovej.  
Regenerač né schopnosti č loveka;

   (piatok) o 18.00 hod. v Malej 
sále - Hl. 
garant: ZUŠ ;

(piatok-sobota) v Spo-
loč enskej sále - 

Organizátori: Združe-
nie pezinský ch vinohradníkov a 
vinárov, Združenie Malokarpatská 
vínna cesta, Malokarpatské osve-
tové stredisko, Kultú rne centrum 
Pezinok, Mesto Pezinok;
   (nedeľa) o 16.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
pokrač ovanie cyklu rozprávok s 
detskou sú ťažou;

. (utorok) o 9.00 hod. v Salóni-
ku -  - 
okresná sú ťaž IV. a V. kategórie v 
umeleckom prednese poézie a pró-
zy. Hlavný  garant: MOS;

 (streda) o 9.00 hod. v Malej 
sále - 

- sú ťaž v prednese v 
anglickom jazyku pre ZŠ  a SŠ.
   (sobota) v Malej sále - 

- premietanie filmov a kon-
cert;
   (utorok) o 19.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

 - 
ú č inkujú : HEX, Mango Molas, Pole-
mic, Seven Days to Winter, Neuro-
pa a iní. Hl. garant: OZ P.R.D.

19.4.
RODINNÝ  KONCERT. 

  19. a 20.4. 
VÍNNE TRHY PEZI-

NOK 2002. 

21.4.
AHOJ ROZPRÁVKA

  23.4
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  24.4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM 

27.4. DEJA 
VUE - SPOMIENKA NA DEŽA UR-
SÍNYHO 

30.4.
MAJÁLES alebo 

AKO ROZHÝBAŤ Č LOVEKA...

    KINO DOMU KULTÚ RY
         2.
         3.

         5. Spy game               USA
     6.-7. Č istá duša              USA
         9. Kokaín                    USA
       10. FK "100": Ľalie poľné SR
 11.-12. Za nepriateľskou líniou       
                                               USA
13.-14. Taká zvláštna rodinka                                       
                                               USA
16.-17. Pán prsteňov 1: Spolo-
č enstvo prsteňa                VB, USA
      18. FK "100": Intimita
                                       FRA, TAL
19.-21. Chladná pomsta     USA
23.-24. Prízrač ný  svet        USA
25.-26. Prekliatie žltozeleného 
škorpióna                               USA
27.-28.
       30. Pianistka                FRA

    

         6. Kamarát kapríkov     ČR
       13. Príbehy pre deti      RUS
       20. Bolek, Lolek a ďalší hrdi-
novia                                       POL
       27. O princezně  jasně nce a 
létajícim ševci                           ČR

Amélia z Montmartru FRA

E.T. - Mimozemšťan  USA

FK "100": Arizona dream 
                                        FRA, USA

   Zač iatok predstavení je o 19.00 
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Predpredaj vstupeniek je tri dni pred 
predstavením (okrem pondelka). 
Pokladnica je otvorená jednu hodinu 
pred zač iatkom predstavenia. ZME-
NA PROGRAMU VYHRADENÁ !

DETSKÉ  PREDSTAVENIA
 Zač iatok predstavení je o 17.00 hodine. 

REKLAMA


