
   Š védsky panovník (v strede) si so zá ujmom pozrel aj maľby v Histo-
rickej sá le Zámku.

   Vo š tvrtok 4. apríla navš tívil naš e 
mesto š védsky krá ľ Carl XVI. 
Gustaf. Do Pezinka priš iel v rá mci 
trojdňovej oficiá lnej ná vš tevy Slo-
venskej republiky a zú č astnil sa na 
ochutná vke vín v Zámku.
   Po privítaní pred Zámockou vi-
ná rňou sa š védsky panovník v 
sprievode ministra zahranič ných 
vecí Eduarda Kukana a ďalš ích 
hostí zú č astnil na degustá cii v 
priestoroch Historickej sá ly a v piv-
nici Zámku. Vzá cneho hosťa priví-
tal a produktmi malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti ponú kol gene-
rá lny riaditeľ Viná rskych zá vodov 
Ľubomír Vitek. Pri tejto príležitosti 
sa podá vali minuloroč né vína - 

,  
a  roč ník 1980 a 

 roč ník 2000.                                     

Rizling vlaš ský Devín, Irš ai Oliver
Muš ká t Ottonel

Cabernet Sauvignon
                                               (mo)

   V roku 1996 bola v Astronomic-
kom a geofyziká lnom observató riu 
UK na Pieskoch v Modre objavená  
plané tka 1996 YH1, ktorá  na pod-
net objaviteľov Alexandra Pravdu a 
Mgr. Adriana Galá da dostala meno 
PEZINOK.
   Plané tka (asteroid) je asi 5-7 kilo-
metrov veľké  teleso, ktoré  obieha 
na má lo excentrickej drá he okolo 
Slnka so sklonom 7 stupň ov k eklip-
tike medzi drá hou plané ty Mars a 
Jupiter. V tomto pá sme asteroidov 
je už pomenovaných asi 15 tisíc 
takýchto objektov.

   O plané tke 1996 YH1 predtým 
nikto nevedel a po jej ďalš om priblí- 
žení k Slnku minulý rok bola jej drá - 
ha natoľko presne vypočítaná , že sa 
mohla zapísať do katalógov MPC.
   Ná vrh na pomenovanie plané tky 
po meste Pezinok podali do centra 
Camridge v USA vlani v septembri a 
po jeho schvá lení bola plané tka 
oficiá lne zapísaná  do katalógov 
MPC.
   Pezinok je š tvrtým slovenským 
mestom, po ktorom bola pomeno-
vaná  plané tka (Modra, Rimavská  
Sobota, Lučenec).                   (mo)

   Na zač iatku neboli možno celkom 
jasné predstavy ako robiť mestské 
noviny, je ale chvá lyhodné, že sa k 
tomu prikroč ilo. Myš lienka vydá vať 
Pezinč ana vznikla v Dome osvety 
pred 35 rokmi, za pôsobenia riadi-
teľky Zlaty Hrnč írovej. Možnosti boli 
vtedy ale skromné, nebolo patrič né 
technické vybavenie, chýbali penia-
ze, bolo to ná roč né na č as. 
   Je zaujímavé registrovať, ako sa 
č asopis postupne vyvíjal, č o sa týka 
periodicity vydá vania, kvality tlač e, 
formá tu, poč tu výtlač kov, rozsahu 
ako i obsahovej a grafickej ú rovne. 
Je celkom prirodzené, že nastal po 
vš etkých strá nkach kvalitatívny 
vzostup.
   Vš etko sa to dialo za podpory a 
pochopenia mesta, ktoré sa snažilo 
vytvá rať redaktorom stá le lepš ie 
podmienky, uvedomujú c si význam 
a dôležitosť mestských novín ako 
informač ného zdroja pre obyva-
teľov.
   Aj keď žijeme v dobe rozmachu 
televízie a internetu, mesiac č o me-
siac sa presviedč ame, akú  infor-
mač nú  silu majú  naš e noviny. Tá to 
forma poskytovania informá cií má  
aj množstvo predností, ktoré sa bu-
deme usilovať stá le viac využívať.
   Veľmi nám zá leží na tom, aby ste 
v Pezinč anovi naš li vždy to najdô-
ležitejš ie o dianí v naš om meste. 
Ž ivot v Pezinku je taký bohatý, že 
vyberať je ozaj z č oho. Preto by 
sme niekedy uvítali, aby rozsah 
naš ich novín bol eš te väč š í.
   Budeme radi keď Pezinč an zo-
stane naďalej vaš im kľú č om k š iro-
kému spektru informá cií a bude 
mať v ďalš ích rokoch stá le viac spo-
kojných č itateľov.      Milan Oravec

   Stanislav Š tepka (druhý 
sprava) z Radoš inského naiv-
ného divadla je veľký priazni-
vec kvalitného pezinského 
vína. Na Vínne trhy zavítal už  
vlani, v tomto roku priviedol i 
ď alš ích členov súboru, ktorí 
sa predstavili aj s krá tkym 
programom.
    Snímka M. Oravca zachy-
cuje S. Š tepku v príjemnej 
debate so zná mym sloven-
ským viná rskym odborníkom 
Prof. Fedorom Malíkom, pre-
zidentom Vínnych trhov Já -
nom Hacajom a primá torom 
Pezinka Ivanom Pesselom.
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   Pamä tný deň oslobodenia mesta si 2. apríla pripomenuli predstavitelia 
mesta na čele s primá torom Ivanom Pesselom, členovia Zvä zu protifaš is-
tických bojovníkov, zá stupcovia niektorých politických strá n a občania Pe-
zinka na slá vnostnom zhromaždení pri pomníku padlých na Mladobo-
leslavskej ulici. Udalosť z 1. apríla 1945 vo svojom príhovore priblížil pred-
seda MO SZPB Ľudovít Šuš ol. Účastníci slá vnosti potom položili k pom-
níku kytice kvetov.                                                                                (mo)

   Už  piatykrát sa uskutoční na Mest-
skom ú rade Deň  otvorený ch dverí. 
Tento rok to bude 16. mája. Obča-
nia sa budú  môcť stretnú ť s pred-
staviteľmi mesta, poslancami, pra-
covníkmi mestského ú radu a poho-
voriť si s nimi, či vypočuť informácie 
o práci a plánoch mestskej samo-
správy.
   Organizátori pripravili tieto be-
sedy a mož nosti konzultácií:

-  (Ľ. 
Farbula), zasadačka č. 12;
- 

 (O. Moťovská), 
obradná sieň ;
-  
(M. Nádaská), zasadačka na ulici 
M.R. Š tefánika č. 10;

8.00 - 9.00 hod.
Ako pracuje mestská  polícia

Nakladanie s komuná lnym odpa-
dom v Pezinku

Nad rozpočtom mesta Pezinok

9.30 - 10.30 hod.

11.00 - 12.00 hod.

Individuálne konzultácie
10.00 - 11.30 hod.

-  
(A.Strapáková), zasadačka č. 12;
-  
(L. Šafár), obradná sieň ;
- 

 (M. Bačák), zasadačka, 
ul. M.R. Š tefánika;

-  (Ľ. 
Farbula), zasadačka č. 12;
- 

 (M. Ondrovič), obradná 
sieň ;
-  (O. Solga), 
zasadačka, ul. M.R. Š tefánika.

 miestnosť č. 25 
- mož nosť individuálnych konzultá-

Sociá lny program mesta Pezinok

Ako funguje samosprá va mesta

Starostlivosť o životné prostredie 
v Pezinku

Ako pracuje mestská  polícia

Nové investičné zá mery v meste 
Pezinok

Kultú rny život v meste

cií s hlavnou kontroló rkou, resp. 
podávania podnetov alebo sťaž - 
ností tý kajúcich sa práce samo-
správy Pezinka (E. Antalová);

 miestnosť č. 24 - 
mož nosť nahliadnutia do katastrál-
nej mapy Pezinka (J. Solgová);

 miestnosť č. 35 - 
mož nosť nahliadnutia do digitálnej 
mapy Pezinka (M. Kakalíková);

 miestnosť č. 2 - 
osobné prijatia občanov u primá-
tora mesta Pezinok (odporú čame 
objednať vopred na sekretariáte 
č.dv. 2, tel. 033/6901 101;

 miestnosť č. 7 - 
stretnutie s poslancami Mestského 
zastupiteľstva (mož nosť osobný ch 
interpelácií, podávania podnetov a 
pod.).                                       

10.00 - 11.30 hod.

10.00 - 11.30 hod.

15.00 - 17.00 hod.

15.00 - 17.00 hod.

(EL)

   V minulom čísle sme uverejnili v 
rámci článku 

 text listu prednostu MsÚ  
spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. 
ohľadom cenníka služ ieb a vráte-
nia cenový ch rozdielov podľa roz-
hodnutia Telekomunikačného ú ra-
du. Odpoveď UPC uverejň ujeme v 
plnom znení:

                           

Nie je pravda, že nero-
bíme nič

   Vá žený pá n prednosta,
   na zá klade Vá š ho listu zo dňa 
5.3. 2002 si dovoľujeme v mene 
spoločnosti UPC Slovensko s.r.o. 
podať vysvetlenie vo veci výš ky 
ú čtovaného poplatku a zvýš enia 
ceny od 1.2. 2002.
   UPC Slovensko s.r.o. je novým 
majiteľom ká blových sietí spoloč-
nosti SKT spol. s r.o. (Bratislava, 
Banská  Bystrica, Dolný Kubín, Du-
najská  Streda, Trenčín, Žilina), na 
ktorú  preš li vš etky prá va a povin-
nosti vyplývajú ce zo zmlú v medzi 
SKT a jej zá kazníkmi, či inými 
zmluvnými partnermi. Kú pa sietí 
SKT nepredstavuje prvý krok v 
rá mci slovenského ká blového prie-
myslu, nakoľko UPC prevá dzkuje 
ká blové siete na Slovensku 
prostredníctvom spoločnosti Kabel 
Tel (Zvolen, Nové Zá mky, Levice), 
Trnavatel (Trnava), Kabel Plus (Bra-
tislava, Banská  Bystrica) a KABEL 
PLUS Východné Slovensko, a.s. 
Tieto spoločnosti pôsobili v rozlič-
ných podmienkach poskytovania 
služieb a preto sa líš ia obsahom 
programových ponú k a aj abonent-
ských poplatkov. Ich ponuka a 
ceny sa nelíš ia len medzi spoloč-
nosťami, ale aj medzi mestami. 
Preto je v sú časnosti snahou UPC 
Slovensko s.r.o. zjednotiť tieto fak-
tory.
   Zvýš enie cien ku dňu 1.2. 2001 
sa netýkalo ká blovej spoločnosti 
Kabel Plus Bratislava, a.s. Výš ka 
ceny 290,- Sk bola ú čtovaná  v 
zmysle cenníka platného od 1.1. 
2000. U týchto zá kazníkov prichá -
dza k zvýš eniu ceny až od 1.2. 
2002 na sumu 306,- Sk, pričom 
tá to cena je upravená  plne v sú lade 
s platnou regulá ciou stanovenou 
TÚ  SR, teda maximá lne o hodnotu 
medziročnej inflá cie.
   Rozhodnutie Telekomunikač-
ného ú radu SR sa týkalo len miest, 
v ktorých bol poplatok za službu 
ká blovej televízie zvýš ený s ú čin-
nosťou od 1.2. 2001. Prá ve u 
týchto zá kazníkov je v sú časnosti 
určovanie novej ceny v stave rieš e-
nia.
   Z uvedeného vyplýva, že užíva-
teľom ká blovej televízie v Pezinku 
nevzniká  ná rok na vrá tenie ceno-
vého rozdielu.

Martin Maťašeje
                           vý konný  riaditeľ

   V sobotu 18. mája o 10. hod. sa 
uskutočnia v Športovej hale na Ho-
lubyho ulici Majstrovstvá Sloven-
ska seniorov jednotlivcov a druž s-
tiev a VI. ročník Pezinského po-
hára v karate.   

   V nedeľu 12. mája si pripome-
nieme Deň  matiek. Je to prílež i-
tosť na poďakovanie mamič-
kám, starým mamám, manž el-
kám za lásku, vý chovu a sta-
rostlivosť o deti.
   Pri tejto prílež itosti budú  via-
ceré podujatia v školách, v pred-
školský ch zariadeniach a v klu-
boch dôchodcov. Tradičnú  akciu 
pre mamičky detí z krú ž kov (uví-
tajú  aj ostatný ch) pripravuje Cen-
trum voľného času v spolupráci 
s Kultú rnym centrom. Na novom 
detskom ihrisku vystú pia maž o-
retky, recitátori, speváci, taneč-
níci. Sprievodný mi akciami bu- 
dú  vý stava prác detí (letecké a 
raketové modely, keramické vý - 
robky, kresby) a tvorivé dielne, 
kde sa budú  môcť deti realizovať 
pri zaujímavý ch činnostiach. Pre 
mamičky sú  pripravené drobné 
darčeky.                             (mo)

   Záplava ľudí prišla na tohtoročné 
Vínne trhy. Mohli ochutnať vyše 
štyristo vzoriek vín. Vybrať si bolo 
ozaj z čoho, keď zoberieme do ú va-
hy, ž e na vý stavu prišli tí najlepší 
vinári so svojimi najkvalitnejšími 
produktami. V najväčšej sále kul-
tú rneho stánku sa nielen ochutná-
valo, ale pri skupinový ch debatách 
sa aj vymieň ali skú senosti.
   Vínne trhy sú  jedinečné poduja-
tie, priťahujú  čoraz viac ľudí, a 
návštevníkov teší, ž e organizátori 
zo Združ enia pezinský ch vinohrad-
níkov a vinárov v spolupráci s ďal-
šími organizáciami toto podujatie 
stále skvalitň ujú .
   Aký  názor na podujatie má slo-
venský  vinársky odborník 

, ktorý  bol 
aj tohto roku predsedom hodnotia-
cich komisií?

Prof. 
Ing. Fedor Malík, DrSc.

- Ľudia by sa mali pri vínach stretá -
vať nielen v krčmá ch, viná rňach 
alebo sú kromných pivniciach, ale 
viná ri, ktorí produkujú  dobré a 
skvelé výrobky by mali ísť s kožou 
na trh. Vínne trhy Pezinok sú  jedno 
z najvýznamnejš ích podujatí, kde 

malý, stredný i veľký viná r môže 
uká zať, aký je majster svojho re-
mesla. Som rá d, že veľa malých a 
stredných viná rov priná š a aj tu na 
Vínnych trhoch, produkty európ-
skeho myslenia. Už nie sú  to ar-
chaické, naoxidované produkty s 

vyš š ou koncentrá ciou zvyš kového 
cukru, ale moderné vzletné, ele-
gantné európske ľahš ie vína, plné 
ovocnej vône a chuti. Produkty  
chladených fermentá cií, fyziká lne-
ho oš etrenia a jemnej manipulá cie 
s hroznovým muš tom a hroznovým 
vínom. Stačí sa pozrieť do katalógu 
a zistíte, že vä čš ina takýchto pro-

duktov je ocenená . Ak niektorí tvr-
dia, že nie vždy to bola pravda, to 
je, žiaľ, vec metodiky hodnotenia. 
Na pezinských Vínnych trhoch hod-
notilo sedem komisií, ale nie každý 
je š pičkový degustá tor. Aby sa kva-
lite vína a jeho výrobcovi neublížilo, 
bude v budú cnosti potrebné, aby 
sa hodnotilo počas dvoch-troch dní 
alebo aby hodnotili dve profesio-
ná lne komisie, čím sa zabezpečí  
objektívnejš ie hodnotenie. Tohto-
ročné vínne trhy boli ná dhernou ak- 
ciou. Ak sa vyvarujeme tejto či prí-
padne ďalš ích chýb (napríklad je 
potrebné vína na degustá cii chladiť 
počas oboch dní) domnievam sa, 
že pezinské Vínne trhy budú  naj-
významnejš ou slovenskou akciou - 
prehliadkou najkrajš ích nielen slo-
venských ale aj zahraničných pro-
duktov. Bolo by vhodné, aby sa na 
nich prezentovali aj zahraničné ví- 
na a mohli sme konfrontovať svoje 
majstrovstvo s ú rovňou vín rakú s-
kych, moravských, maďarských,  
slovinských, chorvá tskych či fran-
cú zskych.                               (mo)
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   Svojpomocný  klub Venuša Pezi-
nok v mene Ligy proti rakovine Slo-
venskej republiky ďakuje všetký m 
spoluorganizá torom a dobrovoľ-
níkom, zapojený m do č innosti na 
Deň  narcisov 2002, ktorí pomohli v 
našom meste a štyroch priľahlý ch 
obciach, úspešne uskutoč niť túto 
akciu.
   V Pezinku sa zbierka konala na 
deviatich stanovištiach a bolo do 
nej zapojený ch 47 dobrovoľníkov, 
prevažne študentov gymná zia a 
skautov.
   Obč ania, ďakujeme za príspevky 
do pokladnič iek. Patrí vá m za ne, a 
to bez ohľadu na ich vý šku, úprim- 
ná  vďaka. Pochopili ste myšlienku 
obč ianskej iniciatívy a prispeli na 
podporu prevencie, vč asnej diag-
nostiky a vý skumu rakoviny.

   Ďakujeme 
z a  v e ľ k é   
množstvo da- 
rovaný ch nar- 
cisov od pani  
Follrichovej z 
ulice Obran-
cov mieru, ale 
i ďalším. Po- 

ďakovanie patrí i sponzorom, lebo 
aj vďaka nim sme mohli v nepríjem-
nom chladnom poč así poskytnúť 
našim dobrovoľníkom obč erstve-
nie. Prispeli: Cukrá reň  Veronika, 
Já n Kuchá rek z Vinič ného, Ovocie 
zelenina p. Tá borská , Ovocie zele-
nina p. Slamka,  Zelka p. Popluhá -
rová , Alena Pišteková  a Viná rske 
zá vody. Tlač iareň  Conet ná m daro-
vala zvyškový  papier, ktorý  sme 
rozniesli do materský ch a zá klad-

ný ch škôl a Centra voľného č asu. 
Deťom, ako aj ich pedagógom, pa-
trí vďaka za ich spoluúč asť na zho-
tovení ná steniek s tématikou Dň a 
narcisov. Za poskytnutie priestoru 
na organizovanie a zhromaždenie 
finanč nej hotovosti ďakujeme Kul-
túrnemu centru.
   Aký  bol finanč ný  vý nos zbierky 
Dň a narcisov 2002?
   V Pezinku sa vyzbieralo 93034 
Sk, v Limbachu 7973,90 Sk, v Slo-
venskom Grobe 7517 Sk, v Šenkvi-
ciach 10060 Sk a vo Vinič nom 
5770 Sk. Spolu bolo vyzbieraný ch 
124354,90 Sk.
   Všetkým ešte raz ďakujeme za 
pomoc a príspevky. Nech motto 
Ligy proti rakovine, VAŠA POMOC 
JE NÁDEJ, ostá va v našich srd-
ciach.                     Anna Mrázová

   Vnútorný  úsmev je jedineč ný , 
môžeme ho mať kedy chceme, s 
kým chceme a vždy, keď sa preň  
rozhodneme. Môžeme ním potešiť 
seba a podporiť iný ch. V marci zor- 
ganizovala komunitná  nadá cia RE- 
VIA s pomocou mnohý ch detský ch 
i dospelý ch dobrovoľníkov 

. Vďaka ich nadšeniu ste 
sa v svietivý  marcový  deň  stretali s 
plagá tovou vý zdobou, odmenami 
za úsmev, taneč ný mi kreá ciami, 
predajom pohľadníc, ktorý ch au-
tormi boli deti regiónu Malokarpat-
skej vínnej cesty a s pozvá nkami 
na benefič ný  koncert nadá cie RE-
VIA . V kampani sme 
získali finanč né prostriedky 23 700 
Sk. Aj vďaka tomu sme mohli bene-
fič ný  več er zrealizovať.
    sa rozhodli prísť 
zatlieskať na benefič ný  koncert v 
neč ase prichá dzajúcej popletenej 
jari. Považujeme za č esť, že ste sa, 
milí ľudia, prišli potešiť a prekonali 
nehostinný  č as. Benefícium bolo 
poďakovaním všetký m dobro-
voľníkom a darcom finanč ný ch 
prostriedkov, ktorí spolupracujú s 
nadá ciou REVIA.
   Nadá cia založila . 
Klub je otvorený  komukoľvek, kto 

Deň 
ú smevu

Ľudia ľuď om

Ľudia ľuď om

Klub darcov

chce spolupracovať a pomá hať 
napĺň ať poslanie nadá cie touto for-
mou. Dobroč inné postoje ani v na-
šej krajine nie sú každodennou sa-
mozrejmosťou, preto ich zviditeľ-
ň ujeme. V ten več er sa stali obda-
rovaný mi tí, ktorí prednedá vnom  
doká zali darovať. V meste Pezi-
nok:

   Komunitná  nadá cia REVIA prvý  
raz odovzdá vala 

. V roku 2002 ju 
za celoživotný  prínos získal pá n 

 z Pezinka (viac sa 
doč ítate v má ji v č asopise Pezinské 
Okno).
   Generá lnym partnerom nadá cie 
REVIA v kampani i pre benefíciu sa 
stala Tatra banka, a.s., poboč ka 
Pezinok. Priame poďakovanie patrí 
rozhodne , 
riaditeľke poboč ky v Pezinku. Za 
dôveru, ktorú nadá cii REVIA veno-

Milan Pavelka, Peter Guš tafík,  
Ladislav Briestenský, Ľubica 
Nahálková, firma Anec Tel Gro-
up, firma Kybeko, Eva Š iš ková - 
OF GALA, Mesto Pezinok, Pavol 
Švarc - Klampiarstvo, Rudolf 
Krasula, Vladimír Č ierny, Am-
bróz Hrachovský, Tatrabanka, 
a.s., ASO, spol. s.r.o. - Alterna-
tívne spracovanie odpadov.

výroč nú  cenu  
Dobrovoľník roka

Vladimír Milko

Mgr. Ivane Maťusovej

vala i za osobné a zá roveň  vysoko 
profesioná lne postoje, ktoré vyjad-
rujú slogan sprevá dzajúci imidž  
tejto banky Najlepší idú za nami...
   Ďakujeme Kultúrnemu centru v 
Pezinku za dobrú spoluprá cu a 
spoluorganizá torskú úč asť na be-
nefič nom več ere, moderá torovi ve- 
č era Rastislavovi Kuttnerovi, hos- 
ťom, ktorí ná s zabá vali bez ná roku 
na honorá r - Požoň  sentimentá lu 
Bratislava a AD UNA CORDA, pe-
zinský  chrá mový  zbor, Slovenskej 
ľudovej majolike, Spolku vinohrad-
níkov a viná rov VINCÚR v Modre, 
Spolku viná rov a fajnkoštérov v 
Budmericiach a Mestu Pezinok, 
obchodu ZARA v Pezinku za vecné 
dary, Nadá cii pre podporu obč ian-
skych aktivít a Vzdelá vacej nadá cii 
Já na Husa.
   Všetci sme v urč itej chvíli dar-
cami i dobrovoľníkmi. Tieto postoje 
sú znamením ľudskosti. A tú má me 
k dispozícii zo svojho vnútra vždy. 
Tak ako ste to preuká zali i vy, 
vďaka ktorý m vý ťažok benefície v 
sume 5 940 Sk pomôže v č innosti 
obč ianskemu združeniu DOTYK v 
Pezinku.
   Ešte raz vá m, milí ľudia, ďakuje-
me.  
                           Ľubica Macková

   Vyše stovky Rómov i zopá r ďal-
ších obč anov Pezinka sa zúč ast-
nilo v prvú aprílovú nedeľu na osla-
vá ch Dň a Rómov. Podujatie sa  
prvý krá t uskutoč nilo v dôstojnej-
ších priestoroch Domu kultúry. Me-
dzi hosťami boli Klá ra Orgová no-
vá , splnomocnenkyň a vlá dy SR 
pre rómske komunity, Oliver Solga, 
viceprimá tor Pezinka, Alžbeta Stra-
pá ková , vedúca oddelenia obč ian-
skych zá ležitostí MsÚ a ďalší.
   Na úvod odzneli príhovory hostí. 
Reč níci v nich hovorili o vý zname 
podujatia, nevyhnutnej spoloč en-
skej a ekonomickej emancipá cii 
Rómov, doteraz realizovanej po-
moci zo strany mesta a na druhej 

strane i niektorý ch pretrvá vajúcich 
problémoch s touto komunitou.
   Samotné oslavy sa 
niesli v radostnej ná lade, 
prič inili sa o ň u najmä 
vystúpenia rómskych 
detí a hudobnej skupiny 
Romboys z Dojč a. Po-
zornosť vzbudili vý stavky 
ruč ný ch prá c Rómok a 
fotografií zo života pezin-
ský ch Rómov i televízny 
dokument Žijú medzi na-
mi. Úč astníci  mohl i 
ochutnať tiež pripravené 
špeciality rómskej ku- 
chyne. Deti sa potešili  
rozprá vke Šípová  Ru- 

ženka i tomu, že ich ujo Š ikula zo 
Šenkvíc povozil na koč i.         (mo)

M. Salay (vľavo) doprevá dza spevá kov.

   Maturanti na našom gymná ziu sa 
už niekoľko rokov prejavujú ako 
obetaví aktivisti Dň a narcisov. Štu-
denti štvorroč ného gymná zia tiež 
nechcú zaostá vať a už tretí raz pri-
pravili vý stavu, ktorá  sa stala novou 
tradíciou tohto dň a. V hlavá ch kvar-
tá nov sa pred tromi rokmi zrodil 
ná pad zorganizovať benefič nú vý -
stavu a vý ťažok poslať deťom s 
onkologickými chorobami. Vý stava 
dostala ná zov  Pri-
pravujú ju študenti so svojimi uč i-
teľkami dejepisu. V tomto školskom 
roku sú na škole dve kvarty (4.A a 
4.B), preto boli aj dve vý stavy.
   Z rodinný ch zbierok priniesli žiaci 
rôzne historicky zaujímavé pred-
mety, dokumenty, fotografie, vzá c- 
ne knihy, kroje, ktoré im poskytli ro- 
dič ia a ešte č astejšie starí rodič ia. 
Ako v minulý ch rokoch, tak aj teraz 
boli vystavené veľmi zaujímavé  
predmety: napríklad vysvedč enie 
zo sudetonemeckého územia, kto- 
ré dostala v roku 1941 jedna babka 
ako žiač ka školy na Morave s Hitle-
rovym citá tom, 600 strá nkovú kro-
niku č eskoslovenský ch légií v Ta-
liansku, 150 rokov starú svadobnú 
fotografiu, vojenskú vý zbroj z č ias 
prusko-rakúskej vojny, tradič né te- 
lefóny, mlynč eky, mosadzné vá hy a 
miery, sklo, porcelá n, bankovky,  
zbierky zná mok, odznakov, histo-
rické životopisy svätý ch a iné 
vzá cne bibliofílie. Zo škatuliek a 
starý ch zá suviek povyberali staré 
vojenské pohľadnice z 1. svetovej 
vojny, vyznamenania a vojenské 
knižky, rodné listy, vysvedč enia a 
stovky ďalších predmetov. 
   Kvartá ni pracovali pri príprave a 
organizá cii s veľkou radosťou a 
kreativitou. Každý  študent, ktorý  
nejaké predmety priniesol získal 
urč ite veľa informá cií o minulosti 
priamo od jej svedkov - rodič ov a 
starý ch rodič ov. To je ďalší vý znam- 
ný  cieľ tejto peknej akcie. Vý sle-
dok? Zo vstupného, z predaja ži-
vý ch narcisov a vlastnoruč ne vyro-
bený ch pohľadníc a tiež zo zbierky 
pracovníkov školy sme pre deti s 
onkologickými chorobami získali 
8366 Sk.                             

Staré zlaté časy.

 (č ech)

   
 prenajme 

4-izbový  RD s príslušenstvom na 
Trnavskej ulici v Pezinku. Dom má  
kryté podbrá nie a uzavretý  dvor.
   Možno využiť aj na podnikanie. 
Informá cie po 17. hod. na č . tel. 
033/641 2193, 033/641 2233 alebo 
0905 332 675. Ponuky treba zaslať 
na Ev. far. úrad, Potoč ná  2, 902 01 
Pezinok, do 6.5. 2002.
   

, predá  sta-
vebný  pozemok o vý mere 967 m  vo 
Vinič nom. Informá cie po 17. hod. na 
tel. č . 033/641 2193, 033/641 2233 
alebo 0905 332 675. Ponuky treba 
zaslať na Ev. far. úrad, Potoč ná  2, 
902 01 Pezinok, do 30.45. 2002.

Evanjelická cirkev a.v. na Slo-
vensku, zbor Pezinok,

Evanjelická cirkev a.v. na Slo-
vensku, zbor Pezinok
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   V roku 1971 sa prič inil o obnove-
nie vydávania Pezinč ana. Na poste 
vedúceho redaktora stál desať ro-
kov. Aké  sú spomienky Miroslava 
Stojkovič a na pôsobenie v mest-
ský ch novinách?
 - Keď  som v roku 1970 nastú pil do 
Domu osvety, dozvedel som sa, že v 
roku 1966 tu zač al vychá dzať č aso-
pis Pezinč an. Vydá vanie novín sa 
vš ak preruš ilo, č o obč anov dosť 
sklamalo. Časopis informoval o uda-
lostiach v Pezinku, jeho ú lohou bolo 
spá jať ľudí v meste. Rozhodol som 
sa, že vydá vanie Pezinč ana obnoví-
me. Stalo sa to v roku 1971. Použili 
sme už troš ku modernejš iu grafickú  
ú pravu, o ktorú  sa vtedy starali dva- 
ja externí výtvarníci, zamestnaní v 
Dome osvety. Tlač ili sme na roma-
yori, rozsah č ísla bol 8-12 strá n na 
formá te A5. V roku 1972 sme zač ali 
s viacfarebnou tlač ou. Neskôr sa mi 
dostal do rú k č asopis z nejakého 
iného okresu tlač ený v tlač iarni, č o 
sa mi zapá č ilo. Pouvažovali sme aj 
my o takejto možnosti. Výsledok bol, 

že Pezinč an 
v  roku 1979  
zač al vychá -
dzať už tla- 
č enou for-
mou na vä č -
š om formá te 
A4. To bola 
podstatná ,   
kvalitatívna 
zmena. Spo- 
č iatku bol rozsah len š tyri strany, 
neskôr sme ho rozš írili na 6-8 strá n. 
Na strá nky týchto novín sa zmestilo 
už viacej materiá lov, zapojili sme 
preto do ich tvorby viacerých dopi-
sovateľov a vytvorili sme redakč nú  
radu. Navš tevovali sme miestne 
podniky,  družstvo, ale aj kultú rne 
podujatia, č asopis sme obohatili o 
fotografie. Ľudí mimoriadne zaují-
malo, č o sa kde deje, boli vď ač nými 
č itateľmi. Na ich podnet sme zač ali 
skracovať dlhé a nezaujímavé č lá n-
ky. To sa nám aj podarilo, v jednom 
č ísle sme už mali okolo tridsiatky 
sprá v a okolo pä tná sť fotografií a 

kresieb. Zvýš il sa i ná klad - z poč ia-
toč ných 300 na 3000 výtlač kov.
   Je pravda, že s vydá vaním novín 
boli vždy nejaké problémy, predo-
vš etkým pre nedostatok peňazí, 
ale vď aka pochopeniu ná rodného 
výboru sa ich darilo rieš iť. Nakoniec 
č asopis reprezentoval aj mesto. 
Boli sme prví v okrese, č o zač ali 
vydá vať mestské noviny tlač ou. A 
na sú ťaži v Trenč íne sme získali aj 
ocenenie.
   Som veľmi rá d, že sa nepreruš ilo 
vydá vanie Pezinč ana, že v mojich 
š ľapajá ch, tak ako ja po Zlate Hrn-
č írovej, pokrač ovali Darina Demko-
vá , Milan Oravec, Oliver Solga a te- 
raz znovu M. Oravec. Je dobré, že  
kvalita novín stá le rastie. Je v nich 
množstvo zaujímavých sprá v, foto-
grafií. Aj preto sú  u obč anov také 
obľú bené. Neraz sa mi stalo, že v 
Informač nom stredisku, kde si Pez-
inč ana brá vam, už po pá r hodiná ch 
žiadny nemali. Teš ím sa na každé 
nové č íslo.                                  (r)

 

   

  Kedy bude rozhľadň a 
oficiálne sprístupnená 
verejnosti?

Vš imli sme si, že pri rozhľadni je eš te stále 

- Hoci rozhľadňu od jej do-
konč enia navš tívilo už 
stovky ľudí, oficiá lne otvo-
renie sa uskutoč ní až v 
nedeľu 19. má ja o 13. hodi-
ne. Tomuto bude predchá -
dzať 16. má ja v Mú zeu 
Ľudovíta Štú ra v Modre 
otvorenie výstavy História 

turistiky v Modre a v pezinskom okrese a výstavy 
Ako sme budovali rozhľadňu na Veľkej homoli.

uložený  drevený  stavebný  materiál...

Aký  je najvý hodnejš í prístup k rozhľadni z pe-
zinskej strany?

(mo)

- Áno, staviame z neho prístreš ok pre ná vš tevníkov. 
Ocenia ho najmä  v horú cich dňoch alebo pri daždi-
vom poč así. Miesto pri stoloch ná jde 40 ľudí. Čakajú  
ná s ale aj ď alš ie drobné stavebné prá ce, napríklad 
musíme dokonč iť impregná ciu dreva na samotnej 
rozhľadni. Musíme urobiť nové turistické znač enie, 
lebo doterajš ie turistické chodníky viedli mimo Veľkej 
homole. Ide o č ervený chodník Pezinok - Modra, 
zelený chodník Pezinok - Zumberg - Kuchyňa, 
modrý chodník z Modry na Veľkú  homolu. Pri 
rozhľadni umiestnime smerovník s informač nými 
prvkami, ď alš ie informá cie o stavbe, o Malokarpat-
skom regióne a turistike v Malých Karpatoch.

- Po č ervenom chodníku, ktorý vedie z Pezinka do  
Modry cez Troch jazdcov. Kto má  zá ujem o pohodl-
nejš í výstup doporuč ujem zelený chodník zo Zum-
bergu.                                                             

 
   

  

MILANA RUŽ EKA, iniciátora vý stavby 
rozhľadne na Veľkej homoli

   Pozoruhodnou atrakciou Malý ch Karpát sa stala 
nová rozhľadňa na Veľkej homoli. Jej drevená kon-
štrukcia sa tý č i do vý šky dvadsať metrov na polohou 
najvý raznejšom vrchu (709 m.n.m.) na vý chodnej 
strane južnej č asti našich hôr.
   S myšlienkou vybudovať turistickú rozhľadňu prišiel 
turistický  nadšenec Milan Ružek. Jeho návrhu bolo 
priaznivo naklonené  i Mestské  zastupiteľstvo v 
Modre a aktívne sa pripojilo i mesto Pezinok a jeho 
obč ania. Milan Ružek obojstranný  záujem o vybudo-
vanie rozhľadne označ il ako symbol dobrej spo-
lupráce miest Modra a Pezinok v 3. tisícroč í.
   Vý stavbu riadil päťč lenný  koordinač ný  vý bor, kto-
ré ho č lenmi boli Milan Ružek, Anton Macháč ek (ve-
dúci stavby), Ing. Milan Pavelka, Ing. Anna Kováč ová 
a Stanislav Pátek. V rámci prípravný ch prác sa 
sústredili na získavanie financií, materiálu, zabez-
peč ovali spracovateľa projektu a dodávateľa.
   Brigádnicky bolo vykonané  vyč istenie vrcholu, vy-
tý č enie stavby a prístupovej cesty, kopanie základov, 
vyvezenie materiálu, betonárske a drevárske práce. 
Pomáhali obč ania oboch miest, študenti a žiaci škôl, 
vý znamná bola pomoc viacerý ch sponzorov. Pri za-
bezpeč ovaní finanč ný ch prostriedkov pomáhali pri-
mátori Modry a Pezinka.
   Projekt rozhľadne vypracoval Ing. V. Dohnal, statiku 
prepoč ítal Ing. Ján Rajniak, stavbu realizoval Krov-
bau Slovakia, s.r.o. Na 20-metrovú vežu vedie 115 

schodov.
   Turistická rozhľadňa je novým vý znamným 
objektom aktívneho cestovné ho ruchu v Malo-
karpatskom regió ne a stáva sa obľúbeným 
cieľom turistov, milovníkov prírody, pohybo-
vej aktivity a poznávania.
   Všetký m, ktorí sa o toto dielo zaslúžili patrí 
naša vďaka. A pokiaľ ste si, milí č itatelia, na 
rozhľadňu ešte nevyliezli, môžeme vám to 
len doporuč iť. Je to ozaj krásny zážitok, tá 
námaha stojí zato.                                      (r)

   V dňoch 4. a 5. má ja sa bude v 
Grinave hodovať. V sobotňajš om 
programe na miestnom ihrisku sa o 
15. hodine predstaví uká žkami z 
č innosti letecký modelá r Š tefan 
Turza. O 17. hodine sa uskutoč ní 
futbalové stretnutie Starí pá ni Gri-
nava - Radoš inské naivné divadlo. 
V drese divadelníkov by sa mali 
objaviť aj futbalové esá  - Tittel, Jan-
č ula, Juriga, ú č asť prisľú bil aj Ibra-
him Maiga. Na sprá vny rytmus hry 
bude dohliadať medziná rodný roz-
hodca Ing. Ľubomír Suchý. Na 
poč ú vanie a do tanca budú  hrať 
Pavú ci so spevá č kou Evič kou. Pre 
najmenš ích budú  k dispozícii kolo-
toč e.
   V nedeľu si budú  môcť ná vš tev-
níci pozrieť majstrovské zá pasy 
žiakov, dorastencov a seniorov 
GFC.
   Na hody srdeč ne pozývajú  Gri-
navský obč iansky výbor a GFC 
Grinava.    
                          Daniela Klamová
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Tomas Marchiorello                24.1.
Stela Noskovič ová   15.2.
Aneta Guštafíková   20.2.
Zuzana Sokolová                   21.2.
Hana Farnbauerová   25.2.
Kevin Vittek   25.2.
Martin Hidaši                          26.2.
Vanesa Horváthová   27.2.
Adam Vencel                          28.2.
Samuel Novák     1.3.
Adam Havlík     3.3.
Karin Plevová     8.3.
Michaela Tó thová    11.3.
Katarína Petrusová   17.3.
Viktó ria Tonhajzerová   17.3.
Katarína Baď urová   22.3.

Jens Peter Patzak a Jarmila Strom-
č eková
Dušan Lacko a Irena Salaiová
Peter Svač ina a Lenka Zborovano-
vá

                    
Rudolf Skáč ik   3.4.
Ema Horváthová   7.4.
František Máthé 11.4.
Anna Schö nová          12.4.
Mária Orlická 21.4.
Anton Kadlíč ek   27.4.
Margita Sobolič ová   30.4.
                    
Michal Ježík   8.4.
Estera Tkáč iková   8.4.
Angela Schmidtová 12.4.
Justína Tegehofová 14.4.
Juraj Valach 24.4.
Rozália Vinohradská 29.4.
                   
Františka Šefč íková     1.4.
Mária Krajč íriková     5.4.
Emília Cisárová   14.4.
Š tefan Baď ura   17.4.
Ján Novák   23.4.
                   
Anna Kováč echová   20.4.
                   
Tatjana Jamnická   12.4.
                   
Š tefan Kristín     6.4.

70-roč ní

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ná

91-roč ná

93-roč ný

Milan Bacigál, 23 r.                  23.2.
Stanislav Miškovský, 69 r.       28.2.
Mária Križanová, 75 r.     8.3.
Ivan Krupa, 68 r. 10.3.
Sidó nia Demovič ová, 73 r. 12.3.
Vladimír Karlovský, 79 r. 15.3.
Oľga Holická, 80 r.   17.3.
Anton Dubský, 74 r.   22.3.
Celestína Hlavinová, 85 r.   24.3.
Vincent Hrachovský, 79 r.   24.3.
Judita Gyuriková, 83 r.   27.3.
Ľudmila Blinková, 55 r.   28.3.
Ľudovít Slimák, 76 r.   29.3.
Mária Nagyová, 71 r.   30.3.
Š tefan Hudek, 73 r.   31.3.
František Strapák, 54 r.     1.4.
Ernest Majtán, 80 r.     2.4.
František Fuska, 86 r.     5.4.
Jozef Boď a, 59 r.     7.4.
Ondrej Tanč ár, 75 r.     9.4.

   Dňa 29.4. 2002 uplynú  dva roky, 
č o nás navždy opustil 
              
   Tí, ktorí ste ho poznali, prosím, 
venujte mu tichú  spomienku.
                      

Anton Č IŽ MÁR.

Manželka s rodinou

   Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí odpre-
vadili na poslednej ceste nášho  
manžela a otca
              
a svojou prítomnosťou a kvetino-
vými darmi sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ.
           

IVANA KRUPU

Manželka Anna a synovia
           Ivan a Miroslav s rodinami

     Zavrel oč i,    
     srdce prestalo biť
     musel zomrieť,
     aj keď tak veľmi
     chcel žiť
   Dňa 9. mája 2002 
uplynie rok, č o nás  

navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a dedko
       z Pezinka.Š tefan MIKOVIČ
   Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú  spomienku.
   S láskou a ú ctou spomínajú  
                        manželka Š tefá nia 
                        a deti s rodinami.

Č as plynie, bolesť trá pi
Teba nám už nikdy nevrá ti.
Odiš iel si náhle a bez rozlú č ky,
nebolo Ti sú dené radovať sa
z vnuka a vnuč ky.                            

      Spi sladko.
     S ú ctou a láskou 
spomínajú  

   Dňa 27.4. 2002 si 
pripomenieme 1.  

výroč ie smrti nášho milované ho ot- 
ca, krstné ho otca 
      
z  Pezinka.

dcéry  
Svetlana, Emília a 
Františka s rodina- 
mi

FRANTIŠ KA ONDROVIČ A 

   Kostol sv. Jozefa v zaniknutej 
dedine Sumberg stá l na mieste 
dnešnej Malackej cesty pri soche 
Krista Kráľa. V roku 1824 bol zbú -
raný. Jedným z dôvodov bolo, že 
vo vtedajš ích pezinských železi-
tých kú peľoch sa nachá dzala 
kaplnka. Kú pele boli zavreté v roku 
1918, po roku 1923 tu zriadili psy-
chiatrickú  nemocnicu ako sú č asť 
Š tá tnej nemocnice v Bratislave. 
Kaplnka sa nachá dzala v tzv. žen-
skom oddelení pri Fabianovom 
mlyne. Ako vidíme na fotografii 
spred roku 1960, v kaplnke bol 
umiestnený oltá r v osobitnom vý-
klenku s obrazom Krista, svä-
tostánkom a dvoma svietnikmi. 
Bolo v nej aj harmónium.
   Od roku 1940 vo vtedajšom Š tá t-
nom ú stave pre choromyseľných 
pracovali ako ošetrovateľky a po-
máhali pri pomocných prácach 
rehoľné sestry zo Spoloč nosti dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de 
Paul, nazývané vincentky. Bolo ich 
15. Ostali tu do 9. jú la 1960, keď z 
nich 13 odviezli spolu s bratislav-
skými sestrami alžbetínkami a spa-
siteľkami do Charitného domova v 
Klá š tore pod Znievom. Vincentky 
boli totiž vtedy označ ované ako 
najreakč nejš ie. V knihe Dr. Dubov-
ského Akcia rehoľníč ky sa uvádza, 
že podľa sprá vy okresného cirkev-

ného tajomníka, s vincentkami 
držali leká ri, pacienti i riaditeľ 
ú stavu univ. prof. MUDr. Karol Matu-
lay. Potom kaplnka zanikla.
   Evanjelické služby Božie pred 
mužským oddelením na pni slú žil v 
nemocnici evanjelický kňaz a vte-
dajš í pacient Š tefan Krčméry.
   V roku 1994 vďaka iniciatíve riadi-
teľa psychiatrickej nemocnice P. 
Pinela MUDr. Č erná ka a podpore 
sponzorov bola postavená  z betó-
nového skeletu bývalej kotolne 
nová  kaplnka sv. Luká ša. Toto pa-
trocínium bolo zvolené z dôvodu, 
že evanjelista sv. Luká š  bol leká -
rom. Autorom kaplnky je architekt 

Jozef Martinka. Posvätil ju trnav-
ský pomocný biskup a generá lny 
viká r Mons. Dominik Tóth. Kaplnku 
tvorí loď a sakristia. Na prieč elí je 
reliéf sv. Luká ša. Interiéru domi-
nuje drevený kríž na č elnej stene, 
zľava je drevený svätostá nok, 
sprava vchod do sakristie.
   Na sviatok sv. Luká ša 18. októbra 
sa v kaplnke slú ži slávnostná  svätá  
omša. Kaplnka slú ži zá roveň evan-
jelickým i katolíckym veriacim. Ka-
tolícka sv. omša sa slú ži každú  so-
botu o 16.00 hodine a evanjelické 
služby Božie bývajú  každý prvý 
š tvrtok v mesiaci o 16.00 hod.
                             Peter Sandtner

Tomáš Barok a Zuzana Klamová
Miroslav Buri a Adela Stanč áková

Milá redakcia,
   dovoľujem si Vás touto cestou 
pozdraviť a zaželať Vám veľa 
ú spechov vo vašej práci. Váš č a-
sopis som si vždy veľmi rada 
preč ítala až do poslednej strany. 
Je v ňom vždy krásny prehľad uda-
lostí, č o sa udialo alebo udeje v 
Pezinku. Nezabudnem si ho 
preč ítať ani teraz na internete.
   Chcela by som Vás aj touto ces-
tou poprosiť, č i by ste nemohli zve-
rejniť blahoželanie mojej ma-
mičke Boženke Tahotnej z Ba-
níckej ulice na Cajle, ktorá  
oslá vi 18. má ja svoje narodeni-
ny. Z celého srdca jej želá m 
veľa zdravia, síl a lá sky.
                               Hana s deťmi
                               z Kanady

   Cirkevný zbor ECAV na Sloven-
sku Limbach s láskou pozýva na 
slávnostné  služby Božie. ktoré  sa 
budú  konať 19. mája 2002 o 10.00 
hodine pri príležitosti 200. výroč ia 
posvätenia Chrámu Božieho. Sláv-
nostným kazateľom bude Dr. Jú -
lius Filo, generálny biskup.           
                                              (czl)

   Dňa 28. februára 2002 zomrel vo veku 69 
rokov  
   Dlhé  roky pracoval v Útvare hlavné ho archi-
tekta a neskôr ako vedú ci odboru výstavby na 
ONV Bratislava-vidiek. Z týchto pozícií vý- 
znamne pomáhal pri budovaní nášho mesta.
   Česť jeho pamiatke!              
                                                 

Stanislav MIŠ KOVSKÝ .

MsÚ  Pezinok
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   Ú nia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok organizuje IV. 
ročník celomestskej sú ťaže . 
Sú ťaž sa uskutoční 2. jú na 2002 v Dome kultú ry v Pezinku. 
    mô žete poslať  poštou do  na adresy: 

, predajňa obuvi, Š tefánikova 20, Pezinok a 
, Eurosand turist (Dom kultú ry), Holubyho 42, Pezinok.

PEZINOK SPIEVA - SPIEVAJTE S NAMI

Prihlášky 15. mája 2002
Katarína Tomková Kamila 
Rainicová

P rihlást e  sa  do  sp e vácke j sú�a �e

Prihlá š ka

Meno a priezvisko:
Vek:
Adresa:
Č íslo telefó nu:
Názov piesne:
Ž áner:

Pezinok, dňa:                             Podpis:

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

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

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

IV. ročník medzinárodného festivalu 
       chrámovej hudby v Pezinku 
           2.-5. mája 2002

                                             
                                      Jozef kardinál Tomko
                     Pavol Hrušovský, podpredseda NR SR

                                           
               1. Close harmony friends - Nitra, Slovensko
                             2. Blagovest - Voronež, Rusko
        3. The hope gospel choir and band - Bratislava, Slovensko
                              4. Pueri novi - Hradec Králové
                      5. Continental singers - Bratislava, Slovensko
                          6. Ad Una Corda - Pezinok, Slovensko

                                     
           hlavný organizátor: Obč ianske združenie Ad Una Corda
spoluorganizátori: Mesto Pezinok, Pax Christi, Kultú rne centrum Pezi-
nok, Malokarpatské  osvetové  stredisko

                                           
                                    
   19.00  Otvárací koncert (dolný kostol, Pezinok) - Ad Una Corda a 
Pueri novi
                          
                                    
     19.00  Chrámové  koncerty - Blagovest (dolný kostol, Pezinok)
                - Pueri novi (evanjelický kostol, Modra)

               - Ad una corda (farský kostol, Sv. Jur)
    21.00  A capella light - Close harmony friends (Kultú rne centrum, 
Pezinok)

                                    
      11.00  Koncert na hrade - nádvorie hradu Červený Kameň
    16.00  Gospelový koncert (KC Pezinok) - The hope gospel choir 
and band
    19.00  Galakoncert (dolný kostol, Pezinok) - všetky zú častnené   
zbory

                                    
    11.00  Slávnostná bohoslužba (dolný kostol, Pezinok) - všetky 
zú častnené  zbory.

GESTORI:

Ú Č ASTNÍCI:

ORGANIZÁTORI:

PROGRAM:

 

2. máj 2002 - štvrtok

3. máj 2002 - piatok

4. máj 2002 - sobota

5. máj 2002 - nedeľa

   V Malokarpatskom mú zeu sa konala výstava portré tov slávnych pezin-
ských rodákov Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera. Autormi exponátov 
boli študenti Vysokej školy výtvarných umení, ktorí pracovali pod vedením 
prof. Jozefa Jankoviča. Na vernisáži vystú pili primátor mesta Ivan Pessel a 
kurátor výstavy Oliver Solga.  
                                                                                     Snímka M. Oravec

   Už tretíkrát sa uskutoční v pezin-
skom Dome kultú ry spomienka na 
vynikajú ceho hudobníka a filmára 
Deža Ursínyho pod názvom DÉJÁ 
VUE. Organizátormi festivalu, ktorý 
sa bude konať  v sobotu 27. apríla, 
sú  Obč ianska iniciatíva Dé já vue v 
spolupráci s Kultú rnym centrom, 
mestom Pezinok, štú diom Brachtl a 
Slovenským filmovým ú stavom.
Program

 - malá sála: Premieta-
nie filmov - Času je málo a voda 
stú pa, Dom Matky Terezy, Slovo 
(na motívy básne M. Válka);

 - estrádna sála: Koncert 
hudobných skupín -123 min. (ČR), 
Le Payaco, Také  oné , Karpatskí 
pastieri, Sinker, Ján Ponka Duban, 
Sláč ikové  kvarteto. 

16.00 hod.

19.30 hod. REKLAMA
REKLAMA
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(Dokončenie z minulého čísla)
   Znížený počet zistených priestup-
kov proti majetku v porovnaní s ro-
kom 2000 o 10 nemô žeme vnímať 
tak, že by sa v meste znížilo pá cha-
nie majetkovej delikvencie. Skô r je to 
preto, že veľa poškodených osôb 
krá dež, poškodenie č i zničenie vecí 
nenahlá si policajným orgá nom.
   Majetkové priestupky sme zistili 
vlastnou č innosťou alebo ozná me-
ním poškodených občanov č i sved-
kov. Pá chatelia sa zameriavali na 
krá deže tovaru v predajniach, na 
trhoviská ch, krá deže bicyklov na 
verejných priestranstvá ch, krá deže 
farebných kovov, poklopov kanali-
začných otvorov, ako aj na poško-
dzovanie súkromného a mestského 
majetku (poškodzovanie smetných 
ná dob, dopravných znač iek, telefón-
nych búdiek, kvetinových zá honov a 
iné). Pá chateľmi sú osoby rôzneho 
veku a sociá lneho postavenia. Boli 
medzi nimi i mladiství, dokonca aj 
maloletí. Majetkovú delikvenciu pá -
chali aj osoby drogovo zá vislé.
   V roku 2001 mestská  polícia 12 
priestupkov doriešila v blokovom 
konaní a v 43 prípadoch bolo realizo-
vané objasňovanie priestupku. Ob-
jasnené priestupky boli doriešené 
MsP alebo boli odstúpené prísluš-
nému orgá nu štá tnej sprá vy. V 28 
prípadoch sa pri objasňovaní prie- 
stupku nepodarilo zistiť pá chateľa.
   Dô ležité z hľadiska eliminovania 
majetkových priestupkov je spo-
luprá ca s obvodným oddelením Poli-
cajného zboru pri vyhodnocovaní 
policajno-bezpečnostnej situá cie v 
meste. Medzi prijatými opatreniami 
sú zvýšená  hliadková  a obchôdz-
ková  č innosť, postriežky v miestach 
najvä č šieho pá chania trestnej a 
priestupkovej č innosti majetkovej 
povahy. Veľmi potrebná  je aj spo-
luprá ca s občanmi, ktorí ozná mením 
priestupkov mô žu pomôcť odhaliť 
pá chanie majetkových deliktov.
   Nie menej spoločensky nebez-
pečné sú priestupky proti obč ian-
skemu spolunažívaniu. Priestupku 
sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti, 
urá žkou alebo vydaním na posmech, 
inému z nedbanlivosti ublíži na zdra-
ví, úmyselne naruší obč ianske spo-
lunažívanie vyhrá žaním alebo iným 
hrubým sprá vaním.
   Vlani MsP riešila 26 takýchto 
priestupkov, čo je o 12 viac ako v 
roku 2000. Pä ť priestupkov bolo vy-
riešených pokutou, 17 dohová raním 
a v 4 prípadoch bolo začaté objasňo-
vanie priestupku.
   V našej spoločnosti rezonuje prob-
lém - zlé vzťahy medzi ľuďmi, ktoré 
sa prejavujú hrubosťou, urá žkami, 
fyzickými napadnutiami. Tieto formy 
sprá vania sa najviac vyskytujú v rodi-
ná ch (konflikty medzi manželmi, ro-
dičmi a deťmi, medzi súrodencami) 
ale aj na verejnosti, na pracoviská ch 
a inde. Mestská  polícia, pokiaľ nie je 
priamo svedkom protiprá vneho kona-
nia, je odká zaná  na ozná menia obča-
nov, čo sa však stá va v týchto prípa-
doch zriedkavo.

   Mestská  polícia zasahovala aj pri 
narušovaní verejného poriadku. V 
minulom roku zaznamenala a vyrie-
šila 155 takýchto priestupkov. Pozo-
stá vali z porušovania nočného poko-
ja, zneč isťovania verejného prie- 
stranstva, poškodzovania a neo-
prá vneného zabratia verejného prie- 
stranstva, neoprá vneného založenia 
sklá dky a odkladania odpadkov 
mimo vyhradených miest.
   Zamestnanec mestskej polície je v 
zmysle zá kona o obecnej polícii po-
vinný zakroč iť podľa svojich mož-
ností a schopností, prípadne vyko-
nať iné nevyhnutné opatrenia, ak bol 
spá chaný alebo je pá chaný trestný 
č in, ako aj zakroč iť, ak je ohrozený 
život, zdravie alebo hrozí škoda na 
majetku. Iným nevyhnutným opatre-
ním sa rozumie aká koľvek č innosť 
vykoná vaná  zamestnancom mest-
skej polície v medziach zá kona, 
ktorá  smeruje k zabrá neniu pá cha-
nia trestného č inu. Môže to byť ozná -
menie Policajnému zboru, privolanie 
pomoci, ale aj znemožnenie pá cha-
nia trestného č inu. Mestská  polícia 
neobjasňuje trestnú č innosť, preto 
zamestnanci mestskej polície sú 
povinní spá chanie trestného č inu 
ozná miť Policajnému zboru alebo 
prokurá torovi. 
   V roku 2001 zamestnanci mestskej 
polície vykonali 22 služobných zá -
krokov voč i osobá m, ktoré boli pria- 
mo prichytené pri pá chaní trestného 
č inu alebo bezprostredne po ňom. V 
7 prípadoch vykonali služobný zá -
krok, pri ktorom bola obmedzená  
osobná  sloboda hľadaným osobá m 
na zá klade zoznamu hľadaných 
osôb, ktoré na mestskú políciu pravi-
delne dodá va Okresné riaditeľstvo 
PZ v Pezinku. Po vykonaní služob-
ného zá kroku bola 36 pá chateľom 
trestných č inov obmedzená  osobná  

sloboda a boli ihneď predvedení na 
Obvodné oddelenie PZ. Boli to pre-
važne trestné č iny proti majetku (krá -
deže vlá maním do motorových vozi-
diel a objektov) a to konkrétne v sied-
mich prípadoch. V štyroch prípadoch 
šlo o trestné č iny proti poriadku vo  
verejných veciach - útok na verejné-
ho č initeľa (zamestnanca mestskej  
polície). V 13 prípadoch zamestnanci 
mestskej polície zakročovali voč i pá - 
chateľom trestných č inov, ktorými  
ohrozovali život, zdravie, majetok, 
ľudskú dôstojnosť (napríklad streľba 
zo strelnej zbrane na verejnom prie- 
stranstve po inej osobe, fyzické na-
padnutie a ublíženie na zdraví, pyt- 
liactvo a i.). Na zvýšenie kvality za-
bezpečenia ochrany majetku obča-
nov, je mestská  polícia vybavená  
technickými prostriedkami a to ďale-
kohľadom na nočné a denné videnie. 
Hliadka mestskej polície využíva 
uvedené technické prostriedky pri 
výkone úloh súvisiacich s ochranou 
majetku mesta, občanov, ako aj 
iného majetku v meste pred poško-
dením, zničením, stratou alebo zne-
užitím. Používajú sa na sídliská ch a v 
chatových oblastiach mesta aby sa 
zabrá nilo, prípadne aby sa elimino-
valo pá chanie majetkovej trestnej 
č innosti (krá deže motorových vozi-
diel, vlá mania do motorových vozi-
diel, vlá mania do chá t).
   Na úseku zabezpečovania 
ochrany verejného poriadku úzko 
spolupracujeme s Obvodným odde-
lením Policajného zboru. Spoloč -
nými silami a prostriedkami zabez-
pečujeme verejný poriadok počas 
rôznych podujatí - športových (bas-
ketbal), spoločenských (ná všteva 
významných osobností v našom 
meste, vojenská  prísaha, oslava pri-
vítania nového roka a pod.) a kultúr-
nych (Cibulá k, Mikulá š, Vianočné 

dni, Vinobranie 2001 a pod.). Ďalej je 
zabezpečený spoločný výkon do- 
hľadu nad cestnou premá vkou (po-
rušovanie predpisov na úseku cest-
nej premá vky), ako aj spoločný vý-
kon policajno-bezpečnostných akcií 
zameraných povedzme na oblasť  
podá vania alkoholických ná pojov 
osobá m mladším ako 18 rokov, krá -
deže vlá maním do chá t v chatových 
oblastiach mesta a iné. Mestská  polí-
cia a Obvodné oddelenie aj naďalej 
aktívne pracovali (od roku 2000) na 
preventívnom projekte, ktorého ná -
zov je . Je zame-
raný na zvýšenie prá vneho vedomia 
žiakov 5. ročníka zá kladných škô l a 
na skvalitnenie ich sociá lneho sprá -
vania, ako aj budovania dôvery ve-
rejnosti v mestskú políciu a Policajný 
zbor. Zamestnanci mestskej polície 
a príslušníci OO PZ uvedený projekt 
uskutočňujú na piatich zá kladných 
školá ch a jednej špeciá lnej škole v 
meste.
   Ná čelník mestskej polície a riaditeľ 
OO PZ sa denne informujú o výsled-
koch z výkonu služby, pá chaní trest-
nej alebo inej protispoločenskej č in-
nosti z predchá dzajúceho dňa, ďalej 
o poč te a zložení hliadok, ich pohybe 
v územnej časti obvodu, úlohá ch, 
ktoré budú plniť v deň služby, aktuali-
zujú sa informá cie o hľadaných vo-
zidlá ch, osobá ch a veciach.
   Pravidelne, minimá lne jedenkrá t 
do mesiaca, ná čelník mestskej polí-
cie a riaditeľ OO PZ na osobných 
stretnutiach vyhodnocujú bezpeč -
nostnú situá ciu v meste a robia po-
trebné opatrenia na zníženie prí-
padne eliminovanie pá chanej trest-
nej alebo inej protispoločenskej č in-
nosti.

                            

Sprá vaj sa normá lne

Ľ udovít Farbula
                            náčelník MsP

   S tvorbou najmladšej výtvarnej generá cie sa má me mož-
nosť stretá vať sporadicky. Autori, ktorí skonč ili školu a 
hľadajú si svoj umelecký profil nepatria k tým, ktorí často 
vystavujú. Pezinská  súkromná  galéria G5 pripravila ako 
svoju tohtoroč nú premiéru autorskú výstavu obrazov mla-
dej výtvarníč ky Ivety Bencovej, ktorá  má  spojitosť s Pezin-
kom. Pod strohým ná zvom A,B,C,D sa ukrýva najnovšia 
tvorba tejto talentovanej maliarky. Iveta Bencová  (r. 1968) 
sa k umeniu dostá vala postupne. Najprv vyštudovala peda-
gogiku a po tom ešte grafiku na VŠVU v Bratislave. Absol-
vovala (1997) v ateliéri docenta Vojtecha Kolenč íka. Vý-
stava v G5 je inšpirovaná  motívom štvorca, ktorý sa stal 
podstatou Bencovej abstraktných malieb. Okrem farby 
pracuje maliarka aj so štruktúrou obrazu a tak vznikajú pre 
oko vnímavého divá ka nesmierne zaujímavé detaily, ktoré 
sa spá jajú a prerastajú do celkového dojmu umocneného 
premyslenou inštalá ciou obrazov. Galéria pripravila k vý-
stave multimediá lny CD Rom, ktorý nahrá dza klasický ka-
talóg. Jeho príprava je dielom mladého talentovaného vý-
tvarníka Erika Novitzkého. Cédeč ko zachytá -va v originá l-
nej animovanej podobe predchá dzajúcu i sú- časnú tvorbu 
Ivety Bencovej ako aj túto výstavu, ktorá  potrvá  v galérii G5 
do konca apríla.                                                              (r)
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   V nedeľu 28. apríla sa uskutoční v 
Pezinku VI. ročník Veľkej ceny vete-
rá nov (jazda pravidelnosti) do vrchu 
Baba. Š tart pretekov bude o 11.00 
hod. pri Kameňolome. Š tartovať 
budú  preteká ri zo Slovenska, 
Č iech, Rakú ska a Maďarska v pia-
tich kategóriá ch: automobily do r. 
1945 a 1946 - 1970, motocykle do r. 
1945 a 1946 - 1970 a špeciá ly auto-
mobily i motocykle do r. 1980. 
   Ná vštevníci si budú  môcť ú častníc-
ke vozidlá  pozrieť v depe v Kameňo-
lome už od 9.00 hodiny.            (mo)

   V októbri roku 1973 preletela mé -
diami a našim športovým, motoris-
tickým svetom smutná  sprá va o tra-
gé dii, ktorá  sa stala na okruhu Slavín 
v Bratislave. Na medziná rodných 
majstrovstvá ch Č SSR v rýchlost-
ných pretekoch nešťastne havaroval 
Pezinčan, zaslú žilý majster športu  

František Srna, ktorý potom ťaž- 
kým zraneniam podľahol.
   Najsmutnejšie na tom bolo, že 
Cena Slavínu bola jeho podujatím - 
sá m ho navrhol, pripravoval a skú šal 
trať. Tieto preteky mali byť ohlasova-

Trofej z Klatov (1973)

ným vyvrcholením jeho športovej  
karié ry.
   František Srna patril medzi najlep-
ších československých preteká rov 
v triede 250 a 350 kubických centi-
metrov. Sú ťažiť začal v roku 1951. 
Postupne sa vypracoval až do re-
prezentačné ho družstva. Š tyrikrá t 
sa postavil na majstrovstvá ch re-
publiky na najvyšší stupeň. V roku 
1959 v triede do 250 cm . Tento 
ú spech zopakoval aj v roku 1961 a 
1971. V roku 1972 sa stal majstrom 
v triede do 350 cm , v roku 1973 mu 
k tomu chýbal iba krôčik... Bol 
víťazom Veľkej ceny ČSSR v 
Brne a Veľkej ceny Juhoslá vie v 
Opatiji.
   Nesmiernou usilovnosťou, štú -
diom, pracovitosťou a sebadis-
ciplínou sa vypracoval nielen na 
preteká ra európskej triedy, ale 
patril medzi nevšedne nadaných 
konštrukté rov preteká rskych 
strojov, ktorými doká zal konkuro-
vať fabrickým výrobkom.
   Viackrá t som navštívil jeho po-
vestnú  dielničku v rodinnom  
dome na Rá zusovej ulici, písal o 
jeho ú spešnej karié re, získal ma 
aj pre prá cu v organizačnom vý-
bore bratislavských pretekov 
Slavín, ktoré  sa mu stali osudný-
mi. Vždy som ho poznal ako prí-
jemné ho človeka, s dobrou ná la-
dou, s neodmysliteľným ú sme-
vom. 

3

3

Na okruhu v Karvinej (1973)

   Jeho odchod a rozlú čka s prete-
ká rskou činnosťou boli kruté . Smú -
tok vtedy ovlá dol celú  našu motoris-
tickú  obec. Na pohrebe, ktorý sa 
konal 10. októbra, sa zišlo toľko ľudí, 
čo Pezinok pri tejto príležitosti nepa-
mätá . V dlhočiznom sprievode cez 
mesto išlo veľké  množstvo trú bia-
cich automobilov a motocyklov. 
Takto nevšedne chceli mnohí vzdať 
hold vynikajú cemu športovcovi i člo-
veku.
   Č as uteká . František Srna by sa 
bol 15. má ja 2002 dožil 70-ich rokov.
                                 Milan Oravec

   Futbalistom seniorské ho á čka 
Baníka Pezinok sa v IV. lige nedarí, 
nedá  sa to ale povedať o starých 
pá noch tohto klubu.
   V prvých troch tohtoročných zá pa-
soch dosiahli víťazstvá , ktoré  si 
veľmi cenia.
Výsledky:

, góly víťazov: Tibenský, 
Pinček, Hubrich.

, góly Baníka: 
Tibenský 2, Stojkovič, Malíšek.

 0:1, gól: Hubrich.

Starí páni Baníka - Seniori Baní-
ka 3:2

Starí páni Baníka - Starí páni 
PŠ C Pezinok 4:3

Starí páni TJ Vinosady - Starí pá- 
ni Baníka
                                                 (vt)

   Pod týmto ná zvom sa uskutoční 
cez letné  prá zdniny I. ročník basket-
balové ho kempu pre talentovanú   
mlá dež. Jeho cieľom je zlepšiť špor-
tovú  výkonnosť mladých adeptov 
basketbalu.
   Počas celé ho kempu pre chlapcov 
a dievčatá  (12-18 r.) bude apliko-
vaný dvojfá zový ale aj trojfá zový tré - 
ning v hale, telocvični a na vonkaj-
ších asfaltových ihriská ch, s využi-
tím regenerá cie v plavá rni.
   Celodenný program bude prebie-
hať podľa stanovené ho harmono-

gramu v skupiná ch, s maximá lnym 
počtom ú častníkov 12. Všetci tré -
neri budú  rotovať medzi jednotli-
vými skupinami.
   Na kempe sa zú častnia i mlá dež-
nícki reprezentační tré neri Peter 
Bá lint a Pavol Zuzik. Hosťami u  
chlapcov budú  hrá či pôsobiaci v  
zahraničí (Rančík, Andruška) a u 
dievčat reprezentační tré neri Ko-
vá čik a Š tajger.
   Kemp sa uskutoční v dvoch termí-
noch: 30.6. - 6.7. 2002 pre chlapcov 
a 7.7. - 13.7. 2002 pre dievčatá . 

   Systematická  a kvalifikovaná  
prá ca v Karate klube v Pezinku 
priná ša svoje ovocie. Dokazujú  to 
aj výsledky na posledných celore-
publikových sú ťažiach.
   : 
1. miesta - 

 - kumite 

. 
Pezinský tím sa celkovo umiestnil 
na 2. mieste z 26 zú častnených 
klubov. 
   

 1. miesta -
 (semi contact dorasten-

ky, 55 kg),  
(semi contact ženy, 60 kg), 

 (light contact muži, 90 kg).
   

 1. miesta - 
 (kata dievčatá  9-11 ro-

kov, do 5. kyu), 
 (kumite dievčatá  12-14 r., 

170 cm),  (kumite 
chlapci 12-14 r., 160 cm).
   

 1. miesto - 
 (hard formy ženy).

   : 
1. miesta -  (kata 10-
11 roční, 9.-7. kyu), 

 (kata 12-13 ročné , 9.-7. kyu), 
 - 

   Mrzí ná s, že z priestorových dôvo-
dov uverejňujeme len víťazov 
sú ťaží, hoci aj výsledky ostatných 
pezinských karatistov sú  vynika-
jú ce a zaslú žia si verejné  ocene-
nie.                                             

Pohár kniež aťa Pribinu v Nitre
Michaela Kohútová, 

Alena Hupková, Patrik Remenár, 
Miroslav Č ernák, druž stvo A do-
rastenky (Hupková, Gre-
guš ová, Kohútová), druž stvo D 
ž iaci (Greguš , Lukáč, Remenár)

III. kolo Slovenského pohára v 
kickboxe v Pezinku:  A. 
Hupková

Svatava Š pániková
Michal 

Peniak
III. kolo ligy v karate mládež e v 

Martine: Natália Ga-
vorníková

Zuzana Gregu-
š ová

Miroslav Č ernák

Medzinárodný turnaj CZECH 
OPEN v Prahe: Mar-
cela Tahotná

Okinawský turnaj karate detí
Eduard Metke

Beáta Beli-
cová
kata druž stvá Gavorníková, 
Pravdová, Poizlová.

(r)

Cena je 3200 Sk (ubytovanie, strava 
- raňajky, obed, večera) alebo 2200 
Sk (bez ubytovania, obed a večera). 
Organizá tor zabezpečuje zdravotnú  
starostlivosť a poistenie.
   Prihlá šky s kópiou o zaplatení 
kempu treba zaslať najneskoršie 

 na adresu: 

. Bližšie informá cie: Ľubomír 
Blažek (manažé r kempu), tel. 0907 
897 817, Justín Sedlá k (hlavný tré -
ner), tel. 033/644 29 23, 0904 694 
416.                                            

do 
30.4. 2002 Justín 
Sedlák, Tolstého 11, 902 01 Pezi-
nok

(r)

   V stredu 10. apríla vyvrcholil v 
Lučenci druhým finá lovým zá pa-
som Slovenský pohá r basketbalis-
tov. Tento rok sa vo finá le stretli Slo-
vakofarma Pezinok a ESO Luče-
nec. Cesta Pezinčanov za ziskom 
trofeje bola jednoduchá , veď ne-
hrali zá kladnú  skupinu, v semifiná le 
zohrali jeden zá pas proti Komá rnu 
v rá mci ligy a aj prvý finá lový zá pas 
sa hral ako sú časť I. ligy. Doma Pe-
zinčania zvíťazili 101:77 a vonku 
103:77. V oboch zá pasoch sa pre-
javil širší a kvalitnejší ká der Pezin-
čanov, ako aj väčšie skú senosti a 
ná paditejšia hra v ú toku. Zaslú žene 
teda získali už štvrtýkrá t tú to trofej a 
vrá tili ju tak po minuloročnom zavá -
haní znova do Pezinka.             (pr)

   V Trnave sa konali 6. apríla maj-
strovstvá  Slovenska mužov a 
žien v džude. Pezinčania nastu-
povali v značne oklieštenej zosta-
ve, dôvodom bola chrípka, ktorá  
vyradila štyroch preteká rov. Z 
pätice našich si napokon najlep-
šie počínal slovenský reprezen-
tant , v kategórii 
do 81 kg vo finá le zdolal R. Š i-
chora z PS Bratislava a obhá jil 
titul.
   Slovenský šampioná t dorasten-
cov a dorasteniek bol v Michalov-
ciach. Z Pezinčanov bol najú s- 
pešnejší  vo vá hovej 
kategórii 73 kg, ktorý sa umiestnil 
na 1. mieste.                        

Martin Tománek

Milan Randl

(mt)
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   - medzi-
národný  festival chrámových hu-
dieb;
   (utorok) o 9.00 hod. v Malej 
sále -  - pro-
tidrogová téma pre SŠ ;
  

 (štvrtok) o 19.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - dvojhodino-
vá šou humoru č eských bavič ov 
Petra Novotného a Karla Šípa;

 (piatok) o 17.30 hod. v Saló-
niku - ;
   (nedeľa)  -  - 
komponovaný  program venovaný  
mamič kám v podaní pezinských 
detí. Hlavný  garant CVČ ;
  

   (piatok) o 10.00 hod. -

- celoslovenské podujatie;
   

   (štvrtok) o 10.30 hod. v Malej 
sále - 

Hlavný  garant ZUŠ
(piatok) o 20.00 hod. 

;
  

bomíra Feldeka. Sestrič ky z Hobo-
kenu vám v textoch pripomenú  
aspoň  najdô ležitejšie fakty z pred-
chádzajúcej inscenácie. V hlavnej 
ú lohe ;
   (piatok) o 18.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

;
    

 - fotografie Mladej Bo-
leslavi;
   o 17.00 hod. vernisáž vý sta-
vy .

   Zač iatok predstavení je o 19.00 
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Predpredaj vstupeniek je tri dni pred 
predstavením (v dň och premietania). 
Pokladnica je otvorená jednu hodinu 
pred zač iatkom predstavenia. 

    (piatok) o 13.30 hod. na síd-
lisku Sever - 

- liga pezinský ch 
škô l;

Magda Paveleková
31.5.

ABSOLVENTSKÝ  
KONCERT ZUŠ

1.-12.5. POHLEDY A 
STOLETÍ

20.5.
ANNA VAGALA - OLEJ

ZME-
NA PROGRAMU VYHRADENÁ !

3
O pohá r Klubu orien-

tačného behu 

Vý stavy:

    KINO DOMU KULTÚRY
         2. FK 100: Nebo nad Berlí-
nom                               SRN, FRA
     4.-5. Úkryt                       
         7. Asterix a Obelix: Misia 
Kleopatra                                FRA          
       10. FK 100: Kytica z tisíc a 
jednej noci                               TAL
11.-12. Jeepers creepers   USA
       15. Banditi                    USA
       16. FK 100: Absolvent  USA
       17. Rušná hodina 2      USA
18.-19. Tí druhí          USA, FRA
21.-23.. Kráľ škorpión  FRA, TAL
24.-26. Kate a Leopold     USA
       28. Dážď padá na naše du-
še                                              SR
29.-31. Snežní psi              USA

    

        11. O Š taflíkovi a Špagetke
                                                 ČR
       18. Rozprávky Bolka a Lolka                                           
POL
       25. Monsters a.s.          USA

       

USA

DETSKÉ  PREDSTAVENIA

CENTRUM VOĽNÉHO 
                   Č ASU

 Zač iatok predstavení je o 17.00 hodine. 

  7.5.
Hry bez hraníc 
12.5.
Pozdrav mamičká m 

15.5.
Netradičné techniky II. - batiko-
vanie
21.5.

O putovný  pohá r riaditeľky CVČ

30.5.
Veľká  škôlkarska slá vnosť
   10., 17., 24. a 31.5. 

 - Športové piat-
ky  
  5., 12., 19. a 26.4. 

 - Športové 
piatky 

Veselý  vý let

Sobota v SMT

 (utorok) o 14.00 hod. v CVČ  - 
- finále sú ťaže; 

   (nedeľa) o 14.00 hod. v CVČ  
- - spojený  s 
výstavou prác detí z CVČ ;
   (streda) o 14.00 hod. v CVČ  - 

;
   (utorok) o 13.30 hod. v CVČ  - 

 - 
športovo-vedomostná sú ťaž malo-
triednych škô l;
   (štvrtok) o 9.30 hod. v CVČ  - 

;
o 15.30 hod. 

na ZŠ  Kupeckého
- loptové hry.

o 15.00 - 18.00 
hod. na ZŠ  Kupeckého

- loptové hry;
    - vý let do Topoľč ia-
nok a okolia - bližšie informácie v 
CVČ .
  
4. a 18.5. 
                              8.00-12.00 hod.

Stanica mladý ch technikov

       
- 3. kolo - otázky a pra-

vidláv CVČ ;
                   

- vý tvarná sú ťaž 
pre deti z MŠ  okresu Pezinok (prá-
ce odovzdávať  do CVČ  v priebehu 
celého mesiaca);
              
 -  vo štvrtok 9. a 
23.5. o 9.30 hod. v CVČ  - 

- život so zvie-
ratkami;
 -  v stredu 15. a 
22.5. o 13.30 hod. v CVČ  - 

 - všelič o o zvierat-
kách;
  - v stredu 29.5. o 13.30 hod. v 
CVČ   - zvieratká a 
tvorivé dielne;
 -  - 2., 16. a 30.5. o 
13.00 hod. 

Korešpondenčné hry:

Vý stavy:

Podujatia pre

   MAFY 

   Moja najobľúbenejšia hračka 
nočné inšpirá cie 

          

Ne-
obyč ajné zvieratká  

Krá ľov-
stvo zvierat

Obyvatelia lesa

Poč ítač e v SMT

Materské  školy:

Školské  kluby:

   V sobotu 6. apríla bola v Galérii insitného umenia v Schaubmaro-
vom mlyne vernisáž vý stavy Ľudovít Fulla a svet ľudového umenia.
   Výstava interpretuje duchovné a formálne princípy ľudového ume-
nia na Slovensku. V modernom slovenskom a zároveň  európskom 
vý raze objavuje Ľudovít Fulla v ľudovom vý tvarnom prejave štý lovú  
jednotu, metaforu, archetyp, znakovosť  aj abstrakciu v tvorbe a de-
kore. Výstava predstavuje myšlienkové a vý stavné pozadie umel-
covej tvorby, ktoré reflektoval v maliarstve, grafike a ilustrácii.
   Kultú rny program na otvorení výstavy obstaral Jozef "Dodo" Šo-
šoka so svojim sólovým koncertom pre bicie nástroje. Kurátormi 
vý stavy sú  Katarína Č ierna a Oľga Danglová. Výstava potrvá do 10. 
novembra.                                                                 Peter Šoula

   Dňa 10. má ja 2002 bude vykonané pravidelné preskúšanie 
elektrický ch sirén v čase od 12.00 do 12.02 hod. dvojminúto-
vým stá lym tó nom.                                                             (msú)

REKLAMY



   Vý chodiskami  programového vyhlásenia 
MsZ v Pezinku na roky 1998 - 2002 Demo- 
kratická samospráva - spokojní Pezinč ania - 
bohaté mesto sú  dosiahnuté vý sledky a 
splnenie volebného programu za uplynulé 
volebné obdobie :

   Základný m cieľom programového vyhlá- 
senia MsZ Demokratická samospráva -  
spokojní Pezinč ania - bohaté mesto na roky  
1998 - 2002 je pokrač ovať  v budovaní a ro- 
zvoji Pezinka ako:

   Základný  cieľ  programového vyhlásenia 
Demokratická samospráva - spokojní Pezin- 
č ania - bohaté mesto budeme rozvíjať  v jed- 
notlivý ch oblastiach:

 · vybudovanie demokratickej a funkč nej Mest- 
skej samosprávy;
 · ekonomická stabilita a komplexný  rozvoj mes- 
ta;
 · podpora rozvoju podnikateľský ch aktivít - pod- 
pora zamestnanosti;
 · prinavrátenie š tatú tu okresného mesta Pezin- 
ku;
 · splnením volebného programu vyrieš enie dô- 
ležitý ch problémov mesta;
  Spracovanie a schválenie najzákladnejš ích 
rozvojový ch dokumentov mesta:
  - Mestský  ú zemný  systém ekologickej stability
  - Ú zemný  plán sídelného ú tvaru Pezinok
  - Ú zemné plány vš etký ch rekreač ný ch oblastí
  - Pasport verejnej zelene
  · ukonč enie plynofikácie Grinavy;
  · dobudovanie Domu penziónu pre dôchodcov  
so 60 malometrážnymi bytmi;
 · otvorenie nový ch priestorov Obchodnej aka- 
démie s podielom mesta v 4/10 majetkovej ú - 
č asti;
 · sprevádzkovanie káblovej TV v meste s na- 
pojením zhruba 4000 bytov a zriadenie mest- 
ského televízneho š tú dia;
 · vybudovanie nový ch komunikácií Holubyho, 
Š afárikova a č asť ul.Rázusovej pri amfiteátri;
 · vyrieš enie základnej obchodnej vybavenosti 
sídliska Sever;
 · vybudovanie nového kú paliska na sídlisku Se- 
ver;
 · vybudovanie komunikácií a parkovísk na síd- 
lisku Sever;
  · rekonš trukcia Radnič ného námestia;
 · rekonš trukcia a vybudovanie novej zelene na 
ú zemí celého mesta;
 · postupne sa dostáva do závereč nej etapy pri- 
vatizácia komunálnych bytov;

  - mesta so stabilný mi demokratický mi orgánmi 
samosprávy s vysoký m podielom obč ianskych 
aktivít;
  - centra Malokarpatského regiónu s vý zna- 
mom sídla okresu s komplexný m rozvojom, s 
primeraný m hospodárskym a vý robný m záze- 
mím, s dôrazom na rozvoj samosprávy, š tátnej 
správy, vý robnej sféry a podnikania, obchodu a  
služieb, vzdelávania a kultú ry, cestovného ru- 
chu, zdravotníctva, sociálnej sféry a š portu;
  - atraktívneho sídla vzhľadom na jeho vý z- 
namnú  polohu, prírodné a historické prostredie 
a blízkosť k hlavnému mestu SR Bratislavy;

   Č innosť ou samosprávy v rámci samo- 
správnej demokracie budeme podporovať  
ú č asť  obč anov na riadení mesta, najmä prá- 
cou v komisiach mestského zastupiteľstva, 
odborný ch komisiách a formami priameho 
kontaktu volený ch funkcionárov s obč anmi.
  Plnenie:

   Budeme pokrač ovať  v dobrej spolupráci  
s orgánmi miestnej štátnej správy, s politic- 
ký mi stranami, cirkvami, záujmový mi a spo- 
loč enský mi organizáciami a obč ianskymi
združeniami pri rozvoji mesta.
  Plnenie:

   Budeme naď alej aktívne spolupracovať  
so Združením miest a obcí, s Úniou miest a 
obcí, s Malokarpatský m združením miest a 
obcí ako aj so stavovský mi samosprávnymi
združeniami pri rozvíjaní komunálnej politi- 
ky a podpore vzniku regionálnej samosprá- 
vy, pri transformácii štátnej správy v oblasti 
školstva, sociálnych vecí a kultú ry na samo-
správne orgány miest a obcí. Spoloč ne sa  
budeme podieľať  na pripomienkovom kona- 
ní v legislatívnom procese NR SR a presa- 
dzovať  prijatie Euró pskej charty miestnej 
samosprávy vládou SR.
  Plnenie:

  Budeme naďalej rozvíjať  priateľské vzť a- 
hy s mestom Mladá Boleslav a mestami 
iný ch štátov, vý sledky našej spolupráce  bu-
deme publikovať  v miestnej a regionálnej 
tlač i a v mestskej televízii.

l

 MsZ na svojom ustanovujú com za-  
sadnutí zvolilo odborné komisie z radov po- 
slancov a z radov obč anov odborníkov, ktoré sú  
iniciatívnymi a kontrolný mi orgánmi MsZ. Na 
svojich zasadnutiach sa zaoberajú  problemati- 
kou prípravy materiálov do orgánov mesta ako i 
koncepč ný mi otázkami rozvoja mesta. Hodno- 
tia tiež pripomienky v jednotlivý ch oblastiach
č innosti a navrhujú  primátorovi, MsR a MsZ  
svoje odporú č ania.

 Na plnení ú loh programového vy- 
hlásenia sa podieľajú  vš etky spolupracujú ce  
zložky politického a obč ianskeho života v mes-
te, najmä v oblasti kultú ry a verejného života.

 Mesto Pezinok je č lenom Ú nie miest 
Slovenska, spolupracuje so Združením miest a  
obcí Slovenska, jednotliví funkcionári mesta a 
pracovníci mesta sú  č lenmi stavovský ch orga- 
nizácií v ktorý ch presadzujú  záujmy samosprá- 
vy v príprave reformy verejnej správy (primátor 
mesta je č lenom prezídia Klubu primátorov SR, 
je predsedom Združenia miest a obcí Malokar- 
patského regiónu a poslancom Bratislavského 
samosprávneho kraja, mesto je zastú pené v 
Asociácii historický ch miest SR, v Asociácii 
hlavný ch kontrolórov, v Asociácii prednostov 
Mestský ch ú radov, v Asociácii komunálnych 
ekonómov, v Združení Mestský ch polícií, po- 
dieľa sa na spolupráci so Združením Malokar- 
patskej vínnej cesty, so Združením Pezinský ch 
vinárov a vinohradníkov  a i.) , v príprave trans-
formácie vodárni a kanalizácii na obce, v prípra- 
ve transformácie zdravotníckych zariadení, a i. 
Prostredníctvom Ú nie miest Slovenska pripo- 
mienkuje mesto legislatívny proces tý kajú ci sa 
samospráv.

 

l

l

l

  Plnenie: 

   V sú lade so zásadami mestský ch ve- 
rejný ch ocenení budeme každoroč ne k vý - 
roč iu pový šenia Pezinka na Slobodné krá- 
ľovské mesto oceňovať  obč anov, spoloč en-
ské, záujmové a športové organizácie za ve- 
rejnú  prácu, reprezentáciu a propagáciu  
mesta.
  Plnenie:

 Na ú seku verejného poriadku zabez- 
peč íme kvalitnú  odbornú  a nezávislú  č in- 
nosť  Mestskej polície a jej spoluprácou so 
štátnou políciou, aby najmä preventívnou 
č innosťou zabezpeč ovala obč anom pocit is- 
toty, bezpeč nosti a v prípade nú dze potreb- 
nú  pomoc.
  

V oblasti priateľský ch vzťahov Pe- 
zinka s mestom Mladá Boleslav sa rozš írila spo- 
lupráca so stredný mi š kolami, Klubom podnika- 
teľov, Kultú rnym centrom, hudobný mi a ume- 
lecký mi sú bormi a v oblasti š portu. Delegácia  
mesta Mladá Boleslav na č ele so starostom sa 
zú č astnila na ustanovujú com zasadnutí MsZ,  
pravidelne sa zú č astňuje na celomestský ch kul-
tú rnych a spoloč enský ch podujatiach ako Vino- 
branie, Medzinárodný  festival chrámový ch zbo- 
rov Ad Una Corda, Pocta Kupeckému, kultú r- 
nom lete a i. Zástupcovia mesta Pezinok sa po- 
dobne zú č astňujú  na vý znamný ch podujatiach 
v Mladej Boleslavi ako 400. vý roč ie pový š enia 
Mladej Boleslavi na slobodné kráľovské mesto, 
na kultú rnych podujatiach, vymieňajú  si skú se- 
ností z práce samospráv, podnikateľský ch sub- 
jektov, š kôl a š portový ch podujatí (ú č asť BK  
Slovakofarma, Ad Una Corda, č lenovia Klubu  
podnikateľov, Pezinskí vinári a vinohradníci,  
vý tvarníci a i.). V roku 1999 sme v rámci prihra- 
nič nej spolupráce s Maďarskou republikou a  
Rakú skou republikou nadviazali priateľské kon- 
takty s mestami Mosonmagyaróvár a Neusiedl 
am See, ktorý ch zástupcovia sa zú č astnili na 
medzinárodnej sú ťaži mladý ch vý tvarníkov v 
rámci dní Pocta Kupeckému, na sadení stro- 
mov priateľstva a mesto Pezinok sa v rokoch 
2000-2001 prezentovalo aktivitami v rámci Tý ž- 
dňa Pezinka v Neusiedl am See a Mosonma- 
gyáróvári. Vš etky aktivity mesta v rámci pria- 
teľský ch vzťahov s naš imi partnermi boli publi- 
kované v mesač níku Pezinč an, dennej tlač i,  
Mestskej TV a prostredníctvom regionálneho 
vysielania Rádia Regína v Slovenskom rozhla- 
se.

 V sú lade so Vš eobecne záväzný m 
nariadením mesta o mestský ch oceneniach sú  
na slávnostný ch zasadnutiach MsZ vždy 14. 
jú na obč anom a kolektívom udelené mestské  
ocenenia. V rokoch 1999 - 2001 udelilo MsZ  
Čestné obč anstvo mesta Jánovi Sucháňovi,  
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho Ga ine Vlč eko- 
vej-Andrusovovej, Jozefovi Baďuríkovi, Augus- 
tínovi Zabadalovi, Jaroslavovi Knilovi, Petrovi 
Kriš tú fkovi, Ivanovi Satkovi a Emilovi Venkovovi  
a medailu za rozvoj mesta Vladimírovi Milkovi, 
Justínovi Sedlákovi, Františ kovi Rónovi, Joze-
fovi Krivoš íkovi, Elene Heinrichovej, Karolovi 
Chválovi, Stanislavovi Š ilhárovi, Ľudovítovi 
Bauerovi, Petrovi Fraňovi, Eduardovi Satkovi, 
Jozefovi Tománkovi, Gustávovi Bartákovi, 
Vladimírovi Hacajovi in memoriam, Ad Una Cor- 
da, dychovej hudbe Grinavanka, Pezinskému 
š portovému klubu, Pezinskému rozprávkové- 
mu divadlu, Základnej umeleckej š kole Eugena 
Suchoňa a Strednému odbornému uč iliš ťu na 
ul. M.R. Š tefánika.

ko spolupracuje 
s OO PZ v Pezinku najmä pri zabezpeč ovaní 
verejného poriadku pri organizovaní kultú rnych, 
spoloč enský ch a š portový ch podujatí ako aj pri 
organizovaní policajno-bezpeč nostný ch akcií. 
Vzájomne sa informujú  o policajno-bezpeč nost-
nej situácii  meste a denne predkladá primáto- 
rovi zvodku o č innosti za uplynulý  deň. Mesač - 
ne na ú tvarový ch zrazoch hodnotí svoju č innosť 
a zabezpeč uje odbornú  prípravu  policajtov a v 
spolupráci so Strednou odbornou š kolou PZ  
technickú  a fyzickú  prípravu policajtov (s reľba, 
fyzické a psychologické testy).

l

  

Plnenie:  Mestská polícia  ú z
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PRÍLOHA PEZINČANA



MsP a OO PZ sa v roku 2000 zapojili do preven- 
tívneho projektu  Správaj sa normálne, ktorý je 
zameraný na zvýš enie právneho vedomia ž ia- 
kov 5. roč níka ZŠ  a na budovanie dôvery verej-
nosti vo vzťahu k MsP a PZ SR. Projekt sa reali-
zuje v piatich ZŠ  a v š peciálnej ZŠ . Na zabez-
peč enie skvalitňovania výkonu služby MsP boli 
zakúpené nové technické prostriedky (ď aleko-
hľad, ď alekohľad na noč né videnie, nepriestrel- 
né vesty, digitálny fotoaparát, výpoč tová techni-
ka, obmena vysielacích staníc a zbraní). V ro-
koch 1999 a 2001  MsP rieš ila 5 140 priestup-
kov, z toho 2 455 v blokovom konaní, ostatné boli 
odstúpené na prerokovanie a vyhodnotenie na 
prísluš né orgány š tátnej správy, vykonala 44 
služobných zásahov s obmedzením osobnej 
slobody 64 páchateľov trestnej č innosti.
  

  Mesto zabezpeč uje funkč ný systém 
civilnej ochrany obyvateľstva v rámci plánovania 
č inností podľa usmernenia Odboru COO Okres-
ného úradu. Na zabezpeč enie varovania obyva-
teľstva boli dobudované dve varovné sirény na 
budove MsÚ  a na kotolni Juh. Spoloč ne s proti-
povodňovou komisiou OkÚ  zabezpeč ovalo 
mesto úlohy pri povodni v roku 1999, materiál 
COO je sústredený v skladoch a je zabezpeč ené 
jeho nevyhnutné použ ite.

MsÚ  v súlade so zákonom o obecnom  
zriadení zabezpeč uje výkon rozhodnutí vole-
ných orgánov samosprávy a celú hospodársku 
č innosť mesta. Organizač ná š truktúra MsÚ  zod-
povedá podmienkam a potrebám mesta tak, aby 
oprávnené pož iadavky obč anov boli vybavo-
vané v zákonných termínoch. MsÚ  je vybavený 
kvalitnou výpoč tovou technikou, ktorá napo-
máha efektívne vybavovanie zálež itostí obč a-
nov a samosprávy. Vš etky poč ítač e na MsÚ  sú 
prepojené cez š truktúrovanú sieť na server a sú 
vybavené prístupom na internet. Výsledky práce 
a informácie o č innosti samosprávy sú zverej-
nené na internetovej stránke mesta, ktoré sa 
pravidelne aktualizujú.
  

V roku 1999 boli v meste doplnené 
informač né orientač né smerovníky a pre lepš iu 
informovanosť obč anov a návš tevníkov mesta 
bolo v spolupráci s Malokarpatským osvetovým 
strediskom zriadené na Radnič nom námestí 9  
Informač né centrum, ktoré zabezpeč uje infor-
mácie o dianí v meste a celom Malokarpatskom 
regióne. Za uplynulé obdobie navš tívilo infor-
mač né centrum 9.374 návš tevníkov zo SR, Č R 
(z toho približne 90 percent zo SR a zvyš ok za-
hranič ných).
   Pre veľký záujem obč anov o mesač ník Pe-
zinč an bol zvýš ený jeho náklad na 5 000 výtlač -
kov. Mesto v uplynulom období vydalo 17 infor-
mač ných a propagač ných materiálov, niektoré z 
nich v 3 jazykových mutáciách, ktoré boli distri-
buované cestou informač ného strediska a na 
rôznych domácich a zahranič ných prezentá-
ciách mesta a kultúrnych podujatiach. Informač -
né centrum a novozriadená mestská pivnice boli 
presunuté do riadenia KC. Významnú úlohu v  
prezentácií mesta a informovanosti obč anov má 
v súč asnosti Mestská TV a internetové stránky 
mesta, Informač ného strediska a Kultúrneho 
centra.

 Na ú seku civilnej ochrany vytvoríme pod-
mienky na prípadnú  pomoc občanom pri rô z-
nych nepredvídaných situá ciá ch, ako sú  ž i-
velné pohromy, prevá dzkové havá rie a pod.
  Plnenie:

   V prá ci Mestského ú radu budeme presa-
dzovať zvyšovanie efektívnosti prá ce pri vy-
bavovaní oprá vnených pož iadaviek občanov
  Plnenie: 

Ď alším rozvojom informačných systé-
mov v meste zlepšíme orientá ciu ná vštevní-
kov a občanov mesta. Vydá vaním mesačníka 
Pezinčan a vydá vaním propagačných mate-
riá lov zvýšime ú roveň informovania obča-
nov a ná vštevníkov mesta a tiež  prezentá ciu 
mesta doma a v zahraničí.
  Plnenie:  

   Budeme dbať o neustá le skvalitňovanie 

 

l

l

l

vysielacej štruktú ry TV Pezinok s cieľom 
priblíž iť našim občanom informá cie v pria-
mych prenosoch z rokovaní orgá nov sa-
mosprá vy, z kultú rnych a športových podu-
jatí a pod.
  V spoluprá ci s prevá dzkovateľom ká blo-
vej siete Kabel + budeme presadzovať rozší-
renie siete v individuá lnej bytovej zá stavbe 
ako aj v lokalitá ch novej bytovej výstavby.
   Plnenie:  

   V ekonomickej oblasti pri zabezpečovaní 
finančných prostriedkov na rozvojové pro-
gramy budeme využ ívať aktivá ciu mest-
ského majetku do finančného kapitá lu , vy-
už ívať mož né ú verové zdroje, vydá vanie ko-
muná lnych obligá cií, štá tne fondy, najmä  
Fond bývania, Fond ž ivotného prostredia, 
Fond Pro Slovakia a zahraničné finančné 
programy ako Phare, Ouverture, Dyonisos a 
iné.
   Plnenie: 

 

Pre zabezpeč enie š irš ej informova-
nosti obč anov mesta cestou Mestskej TV   
najmä v oblasti individuálnej bytovej zástavby 
bola v roku 2000 rozš írená licencia na terestri-
álne vysielanie a rozš írená programová skladba 
o č ítané informácie poč as infotextu, č ím sa v 
plnej miere nahradí nefunkč ný Mestský rozhlas. 
   Terestriálne vysielanie mestskej televízie sa 
zač alo 1.6. 2001, č ím sa rozš íril okruh pôsob-
nosti TV Pezinok na celé územie mesta a okolité 
obce a mestá, Svätý Jur, Limbach, Slovenský 
Grob, Vinič né, Vinosady, č iastoč ne Modra a Š en-
kvice. Pre skvalitnenie mestského TV š túdia boli 
zakúpené nové zariadenia - strihové zariadenie, 
videorekordéry a namontovaná klimatizácia. 
Mesto prispieva spoloč enskou objednávkou na 
č innosť š túdia roč ne vo výš ke 2, 4 mil. Sk. 

Mesto Pezinok má schválené zásady 
hospodárenia a v súč asnom období hospodári s 
majetkom v úč tovnej hodnote 747 362 tis. Sk. K 
31.12.1999 bolo úč tovne uzatvorené rozpoč -
tové hospodárenie mesta ( bez organizácií 
mesta  PBS, s.r.o, TV Pezinok, s.r.o. a KC ) v 
príjmovej č asti vo výš ke 121 326 tis. Sk, vo vý-
davkovej č asti 122 939 tis Sk so zostatkom fon-
dového hospodárenia vo výš ke 40 900 tis. Sk, k 
31.12.2000 v príjmovej č asti 253 138 tis. Sk, vo 
výdavkovej č asti 249 976 tis Sk a vo fondovom 
hospodárení 97 858 tis. Sk.
   V  roku 2001 mesto splatilo úver, ktorý bol č er-
paný na rekonš trukciu Holubyho ulice v sume 11 
mil. Sk: získali sme finanč né prostriedky z fondu 
ž ivotného prostredia 200 tis. Sk na obnovu ve-
rejnej zelene -  revitalizácia stromov v parku a na 
Trnavskej ulici.
   rozpoč tové príjmy v roku 2001 boli 132 428 
tis. Sk, rozpoč tové výdavky v roku 2001 boli  133 
334 tis. Sk, stav fondových prostriedkov k 31.12. 
2001 bol 87 067 tis. Sk
   poč et vydaných rozhodnutí pri dani z nehnu-
teľnosti a miestnych poplatkoch v roku 2001  8 
179 ks
   poč et predaných parkovacích kariet  262 ks  
t.j. príjem 78 600 Sk
   poč et predaných parkovacích lístkov- 30 437 
ks  t.j. príjem 152 185 Sk
   poč et daňovníkov v konkurznom konaní  7 
subjektov, č o predstavuje sumu 7 409 tis. Sk
   poč et podaných daňových priznaní k dani z 
prevodu a prechodu nehnuteľností  36 ks vo     
výš ke cca. 660 tis. Sk
   poč et sledovaných  nájomných zmlúv  251 ks
   spracovanie 61 ks dohôd o finanč nej pomoci
Podrobné informácie o roč ných rozboroch 
hospodárenia zverejňuje mesto v Roč enke sa-
mosprávy mesta za jednotlivé roky. V roku 1999 
okrem rozvojových programov mesto zabezpe-
č ovalo údržbu na objektoch v majetku mesta v 
sume 3,092 mil. Sk (napr. oprava fasády KD, 
oplotenie cintorína v Grinave, informač né cen-
trum, oprava fasády Radnič né nám.9, Klub dô-
chodcov Sládkovič ova ul. a i.)
   V roku 2000  3,7 mil. Sk (kúpalisko Sever, 
oprava č akární MHD, oprava cintorína Cajla, 
budova MsÚ , útulok Sv. Anny, kotolňa Š tefáni-
kova 10, kúrenie KD Sládkovič ova, fasáda š por-
tovej haly Komenského, revízie zariadení a i.). 
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   V rámci rekonš trukcii a údržby mestských ob-
jektov boli zabezpeč ené opravy a údržba v su- 
me 3,2 mil. Sk (oprava budovy na ul. M.R.Š tefá-
nika 10, nákup hlasovacieho zariadenia+ projek-
cia pre MsZ, klimatizácia v obradnej sieni, vybu-
dovanie el. rozvodných skríň v centre mesta 12 
ks, rekonš trukcia pivnice na Radnič . nám.9 + 
vybavenie interiéru, vybudovanie š atní a soc. 
zariadenia v suteréne MsÚ , úprava priestorov 
na archívy).
   V hospodárení s pozemkami má mesto k 
31.12.2001 v katastrálnom území Pezinok zapí-
saných na liste vlastníctva 1372 pozemkov o 
výmere 14 664 591m , (vinice 304 244m , orná 
pôda 332 635m , mestské lesy 11 695 213m ). K 
31.12.2001  mesto odpredalo 202 495 m  po-
zemkov v cene 51 944 635 Sk.
   Na plnení úloh samosprávy mesta sa výrazne 
podieľa právne oddelenie, v priebehu rokov 
1998 - 2001 boli zo strany právneho oddelenia 
MsÚ  v Pezinku (právne + referát podnikania + 
referát informatiky + referát geografického sys-
tému) zabezpeč ené nasledovné č innosti, resp. 
právne úkony :
referát podnikania a informač nej služby

podnikateľskej č innosti - 1144                                                                

č ná služba (za rok 2001):
- ohlásenie verejných kultúrnych podujatí - 22
- poskytnutie písomných informácií v zmysle 
Zák. č . 211/2000 Z.z. - 28
Referát geografického informač ného systému 
(za rok 2001):
- 23 ž iadostí k 274 pozemkom o výmere 255 121 
m  (z toho 15 vybavených na 109 pozemkov o 
výmere 84 478 m ).
- Bolo vypracovaných 8 geometrických plánov v 
celkovej hodnote 280 tisíc Sk na tieto lokality: 
cintorín Pezinok, Zámocký park, š kolský poze-
mok, RO Leitne (polohopisné zameranie).
Referár právny:
- vedené súdne spory
    - aktívne (mesto je navrhovateľom) - 75
   - pasívne (mesto vystupuje v pozícii odporcu) - 
15
- pokusy o zmier - 36
- exekuč né konania - 223
- konkurzné konania - 18
- prevody - 261
- zmluvy a dodatky k zmluvám - 530
- VZN Mesta Pezinok - 4
- právne stanoviská - 2940
- verejné obstarávania (právny servis) - 33
- správne konania - 59.
   Oddelenie ekonomiky mesta vydalo v rokoch 
2000  - 2001  15 950 daňových a poplatkových 
rozhodnutí, vykonalo 230 kontrol v daňovom 
konaní a poč as celého obdobia zabezpeč ovalo 
zhodnocovanie prostriedkov na úč toch a správu 
vš etkých financií mesta.
   Vš etky rozvojové programy mesta za uplynulé 
obdobie boli kryté z finanč ných zdrojov mesta. 
Mesto v rokoch 1999 až  2001 z predaja majetku 
(byty, pozemky, budovy) získalo do jednotlivých 
fondov spolu 64 658 tis. Sk. Ďalš ích 30 mil. Sk 
na rekonš trukciu Radnice vydaním obligácií, 
300 tis. Sk z fondu ž ivotného  prostredia  na ob-
novu  verejnej  zelene, 10 tis. Sk  z fondu  PRO  
Slovakia,  10 tis. Sk z OSF.

 200 EÚR v rámci prihranič nej spo-
lupráce, 165 tis. Sk na vybudovanie Banského 
náuč ného chodníka a viac ako 2 mil. Sk zo spon-
zorstva do fondu š portu, kultúry a sociálneho 
fondu. V súč asnosti mesto skúma a pripravuje 
ď alš ie projekty na  získanie prostriedk v z ď al-
š ích zdrojov.
   Veľmi efektívnou č innosťou orgánov mesta a 
MsÚ  získalo mesto vysokú ekonomickú bonitu v 
peňažných inš titúciách, č o sa prejavuje pri mož - 
nostiach získavania zdrojov pre zabezpeč ova- 
nie rozvojových programov mesta. 
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- stanoviská k 
- povolenia na trhový predaj - 1109
- kontroly na trhoviskách - 15
- sankcie vyrieš ené v priestupkovom konaní- 10
Informa

   Mesto získalo prostriedky z fondu  PHARE v 
hodnote 9
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   Na ú seku správy

o

   Plnenie: 

   Plnenie: 

u

ému 
ú zemnému systému ekologickej stability.

bytov aj v ostatný ch lokalitách, v 
sú lade s ú zemný m plánom mesta.

tastrál-
nym odborom Okresného ú radu vytvoríme 
podmienky na zreálnenie katastrálnych  hra-
níc uvedený ch obcí a mesta Pezinka.
   Plnenie: 

 daní a poplatkov 
udržíme prijateľné  daň ové  a poplatkové  za- 
ťaženie obč anov a podnikateľov v rá mci roz-
pätia zá konov NR SR, o ktorom rozhoduje 
Mestské  zastupiteľstvo (s výnimkou nad-
štandardné ho majetku - chaty, samostatné  
gará že a p.), č ím chceme podporiť r zvoj  
podnikateľské ho hnutia, a tým prispievať k 
znižovaniu nezamestnanosti v meste.

   V spoluprá ci s Klubom podnikateľov a 
ostatnými podnikateľmi budeme vytvá rať  
podmienky na zabezpeč ovanie rozvojových 
programov mesta najmä z miestnych zdro-
jov.

   V oblasti územné ho plá novania v problé -
mových otá zkach zabezpeč íme zladenie zá - 
väzných a smerných č astí Ú zemné ho plá nu 
mesta s Ú zemným plá nom Bratislavské ho 
kraja. Pri územnom a regioná lnom rozvoji  
budeme dbať o efektívne napĺň anie Ú zem-
né ho plá nu mesta. Zabezpeč íme aktualizá -
ciu štúdie Centrá lnej mestskej zóny s cie- 
ľom projekč ne pripraviť realizá ciu komplex-
nej rekonštr kcie Radnič né ho ná mestia a 
ulice M.R. Š tefá nika na pešiu zónu.
   V spoluprá ci so spracovateľom územ-
ných plá nov rekreač ných  oblastí spracuje-
me štúdiu funkč né ho využitia priestoru ka-
meň olomu tak, aby zodpovedala ekologic-
kým krité riá m a schvá lené mu Mestsk

   Dôsledným pripomienkovým konaním 
pripravíme na schvá lenie Ú zemný plá n zóny 
obytné ho súboru Rozá lka, s cieľom vytvore-
nia podmienok na výstavbu bytov a rodin-
ných domov. Obdobne podporíme prípravu 
výstavby 

   Podporíme spracovanie Ú zemné ho 
plá nu zóny na budúcu realizá ciu centra ob-
chodu a služieb Supermarket    Juh.
   V spoluprá ci s obcami Vinosady, Lim-
bach, Vinič né  , Slovenský Grob a Ka

Poč as rokov 1999 a 2001 nenastalo 
zvýšené  daň ové  zaťaženie obč anov daňou z 
nehnuteľnosti, č iastoč ne boli upravené  niektoré  
poplatky avšak nie výraznou zmenou. Zvýšila 
sa disciplína daň ových platcov najmä zásluhou 
daň ových kontrol. Rozpoč et mesta bol  posil-
nený aj previerkou a úpravou nájmov, vymáha-
ním pohľadávok až  do exekuč ných konaní a 
kontrolou všetkých poplatkov. V roku 2001 bol 
zavedený v centre mesta poplatok za parkova-
nie. Mesto vydalo nové  VZN o likvidácií odpa-
dov v súvislosti so schválením nové ho zákona o 
odpadoch.  V rámci kontrolnej č innosti vykonalo 
finanč né  oddelenie 71 kontrol na daň  z nehnu-
teľností, 8 kontrol poplatku z predaja alkoholu a 
tabakových výro

Mesto úzko spolupracuje s Klubom 
podnikateľov najmä v oblasti územné ho pláno-
vania v spolupráci s Komisiou rozvoja a straté -
gie podnikania pri posudzovaní investič ných 
zámerov.

Realizácia investič ných zámerov sa 
posudzuje v súlade s Územným plánom mesta 
a územným plánom Bratislavské ho kraja. MsZ v 
uplynulom období schválilo drobné  dodatky k 
ÚPN, schválilo Územný plán zó ny Rozálka a 
Turie brehy. V rokoch 2000 - 2001 prebiehalo 
pripomienkové  konanie k územné mu plánu Cen-
trálnej mestskej zó ny a v súč asnosti sa spraco-
váva súborné  stanovisko ako podkl d na roko-
vanie MsZ. Mestské  zastupiteľstvo schválilo 
prípravu budovania supermarketov JUH zabez-
peč ované  firmou D.I.S.I., ktorá spracováva 
územný projekt zó ny. V roku 2001 bol schvá-
lený územný plán Kuč išdorfská dolina a spraco-
vaná urbanistická štúdia rod nných domov na 

 

bkov a 18 kontrol na poplatok 
za reklamu.
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úrovni: v r. 1998 sa vyseparovalo 16,47 percent, 
v r. 199916,39 percent druhotných surovín, v 
roku 2000 sa vyseparovalo 17,27 percent, a v 
roku 2001 17,20 percent. O odpadoch a triedení 
bolo odvysielaných niekoľko príspevkov v Pe-
zinskej televízii (napr. hodinovka v r. 1999). V 
roku 2000 a 2001 mesto vydalo a doruč ilo do 
každej domácnosti letáč iky informujúce o vý-
sledkoch separované ho zberu a v roku 2001 
boli do každej domácnosti doruč ené  Všeobec-
ne záväzné  nariadenia o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a o poplatku za zber, prepravu a 
zneškodň ovanie komunálnych odpadov. V roku 
2001 boli doplnené  kontajnery na sklenený od-
pad v poč te 35 ks, najmä pri väč ších predaj-
niach potravín, taktiež  doplnené  4 kontajnery na 
netriedený odpad a vybudované  nové  stanoviš-
tia kontajnerov na sídlisku Starý dvor, ktorých 
poč et sa zvýšil na 8 ks. V súlade s novým záko-
nom o odpadoch bolo započ até  budovanie zber-
né ho miesta na nebezpeč né  odpady v areáli 
fimy Petmas s rozpoč tovým nákladom 500 tis. 
Sk. Na zlepšenie č istoty mesta bolo zakúpe-
ných 215 ks odpadových košov v celkovej hod-
noste 450 tis.Sk. Okrem príspevkov v Pezinč a-
novi sa obč anom v každej domácnosti pripome-
nulo triedenie letáč ikom 

 (r. 2000);
 - v meste, najmä v jeho okrajových č astiach sa 
každoroč ne zač iatkom leta likvidujú č ierne 
skládky. Mesto vynakladá prostriedky na likvi-
dáciu skládok nielen na vlastných pozemkoch, 
ale aj na takých, kde nie je reálne, že by ich zli- 
kvidovali skutoč ní vlastníci (napr. pozemok me-
dzi Baníckou ulicou a Malackou cestou). V r. 
1998 sa zlikvidovalo 40,5 t odpadu za 24 413,45 
Sk, v r. 1999 sa zlikvidovalo 500 t odpadu za 163 
516,- Sk a v r. 2000 sa zlikvidovalo 124,9 t od-
padu za 90 265,6 Sk. V roku 1999 Mesto vyč is-
tilo na Glejovke veľký priestor potrebný na vý-
stavbu prístreškov na drevo. Odstránenie nie-
koľkoroč nej hŕby odpadu znamenalo vyviezť  na 
skládku 221,6 t odpadu za 126320,- Sk. V roku 
1999 sa zmenil systé m vývozu odpadu z rek-
reač ných oblastí Kuč išdorfská dolina, Slneč né  
údolie, Leitne a Stupy. Po vybudovaní spevne-
ných kontajnerových stanovíšť  (127000,- Sk) 
boli pôvodné  veľkokapacitné  kontajnery obje-
mu 7 m   nahradené  1100 l kontajnermi. Tým sa 
obmedzilo využ ívanie kontajnerov inými produ-
centmi odpadu okrem chatárov;
 - v meste Pezinok majú obč ania možnosť ,  
okrem pravidelné ho vývozu odpadu z domác-
ností, dvakrát roč ne  na jar a v jeseni využ iť na 
likvidáciu veľkoobjemové ho odpadu kontajnery      
rozmiestnené  po celom území. V záujme skva-
litnenia služ ieb obč anom sa poč et kontajnerov     
v r. 2000 zvýšil z 15 ks na 20 ks. O tom, že kon-
tajnery sa  využ ívajú, svedč í množ stvo vyveze-
né ho odpadu: v r.1998 - 353 t,  v r.1999 - 472,4 t, 
v r.2000 - 431,8 t. a v roku 2001 - 403 t. odpadu;
 - zber železné ho šrotu sa uskutoč nil v júni 1998 
s celkovou bilanciou 9,9 t. Výsledok ovplyvnili      
snahy niektorých obč anov (obyvateľov Glejov-
ky) predísť v zbere pracovníkov fy Petmas. V 
rámci estetizácie vstupu do Mesta sa realizo-
valo kosenie buriniska medzi Malackou cestou  
a Baníckou ulicou. Súč asťou estetizácie je aj 
likvidácia divých skládok, ktoré  sa tvoria  najmä 
na vstupoch do mesta (Malacká cesta, Šenk-
vická cesta, cesta na Vinič né ). Na vstupe do 
mesta po Fajgalskej ceste sa uskutoč ňuje likvi-
dácia Krídlatky japonskej.

Pezinský  prím v sepa-
rovanom zbere

3

   Budeme naďalej presadzovať transfor-
má ciu vodovodov a kanalizá cii do majetku 
mesta a vznik spoloč né ho podniku vodá rní 
a kanalizá cií v rá mci Podhorské ho skupino-
vé ho vodovodu. Ako najväč ší úč astník budú-
ceho spoloč né ho podniku budeme presa-
dzovať prípravu a zač atie realizá cie kanali-
zá cie v Grinavskej č asti mesta a intenzifiká -
cie č istiarne odpadových vôd.

l

Bielenisku. Na základe výberových konaní boli 
zadané  práce na aktualizácií územné ho plánu 
mesta, na digitalizácie územné ho plánu a na 
urbanistickej štúdii na nový cintorín. V rámci 
spolupráce s lyž iarskym oddielom bola spraco-
vaná štúdia územné ho generelu rekreač nej 
oblasti Baba, Stupy a Kameňolom s finanč ným 
podielom pilotnej grantovej sché my v oblasti 
cestovné ho ruchu z prostriedkov PHARE. V 
roku 2000 získalo mesto späť do vlastníctva 
č asť kameňolomu Cajla s odkúpením objektov 
a pripravuje po mienky na dopracovanie ÚPN a 
jeho ďalšieho využ itia. Mesto úzko spolupra-
cuje s SPP na spracovaní nové ho generelu ply-
nofikácie mesta Pezinka a so Železnič ným sta-
viteľstvom pri príprave projektov rekonštrukcie 
železnič nej trate Bratislava-Žilina. Mestské  z
stupiteľstvo schválilo postup na zmenu ka-
tastrálnych hraníc s obcou Vinič né  a obcami 
Vinosady a Slovenský Grob.

V roku 2000 bola zaktualizovaná 
digitálna  technická mapa mesta s finanč ným 
nákladom 199 tis. Sk.

 

d
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 v meste.
   Plnenie: 

   Priebežnou aktualizá ciou digitá lnej tech-
nickej mapy mesta uľahč íme investorom  
územnú a stavebnú prípravu investič ných  
zá merov

l

III

   Na úseku likvidá cie a sklá dkovania od-
padu sa všetkými dostupnými prá vnymi spô-
sobmi budeme zasadzovať o to, aby sa v 
areá li Pezinských tehelní nevybudovalo 
technologické  centrum a spaľovň a nebez-
peč né ho a toxické ho odpadu. Vo vyťaže- 
ných hliniská ch podporíme vybudovanie  
modernej ekologicky nezá vadnej sklá dky 
komuná lneho odpadu v súlade so zá väz-
nými č asťami územné ho plá nu a progra-
mom odpadové ho  hospodá rstva mesta.
   Budeme naďalej podporovať systé m se-
parované ho zberu komuná lneho odpadu a 
na zlepšenie celkové ho efektu zvýšime úro-
veň  propagá cie tak v mesač níku Pezinč an 
ako aj v mestskej televízii. Vytvoríme kon-
cepciu na estetizá ciu kontajnerových stano-
víšť najmä v sídliská ch.
  Budeme dbať o likvidá ciu nežiaducich 
sklá dok odpadu v okrajových č astiach mes- 
ta a v rekreač ných oblastiach. Zavedieme na 
zber odpadu 1 100 lit. ná doby s patrič ným 
poplatkom za vývoz.
   V jarných a jesenných mesiacoch roz-
miestnime v meste veľkokapacitné  kontaj-
nery na likvidá ciu veľkoobjemové ho odpa-
du z domá cností.
   Raz roč ne zorganizujeme celomestský 
zber železné ho šrotu.

Doriešime estetizá ciu prostredia pri vstu- 
pe do ná šho mesta.
Plnenie: 

   

 - v  roku 1999 prebehlo v Pezinku konanie v 
zmysle zákona č . 127/1994 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na ž ivotné  prostredie. Podnetom bolo 
predloženie tzv. ZÁMERU  na vykonanie č in-
nosti, a to: Pezinské  tehelne a.s. prezentovali 
zámer vybudovať skládku tretej stavebnej trie-
dy v tzv. novej jame  a firma EKO-SALMO s.r.o. 
prezentovala zámer vybudovať  technologické  
centrum s malou spaľovňou odpadov (v zmysle 
Nariadenia vlády č . 92/96 Z.z. klasifikovanou 
ako veľký zneč isťovateľ ovzdušia).  Výsledok 
konania ovplyvnilo najmä verejné  prerokovanie 
správy o hodnotení k navrhovanej č innosti, kde 
obč ania a predstavitelia Mesta sa vyjadrili proti 
vybudovaniu spaľovne odpadov (fa EKO-
SALMO od návrhu neskôr odstúpila) a  taktiež  
proti vybudovaniu skládky, na ktorú by sa ukla-
dali nebezpeč né  odpady;
 - separácia je v posledných rokoch na rovnakej  
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   Plnenie: 

   Združ enými investíciami podporíme vý-
stavbu zá kladnej technickej infraš truktú ry v 
oblastiach realizá cie obytné ho sú boru Rozá lka 
a Supermarketu Juh, ako aj odkanalizovanie 
areá lu vojenské ho ú tvaru a Areá lu zdravia Ro-
zá lka.
   Plnenie: 

   V spoluprá ci s Povodím Dunaja budeme 
dbať o čistotu povrchových vôd, najmä poto-
kov Saulak a Rakové ho potoka s pož iadavkou 
prečistenia ich tokov aspoň raz za dva roky.
   Plnenie: 

   V spoluprá ci so Slovenským plyná renským 
podnikom, Ministerstvom vnú tra SR, Minister-
stvom obrany SR a Ministerstvom zdravotníc-
tva SR podporíme vybudovanie VTL a STL ply-
novodu podľa spracovanej š tú die, s cieľom 
plynofiká cie kotolní Strednej odbornej školy 
PZ, Vojenské ho ú tvaru a Psychiatrickej ne-
mocnice P. Pinela a tým zlepšenia čistoty 
ovzduš ia v meste.
   Plnenie: 

   Na ú seku verejnej zelene vytvoríme pod-
mienky na ukončenie parkových ú prav síd-
liska Sever. Výsadbou vysokej zelene na uve-
denom sídlisku polož íme zá klad budú ceho 
biokoridoru pozdĺž  potoka Saulak. Zintenzív-
nime výsadbu vysokej zelene v celom meste s 
dôrazom na centrum a Zá mocký park.
   Plnenie:

V rokoch 1999-2000 sa mesto 
prostredníctvom Únie miest Slovenska a ZMOS 
podieľalo na pripomienkovom konaní k návrhu 
transformácie vodární a kanalizácií do vlastníctva 
obcí. Spoločne so ZsVAK boli posúdené  podklady 
pre spracovanie  privatizačné ho projektu, ktorý  sa 
má dopracovať v tomto roku a po schválení le-
gislatívnych noriem vo vláde a NR SR sa predpo-
kladá uskutočniť transformačný  projekt do 30.6. 
2001. Návrh materiálu predpokladá vytvorenie vo- 
dárenskej spoločnosti obcí okresov Pezinok, Se-
nec a spádovej lokality Šamorín. Na prípravu pro-
jektu kanalizácie a č ističky odpadový ch vôd (ČOV) 
v Grinave bola spracovaná štúdia a doplnením do 
VZN bola zaradená ako verejnoprospešná stavba 
v závä zný ch častiach ÚPN SÚ  Pezinok. V roku 
2001 sa uskutočnil vý ber dodávateľa projektu pre 
územné  rozhodnutie a začatie prác na projektovej 
dokumentácii.
   V roku 2001 bola spracovaná štúdia Kanalizácia 
a ČOV (náklad 200 tis.), ako podklad pre vý berové  
konanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. 
Na zlepšenie č istoty povrchový ch vôd Rakové ho 
potoka pretekajúceho cez Grinavu, schválilo Mest-
ské  zastupiteľstvo preklenovaciu pôžičku pre obec 
Limbach na rekonštrukciu technológie ČOV, so 
splatnosťou do konca roku 2002.

Na základe schválené ho Územné ho 
plánu zóny Rozálka bol spracovaný  projekt na 
vydanie  územné ho rozhodnutia.

V rokoch 1999 a 2000 zabezpeč ilo Po-
vodie Dunaja najmä  po povodni preč istenie potoka 
Saulak a Rakové ho potoka v Grinave s opravou a 
spevnením brehov. Mesto zabezpeč ilo preč istenie 
potoka vedúceho z jazera v parku po vyústenie do 
melioračné ho kanála za železnicou, s nákladom 
500 tis. Sk.

Po viacerý ch rokovaniach  s uvede-
ný mi partnermi sa v súčasnosti rieši vybudovanie 
STL plynovodu z Malackej cesty do Psychiatrickej 
nemocnice Philipa Pinella s možnosťou splynofi-
kovania Kutuzovovej ulice. SOŠ  PZ rieši zásobo-
vanie areálu školy zemný m plynom samostatne.

 Súčasťou parkový ch úprav na sídlisku 
Sever bolo vybudovanie chodníkov celkový m ná-
kladom 500 000 Sk. Dokonč ila sa vý sadba vyso-
kej zelene v celkovom poč te 107 ks vzrástlý ch  
stromov nákladom cca 350 000 Sk, do parku bolo 
zakúpený ch a osadený ch 30 ks lavič iek nákladom 
233 000 Sk. Uskutočnením teré nnych úprav a za-
ložením nový ch trávnikov sa skultúrnil priestor na 
sídlisku Sever pri viacúčelovom ihrisku a pri kotolni 
celkový m nákladom cca 80 000 Sk. V Zámockom 
parku a na mestskom cintoríne sa uskutočnilo od-
borné  ošetrenie stromov v celkovom poč te 190 ks 
nákladom 500 000 Sk. Bolo zadané  vypracovanie 
odborné ho posudku na zdravotný  stav stromov v 
parku, na základe ktoré ho bude možné  vypraco-
vať projekt sadovníckych úprav. Na území mesta 
sa v r. 2001 uskutočnila vý sadba urastený ch stro-
mov (parkoviská Za hradbami a Muškát, vstup do 
sídliska Muškát II) nákladom 114 171 Sk. Z ďalších 
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Fajdalské ho mostu po most na Kupecké ho ul., 
s napojením na Suvorovovu ul.
   Plnenie: 

   Postupne budeme rozš irovať parkovacie 
miesta na sídlisku Juh, Sever a Za hradbami. V 
rámci projektovej prípravy pešej zóny a pre-
hodnotenia š tú die Centrá lnej mestskej zóny 
(CMZ) koncepčne dorieš ime systé m parkova-
nia a urýchlime realizá ciu rozšírenia parkovísk 
pri Kultú rnom centre. Zrekonš truujeme miest- 
nu komuniká ciu pri Pezinskom cintoríne s na-
pojením na Hollé ho ul. a dorieš ime peší vstup 
do MŠ na Zá hradnej ul. 
   Na zmiernenie dopravnej situá cie vybudu-
jeme rad retardé rov na kolíznych miestach  
mestských komuniká cií.
   Budeme podporovať ďalš ie budovanie mo-
derných čerpadiel benzínových a plynových  
pohonných hmôt.
   Budeme dbať o zvýšenie kvality mestskej 
dopravy s dobudovaním ďalších presklených 
zastá vok.
   V spoluprá ci s Ministerstvom dopravy a 
ŽSR sa budeme podieľať na príprave projek-
tov rekonš trukcie ž elezničnej trate v prieťahu 
cez Pezinok ako aj ž elezničnej stanice.
   Grantovou podporou budeme stimulovať 
aktívny podiel občanov na tvorbe a ochrane 
ž ivotné ho prostredia v meste.
   Plnenie: 

Po viacerý ch rokovaniach Slovenská 
správa ciest zabezpečuje spracovanie štúdie re-
konštrukcie štátnej cesty II/502 od Grinavy po 
Modru s postupnou projektovou prípravou na re-
konštrukciu. Mesto spracovalo štúdiu pravobežnej 
komunikácie pozdĺž potoka Saulak od SOŠ  PZ po 
Obchodnú akadé miu, ktorá bude slúžiť ako pod-
klad podmienenej investície na riešenie supermar-
ketu Juh. Súčasne s ÚPZ Rozálka je zapracovaná 
ďalšia časť komunikácie od SOŠ  PZ po sídlisko 
Sever, ktorá je podmieňujúcou investíciou sídliska 
Rozálka.

Súčasťou konceptu riešenia CMZ je i 
dopravný  systé m, ktorý  uvažuje aj o možnostiach 
parkovania v centre mesta. V súčasnosti sa do 
konceptu riešenia ÚPN CMZ dopracovávajú pri-
pomienky z verejné ho pripomienkové ho konania a 
po zapracovaní bude predložená na schválenie 
MsZ. Súčasťou riešenia  CMZ je aj vylúčenie ben-
zínové ho čerpadla Benzinol a prehodnotenie fun-
kčné ho využitia pozemku pred budovou bý valý ch 
ZST, kde sa rátalo s budovaním čerpadla OMV. 
Mesto podporilo projekt na vybudovanie benzíno-
vé ho čerpadla na Šenkvickej ceste a plynové ho 
čerpadla na Myslenickej ul.
   Na zlepšenie dopravný ch a komunikačný ch sys-
té mov v meste sa vybudovali ďalšie retardé ry na 
ul. M.R.Štefánika (2x) a Vajanské ho ul. a 2 retar-
dé ry na sídlisku Sever. Boli vybudované  chodníky 
na Bratislavskej ulici (1,2 mil.Sk), Malackej ulici 
(1,5 mil.Sk), Hrnč iarskej ul. (141 780 Sk), na ulici 
Štefana Polkorába (283 811 Sk), Farskej ul. (82 
965 Sk),  Štúrovej, Hurbanovej, SNP, Sládkovičo-
vej, 1.mája a Hollé ho ul., parkovisko Za hradbami  
pri DPD (500 tis. Sk), veľkokapacitné  parkovisko 
Za hradbami-Hrnč iarska ul.,rekonštrukcia komuni-
kácie a parkovisko na Novomeské ho ul. (1,5 
mil.Sk), parkovisko pri VS 6 a pri veľkokapacitný ch 
garážach na sídlisku Sever, parkovisko na Mušká-
tovej ulici, parkovisko pri krytej plavárni  a chodník 
do MŠ  Záhradná. Komplexne sa zrekonštruovala 
MK Cintorínska s napojením na Hollé ho ulicu. Pri 
MŠ  Orešie v Grinave bola vybudovaná lávka pre 
peších. Vybudovali sa chodníky a verejné  osvetle-
nie na cintorínoch v Grinave a v Cajlanskej časti 
mesta.  Vybudovalo sa verejné  osvetlenie na Šver-
movej ul., na Oreší, na Hrnč iarskej ul. a ul. Štefana 
Polkorába. Združený mi finančný mi prostriedkami 
podnikateľov v Grinavskej časti mesta v spolupráci 
mesta a Západoslovenský mi energetický mi zá-
vodmi sa vybudovala trafostanica pre drobnú pod-
nikateľskú sfé ru. V rámci MHD bola vybudovaná 
presklená zastávka na sídlisku Muškát a zrekon-
štruovaná a premiestnená zastávka na Malackej 
ceste (po dopravnej nehode). V rámci úprav MHD 
bola premiestnená zastávka z Malackej cesty ku 
vchodu do areálu Pinellovej nemocnice, vrátane 
dopravné ho značenia, č ím sa vý razne zlepšila 
bezpečnosť občanov využívajúcich MHD.
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č inností okrem bežnej údržby verejnej zelene sa  
uskutočnili teré nne úpravy (nákl. 58 993 Sk) a za-
loženie trávnikov (nákl. 32 540 Sk) na parkovisku 
Za hradbami a pri novom detskom ihrisku v Zá-
mockom parku.

  V roku 1999 prebehlo komplexné  č is- 
tenie jazera v parku nákladom zhruba 70 000 Sk. 
Každoročne sa uskutočňuje č iastkové  č istenie ja- 
zera (náklady v r. 2001 boli 23 785 Sk).

 Schválením lesné ho hospodárskeho 
plánu pre Mestské  lesy Pezinok na roky 1999-
2008 sa vytvorili podmienky na úspešné  hospodá-
renie v tomto desaťroč í. Dôležitý m krokom bola lik- 
vidácia následkov kalamít, ktoré  Mestské  lesy po-
stihli v rokoch 1996, 1997 a 1999. Následky kala-
mít, ktoré  zvý šili nároky najmä  na zalesňovanie a 
ošetrovanie mladý ch lesný ch kultúr sa darí po-
stupne zlikvidovať.
   V súlade s Lesný m hospodárskym plánom sa 
uskutočňovali pestovateľské  a ťažobné  práce. 
Ročný  plán sa priebežne plní a Odbor životné ho 
prostredia vykonáva pravidelnú fyzickú kontrolu 
jeho plnenia a dodržovania predpisov LHP.

Ú loha je splnená, pretože geometrický  
plán  na zameranie lesov bol spracovaný  a mest-
ské  lesy boli zapísané  do majetku mesta (na pre-
lome rokov 2000-2001), konkré tne na LV č . 7580, 
ktorý  je evidovaný  na Katastrálnom úrade v Bra-
tislave, Správe katastra.

Na osvieženie krvi bolo do poľovné ho 
revíru Leštiny zakúpený ch 7ks dančej zveri z Neve-
ríc na južnom Slovensku.

OkÚ  v Pezinku vydal 3.4. 2000 Rozhodnutie, 
ktorý m uznáva poľovný  revír Leštiny o celkovej 
vý mere 1 724,73 ha. Z tejto plochy je 1.175 ha vo 
vlastníctve Mesta. Na podnet Mesta a odborné ho 
lesné ho hospodárstva Rozhodnutie prehodnotilo 
bonitáciu revíru pre jednotlivé  druhy zveri, nakoľko 
sa v ňom opä ť objavila jelenia zver. Nová bonitácia 
by mala byť zárukou zlepšenia úžitkovosti zveri, 
zvý šenia kvality trofejí a obmedzenia škôd, spôso-
bovaný ch zverou na lesný ch porastoch.

V roku 2001 bola zrealizovaná svetelná 
križovatka ulice Holubyho ,Moyzesova (RN 1,992 
mil. Sk), svetelné  priechody pre chodcov: pri OA 
(RN 0.584 mil), Grinava, Cintorínska ul. (0,494 
mil.Sk), Grinava  SAD (0,559 mil.Sk).
   Mesto zabezpeč ilo spracovanie projektu kruho-
vej križovatky Šenkvická ul., ktorý  po majetkovo-
právnom vyrovnaní zabezpeč í Slovenská správa 
ciest. Dočasné  riešenie v roku 2002 stavebne za-
bezpeč í mesto zo svojho rozpoč tu. V decembri 
roku 2001 bola spracovaná štúdia kruhové ho ob-
jazdu Holubyho-Kupecké ho-Polkorábova-Mlado-
boleslavská ul. V súvislosti s riešením platené ho 
parkovania bolo zabezpečené  nové  dopravné  
značenie v centre mesta. Taktiež sa uskutočnilo 
komplexné  preznačenie v komunikácií na sídlisku 
Sever.

   Zabezpečíme čistenie jazera v parku.
   Plnenie:

   Na ú seku lesné ho hospodá rstva zabez-
pečíme spracovanie a schvá lenie Lesné ho 
hospodá rskeho plá nu do roku 2009, ktorý na 
nasledujú ce obdobie vytvorí podmienky na 
kultivá ciu mestské ho lesa najmä po kalami-
tá ch v rokoch 1996 - 1997.
   Plnenie:

   Zabezpečíme spracovanie geometrické ho 
plá nu, vyznačenie a majetkovoprá vne vyrov-
nanie mestských lesov.
   Plnenie: 

   V spoluprá ci s Poľovníckym združ ením Leš -
tiny vytvoríme podmienky na zabezpečenie 
kvality poľovné ho revíru najmä ná kupom zveri 
z iných revírov, aby sme do budú cnosti zame-
dzili degenerá ciu lesnej zveri v mestských le-
soch.
   Plnenie: 

   

   Na ú seku dopravy budeme presadzovať 
rekonš trukciu š t.cesty II/502 - II/503 v ú seku od 
Myslenickej ul. po Čierny most so zabezpeče-
ním vybudovania svetelnej signalizá cie na  
všetkých exponovaných križ ovatká ch a prie-
chodoch pre chodcov.
   Plnenie: 

   V rámci príprav realizá cie Supermarketu 
Juh budeme presadzovať výstavbu pravo-
brežnej miestnej komuniká cie pri potoku Sau-
lak v ú seku od Myslenickej ul. po ul.SNP a v 
rámci prípravy realizá cie obytné ho sú boru Ro-
zá lka vybudovanie miestnej komuniká cie od
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IV



   

   

Na pokrytie strá t v MHD poskytlo mesto prí-
spevok pre SAD v roku 1999 - 2001 po 150 tis. 
Sk.

V spoluprá ci s Ministerstvom dopravy, ŽSR a 
Železničným staviteľstvom sa mesto aktívne 
podieľa na pripomienkovom konaní a majetko-
voprá vnom vyrovnaní rekonš trukcie ž eleznič -
nej trate Bratislava-Trnava. Príspevkom 150 tis. 
Sk  Komunitnému združ eniu Sami-sebe podpo-
rilo mesto grantový  projekt tvorby a ochrany 
ž ivotného prostredia v rá mci tzv. sídliskových 
projektov na obnovu zelene, detských ihrísk a 
chodníkov.

V

3. Bytové  a tepelné  hospodárstvo, 
rozvoj bývania

   Ukonč íme privatizáciu mestských bytov 
a pre správu sú kromných bytov v rámci Pod-
niku bytových služ ieb s.r.o. vytvoríme pod-
mienky pre kvalitné  služ by.
   Budeme podporovať intenzifikáciu za-
stavané ho ú zemia mesta pri rekonštrukci-
ách a výstavbe nielen nových bytov, ale aj 
podkrovných bytov.
   V rámci sociálneho programu mesta 
ukonč íme výstavbu 24 bytov na sídlisku 
Muškát.
   Po vytvorení priaznivejších legislatív-
nych a ekonomických podmienok zo strany 
štátu voč i samosprávam, zabezpeč íme vý-
stavbu ď alších komunálnych bytov v meste.
   Budeme pokrač ovať v podpore výstavby 
bytov na sídlisku Sever a v ď alších lokali-
tách podľa ú zemné ho plánu.
   Po schválení Ú zemné ho plánu zóny obyt-
né ho sú boru Rozálka budeme pokrač ovať v 
projektovej a investič nej príprave jeho reali-
zácie.
   Plnenie: 

   Na ú seku tepelné ho hospodárstva na 
základe tepelné ho auditu pripravíme rekon-
štrukciu tepelných zdrojov a výmenníko-
vých staníc s cieľom zníž iť mernú  spotrebu 
tepla a tým stabilizovať ceny tepla pre už íva-
teľov.
   Plnenie: 

Mesto prakticky ukonč ilo privatizá -
ciu komuná lnych bytov. Z celkového poč tu 1053 
bolo prevedených do vlastníctva ná jomcov 994 
bytov (94,57 percent). Na kvalite sprá vy byto-
vého hospodá rstva mesta a tepelného hospo-
dá rstva sa podieľa Podnik bytových služ ieb 
s.r.o.
     Mesto v súlade s ÚPN SÚ  Pezinok aktívne 
svojimi zá väznými stanoviskami podporuje in-
tenzifiká ciu zastavania územia novými objekt-
mi, rekonš trukciami a nadstavbami v podkroví. 
V rá mci sociá lneho programu vybudovalo mes- 
to 24 ná jomných bytov (21 mil. Sk) a na vydanie 
stavebného povolenia pripravuje projektovú 
dokumentá ciu ďalš ích 24 bytov. Mestské zastu-
piteľstvo v minulom období schvá lilo Územné 
projekty zó ny na výstavbu bytov v lokalitá ch 
Rozá lka, Turie brehy a Cajlanské zá humenice. 
V pripomienkovom konaní je š túdia IBV pri amfi-
teá tri. V ďalšom stupni projektovej prípravy je 
sídlisko Rozá lka.

V súčasnosti prebieha výber part-
nera na vytvorenie spoločného podniku na fi-
nancovanie rekonš trukcie a prevá dzkovania 
tepelného hospodá rstva mesta.

l
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4. Obchod, služ by, podnikanie

   Pripravíme projekt realizácie pešej zóny 
v centre mesta.
   Budeme podporovať realizáciu centra 
obchodu a služ ieb Supermarket Juh.
   Podporíme výstavbu mestskej trž nice na 
Kupecké ho ul.
   V rámci prenájmu nebytových priestorov 
mesta budeme dbať o to, aby sa rozširovali 
najmä nedostatkové  služ by a obchod.

l

l

l

l

   Podporíme prestavbu objektov na Holu-
byho ul. na prevádzky obchodu a služ ieb.
   Plnenie: V rá mci schvaľovacieho procesu 
ÚPN CMZ sa rieš i otá zka budovania pokojovej 
zó ny, ktorej realizá cia však bude podmienená  
získaním finančných zdrojov. V roku 2000 boli s 
podporou mesta zriadené dve nové trhoviská  
na Kupeckého a Holubyho ulici. Na zabezpeče-
nie prená jmu nebytových priestorov na služ by 
organizuje mesto vž dy výberové konania s cie- 
ľom zabezpeč iť plnenie koncepcie podnikateľ-
ských aktivít. V súlade s ÚPN SÚ  Pezinok mes- 
to svojimi zá väznými stanoviskami podporuje 
prestavbu objektov nielen na Holubyho ulici, ale 
na celom území na rozš irovanie obchodu a 
služ ieb.

l

   S cieľom podporiť a pozitívne prezento-
vať vinohradníctvo a vinárstvo vytvoríme v  
rozpoč tovom hospodárení mesta Fond roz- 
voja vinohradníctva a vinárstva.
   V Mestskom zastupiteľstve vytvoríme 
novú  odbornú  komisiu pre rozvoj vinohrad-
níctva a vinárstva, ktorá bude ú zko spo-
lupracovať so Združ ením pezinských vino-
hradníkov a vinárov, pô dohospodárskymi 
druž stvami, sú kromnými vinohradníkmi a 
vinármi, Združ ením Malokarpatskej vínnej 
cesty a Malokarpatským vinárskym podni-
kom pri rozvoji vinohradníctva a vinárstva v 
našom regióne.
   Budeme sa spolupodieľať na vytvorení 
systé mu ochrany viníc a rež imu udrž iavania 
príjazdových komunikácií ako neodmysli-
teľnej sú č asti krajinotvorby na ú seku ekoló-
gie a ochrany ž ivotné ho prostredia.
   V rámci schválených pozemkových 
ú prav vyrovnáme pozemkové  vlastníctvo  
mesta a vytvoríme koncepciu pre naklada-
nie s pozemkami sú visiacimi s vinohradníc-
kou výrobou.
   V spolupráci so Združ ením Malokarpat-
skej vínnej cesty, Združ ením pezinských vi- 
nohradníkov a vinárov, Klubom podnikate-
ľov a Malokarpatské ho združ enia miest a  
obcí sa budeme aktívne podieľať na budo-
vaní Vínnej cesty.
Plnenie:
 - MsZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí vy-
tvorilo novú komisiu pre Rozvoj vinohradníctva 
a viná rstva a fond pre rozvoj viná rstva s vkla-
dom mesta 50 tis. Sk. Č lenmi komisie sú pred-
sedovia Združ enia pezinských vinohradníkov a 
viná rov a Združ enia MVC , č ím je zabezpečená  
úzka spoluprá ca s orgá nmi mesta;
 - mesto v priebehu roku 
1998-1999 vyrovnalo  
vlastnícke vzťahy mesta 
v lokalite  malokarpat-
ských viníc;
 - v spoluprá ci s obč ian-
skými združ eniami (Ma-
lokarpatská  vínna ces- 
ta, Združ enie pezin-
ských vinohradníkov a 
viná rov, Klubom podni-
kateľov a Združ ením 
miest a obcí Malokar-
pa ts kého r egi ó nu)   
vzrá stol aktívny podiel  
mesta na budovaní Vín-
nej cesty;
 - doteraz uplatňova-
nými formami napĺňania  
tohto zá meru zo strany  
mesta sú: spoluúčasť  
mesta (ako súčasti Malo-
karpatského regió nu)  
na vydaní materiá lov o 

l
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Malokarpatskej vínnej ceste (mapa, kalendá r,  
sprievodca a turistický  informá tor),  3 brož úrok  
Turistické informá cie v 3 mutá ciá ch, 1 prospek- 
tu Pezinok ako súčasť Malokarpatskej vínnej 
cesty v 3 mutá ciá ch, 10 účastí na medziná rod-
ných výstavá ch a prezentá ciá ch, 10 na mest-
ských viná rskych podujatiach (3x Vínne trhy, 3x 
Svätomartinské pož ehnanie mladého vína, 2x 
Deň otvorených pivníc, 2x Vinobranie);
 - mesto sa vydaním VZN podieľalo na ochrane 
viníc, v súčasnosti komisia pre rozvoj vinohrad-
níctva a viná rstva pripravuje podklady na nové 
VZN o ochrane vinohradov a koncepciu pre na-
kladanie s pozemkami mesta súvisiacimi s vino-
hradníckou vý robou.

   Na ú seku sociálnej starostlivosti budeme 
pokrač ovať vo vyhľadávaní a pomoci odkáza-
ným obč anom formou jednorazových výpo-
mocí a bezú roč ných pô ž ič iek, takú to pomoc 
budeme poskytovať aj odkázaným rodinám s 
deťmi.
   Budeme zabezpeč ovať aktívnu č innosť 
klubov dô chodcov v spolupráci s miestnou 
organizáciou Jednoty dô chodcov.
   Sociálne slabším dô chodcom budeme za- 
bezpeč ovať stravovanie vo vývarovni  mesta.
   Podporíme všetky charitatívne organizácie 
v pomoci bezdomovcom a sociálne slabším 
spoluobč anom.
   V oblasti prevencie proti závislostiam bu-
deme spolupracovať so všetkými výchovný-
mi, kultú rnymi a zdravotníckymi zariadeniami 
s cieľom predchádzať týmto než iadú cim vply-
vom.
   Plnenie: V oblasti sociá lnej starostlivosti má  
mesto schvá lenú sociá lnu koncepciu, podľa ktorej 
zabezpečuje všetky úlohy. Sociá lna starostlivosť 
je zameraná  najmä na nefunkčné a sociá lne 
slabé rodiny, ktorým je venovaná  zvýšená  pozor-
nosť a na zmiernenie ich situá cie im poskytuje 
finančnú, materiá lnu a vecnú pomoc. V uplynulom 
období bolo vykonaných viac ako 500 ná vš tev v 
rodiná ch a rôznych inš titúciá ch. Mesto poskytlo 
rodiná m a jednotlivcom sociá lne výpomoci v su- 
me 673 tis. Sk z toho 47 tis. pôž ič iek. Zvlá š tnu po- 
zornosť venujeme ró mskym spoluobčanom po-
mocou pri získavaní zamestnania, revitalizá ciou 
ich ž ivotného prostredia, prá cou s deťmi v pred-
školských zariadeniach a klube. Mesto podporilo 
rozšírenie o jednu triedu v MS Grinava pre in-
tegrá ciu ró mskych detí, na rekonš trukciu prispelo 
sumou 106 650 Sk, na vybudovanie prístreškov 
na palivo v sume 300 tis. Sk, na údrž bu bytového 
domu cca sumu 650 tis. Sk.

l
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Rekonštrukcia Starej radnice.



   Mesto organizuje pre rodiny a mlá dež vítanie a 
zá pis novonarodených detí, zabezpečuje dary k 
zá pisom a sobá š om, literá rnu sú ťaž o cenu pri-
má tora pre deti a mlá dež, klubové aktivity pre 
rómske deti, celomestské akcie ku dňu matiek a 
mesiacu ú cty k starš ím (pre 300 dôchodcov v  
hodnote 40 tis. Sk), ná vš tevy jubilantov viac ako 
80 ročný ch v ich domá cnostiach (navš tívených 
314 jubilantov, poskytnutá  suma 157 tis. Sk.), 
ná vš tevy kultú rnych podujatí s dôchodcami,  
vianočné ná vš tevy naš ich spoluobčanov žijú cich 
v domove dôchodcov a v zariadení sociá lnej sta-
rostlivosti a iné.
   V rá mci starostlivosti o dôchodcov mesto pre-
vá dzkuje vý varovňu obedov s kapacitou cca l60 
obedov v cene 50 Sk, na ktoré mesto prispieva 
25 Sk/obed. Rozvoz cca 90 obedov zabezpečuje 
okresný  ú rad. V r. 2000 mesto investovalo 650 
tis. Sk na kú pu nového zariadenia do kuchyne 
(sporá k, kotle, trojrú ra). Ročný  rozpočet výva-
rovne je 2,2 mil. Sk. Mesto zabezpečuje stravo-
vanie pre 20 dôchodcov z Grinavy v Reš taurá cii 
Grinrock s ročným príspevkom 80 tis. Sk.
   Zvlá š tnu pozornosť venujeme dôchodcom pod-
porou č innosti v 3 kluboch dôchodcov sumou 
350 tis. Sk ročne. V kluboch dôchodcov je orga-
nizovaných 555 č lenov, z toho v KD Slá dko-
vičova ul. 202 č lenov, v KD Hrnč iarska ul., 204 a 
v KD Grinava 149 č lenov. Na zlepš enie prostre-
dia bola zabezpečená  rekonš trukcia kú renia v 
KD Slá dkovičova ul. v sume 133 tis.Sk, v Grinav-
skej časti bol zriadený  rekonš trukciou a prí-
stavbou v MŠ  nový  klub v hodnote 1,2 mil.Sk , 
mesto zakú pilo stoly a stoličky do tohto klubu v 
hodnote 150 tis. Sk, vybudovanie Č OV pre KD a 
MŠ  v sume 200 tis. Sk.
   V roku 2000 mesto zriadilo Ú tulok Sv. Anny s 
kapacitou 30 miest pre pezinský ch bezdomov-
cov v ná klade 600 tis. Sk. Zariadenie ú tulku bolo 
získané sponzorsky od rôznych inš titú cií a oby-
vateľov mesta. V sú časnosti je v ú tulku 21 obča-
nov (z toho 4 ženy a 8 malolet. detí).
   V sociá lnej oblasti mesto ú zko spolupracuje a 
podporuje rôzne obč ianske združenia, charitu a 
spolky ako Dotyk, Prevencia AD, organizá cie 
zdravotne postihnutých občanov, Únia nevidia-
cich, Zväz diabetikov, Venuš a, Slovenský  čer-
vený  kríž, Pax christi a iné.
   Sú stavne venujeme zvý š enú  pozornosť pro-
tidrogovej prevencii v spoluprá ci s Malokarpat-
ským osvetovým strediskom a združením AD. V 
meste je evidovaný ch 50 drogovo zá vislých obča-
nov.

MsZ v roku 2000 prerokovalo zá ujem 
mesta o privatizá ciu Pezinskej polikliniky s 
cieľom zabezpeč iť trvalú  stabilitu poskytovania 
zdravotníckych služieb v meste.
     Svojim uznesením splnomocnilo primá tora 
mesta zabezpečovať podklady na spracovanie a 
podanie privatizačného projektu.
   Mestské zastupiteľstvo v roku 2001 schvá lilo 
privatizá ciu polikliniky do majetku mesta, v celko-
vej hodnote11.376 tis. Sk. V sú časnosti očaká -
vame kladné rozhodnutie Ministerstva pre sprá - 
vu a privatizá ciu ná rodného majetku o bezod-
platnom prevode polikliniky na mesto.

   Na ú seku zdravotníctva budeme aktívne 
spolupracovať s orgánmi š tátnej správy pri 
vytváraní podmienok na transformáciu zdra-
votníckych zariadení zo š tátu na samosprá-
vy.
   Plnenie: 

l

VI

7. Školstvo, kultú ra, 
pamiatková starostlivosť

   V rámci decentralizácie a transformácie 
š tátnej správy budeme podporovať presun 
kompetencií základný ch š kô l, mimoš kol-
ský ch a predš kolský ch zariadení do správy 
mesta, s cieľom tvorby optimálnych podmie-
nok pre vý chovnovzdelávací proces. S rov-
nakým cieľom budeme podporovať aj vznik 
alternatívnych - privátnych a cirkevný ch  
š kolský ch zariadení.

l

   Na ú seku stredného š kolstva v spolupráci 
s vedením Obchodnej akadémie a Krajský m 
ú radom budeme podporov

   Plnenie: 

   Na ú seku kultú ry v spolupráci s Kultú r-
nym centrom, Mal

p

   Plnenie: 

   Plnenie:  

ať vznik Hotelovej 
akadémie v rámci Obchodnej akadémie.

okarpatským mú zeom, Ma-
lokarpatským osvetovým strediskom, Malo-
karpatskou knižnicou a Centrom voľného 
času budeme vytvárať podmienky pre rozvoj 
nekomerčný ch kultú rnych aktivít, s cieľom 
podporiť aktívny podiel mladý ch ľudí na kul-
tú re mesta. Okrem finančnej odpory jed-
notlivý ch podujatí prispejeme ročne z fondu 
kultú ry mesta sumou 10 000 Sk na skvalitne-
nie knižného fondu Malokarpatskej knižnice.

   V spolupráci s cirkvami a občianskymi 
združeniami budeme spolupô sobiť na du-
chovný  rozvoj mladý ch ľudí.
   Z fondu kultú ry budeme podporovať tra-
dičné kultú rne a spoločenské podujatia v 
meste ako Vinobranie, Cibulák, Dni európ-
skeho kultú rneho dedičstva, literárne sú ťa- 
že, Pejavo, Ad Una Corda, Festival Eugena 
Suchoň a, Medzinárodný  mesiac fografie, Pe-
zinský  strapec, Vínne trhy, vý stavy, činnosť 
záujmový ch združení spolkov a skupín.

Mesto prostredníctvom Únie miest 
Slovenska ,ZMOS a Klubu primá torov Sloven-
ska aktívne spolupracuje pri príprave reformy 
verejnej sprá vy. Podieľalo sa na presadzovaní 
pripomienok samosprá v vlá dnemu zmocnencovi 
vlá dy SR a primá tor mesta sa pravidelne zú čast- 
ňoval na rokovaniach na ú rade vlá dy SR s pred-
staviteľmi samosprá v hlavného mesta SR Bra-
tislava s cieľom zač lenenia okresov Malacky, 
Senec a Pezinok do Veľkého ú zemného celku 
Bratislava. Na zá klade ožiadaviek skvalitnenia 
hotelový ch služieb podporilo mesto na Krajskom 
ú rade požiadavku Obchodnej akadémie, alter-
natívne SOU Komenského na zriadenie jednej 
triedy Hotelovej akadémie. V spoluprá ci s Okres-
ným ú radom presadilo mesto rozš írenie tried 

ymná zia v rokoch 1999 a 2000 a na ostatnom 
rokovaní s predstaviteľmi KrÚ  rozš írenie počtu 
tried v roku 2001 a rekonš trukciu objektu Gym-
ná zia s cieľom získať tri nové kmeňové učebne. 
Mesto vytvorilo priestorové podmienky pre rozš í-
renie MŠ  Oreš ie o 1 tr
     Mesto počas uplynulých rokov vytvá ralo pod-
mienky v KC pre prá cu ZUŠ , organizovanie rôz-
nych š kolských kultú rnych podujatí a podujatí 
Centra voľného času. Viackrá t podporilo akcie aj 
finančne (Odysea mysle, celomestská  sú ťaž 
CVČ , ná vš teva družobn
   V sú časnosti sa mesto v rá mci reformy verejnej 
sprá vy pripravuje na delimitá ciu predš kolských 
zariadení, zá kladných š kôl, CVČ  a ZUŠ  E.Su-
choňa do pôsobnosti samosprá vy mesta.

Mesto poskytlo zo svojho rozpočtu na 
skvalitnenie knižného fondu Malokarpatskej kniž-
nice  ročne po 50 tis. Sk a asi 10 tis. Sk ročne na 
organizovanie podujatí (literá rne a vý tvarne sú - 
ťaže, besedy s literá rnymi tvorcami a sú ťaž Po-
znaj svoje mesto).

Mesto ú zko spolupracuje so vš et-
kými kultú rnymi a š kolskými inš titú ciami ako aj 
Obč ianskými združeniami v meste a vytvá ra pre 
ich č innosť primerané podmienky v priestoroch 
KC (KD, amfiteá ter). V roku 2000 poskytlo v KC 
priestory pre novovznikajú ci Klub mlá deže. V 
spoluprá ci s cirkvami organizujeme medziná -
rodný  festival  chrá mový ch zborov AD UNA 
CORDA, klub rómskej mlá deže a iné celomest-
ské po ujatia s charitným domovom, Klubom 
kresťanských žien a PAX Christi.
   Mesto finančne prispelo na opravu Malokarpat-
ského mú zea pri ná vš teve Japonskej princeznej 
Sayako a na reš taurá ciu originá lu mestskej zá -
stavy z roku 1649. Z fondu kultú ry mesto podpo-
rilo kultú rne  podujatia  ako Cibulá k, AD UNA 
CORDA, Dni eú ropského kultú rneho dedičstva, 
rôzne sú ťaže, vý stavy, Pejavo, festival E.Su-
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ých miest a iné).
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choňa, Pezinský  strapec, Pocta Kupeckému, 
Vínne trhy, Deň detí, Novoročné stretnutie detí, 
Mikulá š , Vianočné trhy, usporadú vanie vý tav, 
literá rne sú ťaže a iné, celkovou sumou za roky 
1999-2001 968 087 Sk a poskytlo bezplatný  pre-
ná jom priestorov KC na uvedené podujatia v cel-
kovej hodnote 1 415 865 Sk. V rá mci spoluprá ce 
s cirkvami  schvá lilo MsZ príspevok pre Grinav-
ský  e anjelický  zbor na vežové hodiny 50 tis. Sk 
a na opravu strechy r.k. farského kostola 200 tis. 
Sk a bezú ročnú  pôžičku vo vý š ke 300 tis. Sk, 100 
tis. Sk na opravu veže evanjelického kostola, 
220 tis. Sk na opravu katolíckej farnosti a pasto-
račného centra v Grinave 

   Organizovaním tradičného Vinobrania mesto 
rozvíja historické tradície Malokarpatského re-
giónu.

V roku 2001 bol zrekonš truovaný  Ma-
riá nsky stĺp na Radničnom ná mestí v investič -
nom ná klade 1 954 tis. Sk, začala sa rekonš truk-
cia historickej Radnice s preinvestovaním v roku 
2001 8 848 tis. Sk a boli opravené havar

V roku 1999 bola výstava z histórie 
Pezinka v Malokarpatskom mú zeu (pri príleži-
tosti Vinobrania) a na podporu loká lpatriotizmu 
sa konajú  pravidelne vychá dzky po pamätihod-
nostiach Pezinka (v rokoch 1999-2001 ich bolo 
zorganizovaných 20). Na prehĺbenie znalostí 
mladý ch ľudí o Pezinku mesto v r. 2001 zorgani-
zovalo kurz mestský ch sprievodcov, ktorého 15 
absolventov získalo osvedčenie
   Spoločne so združením AD UNA CORDA  sa 
mesto podieľalo na sanačných prá cach Pezin-
skej a Cajlanskej kalvá rie, s charitou na oprave 
kaplnky Rozá lka. S pomocou cirkví a dobro-
voľníkov a realizuje rekonš trukcia sú soš ia Zum-
berg z rozpočtu mesta. V rá mci spoluprá ce s 
VŠVÚ  v Bratislave sme iniciovali vytvorenie por-
trétov E.Suchoňa a Ľ.Rajtera v rá mci š tudent-
ský ch prá c. V spoluprá ci s Asociá ciou historic-
kých miest Slovenska doplnilo mesto 2 panely o 
Pezinku v expozícií Slovenských

   Mesto v spoluprá ci s kultú rnymi inš titú ciami 
podporilo viacero umeleckých výstav, na ktorých 
sa naš i občania a ná vš tevníci mesta mohli 
zozná miť s umeleckými aktivitami umelcov nie-
len zo Slovenska, ale aj z Č eskej republiky, Bel-
gicka, Maďarska a Rakú ska.
   Osobitne ú speš ná  je skutočnosť, že naš e 
mesto navš tívili osobnosti medziná rodného 
významu ako japonská  princezná  Sayako, pred-
seda vlá dy Luxemburského veľkokniežatstva, 
prezident SR, veľvyslanci Rakú ska, Slovinska, 
Chorvá tska, Belgicka a USA, ale i predstavitelia 
vlá dy SR a parlamentných politických strá n. K 
prezentá cii mesta významne prispievajú  aj ná v- 
š tevy predstaviteľov samosprá vy v zahraničí 
(Č R, Nemecko, Rakú sko, Maďarsko, Fran ú z-
sko, Poľsko, Fínsko).

s
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a 100 tis. Sk na opravu 
evanjelického kostola v Grinave.

ijné ú se- 
ky hradieb v ná klade 100 tis. Sk. Mesto podporilo 
archeologický  vý skum Starého zá mku vo vý š ke 
50 tis. Sk.

 

 historických 
miest, ktorá  bola inš talovaná  na vinobraní 1999 v 
KC.

c

   Na ú seku pamiatok v rámci rekonš trukcie 
Radničného námestia začneme rekonš truk-
ciu Starej radnice a Marianského stĺpu.

   Zabezpečíme ú držbu sú soš ia a ú pravu 
okolia na Zumbergu, ako aj okolia kaplnky 
Rozálka.

a Pezinskej kalvárii a zabezpečíme ú pravu 
okolia tak Pezinskej ako aj Cajlanskej kalvá-
rie.
   V spolupráci s Asociáciou historický ch 
miest Slovenska, ktorej je Pezinok členom,  
doplníme putovnú  expozíciu o historický ch 
mestách Slovenska o panely Pezinka.
   Jedenkrát ročne zabezpečíme realizáciu 
vý stavy o histórii mesta s cieľom zvý š iť  
zdravé lokálne povedomie mladej generácie 
vo vzťahu k svojmu mestu.

   Plnenie: 

   Pripravíme podklady pre sanáciu kaplnky 
n

   Plnenie: 
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   V oblasti telový chovy a športu zabez-
pečíme ukončenie majetkovoprá vneho vy-
rovnania krytej plavá rne tak, aby prešla do 
majetku mesta a sprevádzkovanie plavá rne 
pre širokú  verejnosť  a pre školy s cieľom 
zvý šiť  plaveckú  gramotnosť  mladý ch ľudí v 
našom meste a okrese.
   Plnenie: 

   Vytvoríme podmienky na vybudovanie 
otvorenej umelej ľadovej plochy.
   Finančne podporíme základné školy pri 
zriaďovaní športový ch tried.
   Prená jmom športovej haly podporíme 
vrcholový  a mládežnícky šport v meste, 
najmä basketbal, volejbal a há dzanú .
   Podporíme aktivity športový ch zariadení 
pri ú držbe telový chovný ch objektov.
   Plnenie: 

V roku 1999 mesto majetkovo-
prá vne vyrovnalo krytú plavá reň, č ím sa dostala 
do majetku mesta a po ná slednej rekonš trukcii s 
investičným ná kladom 28 mil. Sk bola 1. sep-
tembra 2000 odovzdaná  do užívania š irokej 
verejnosti. Potom  bola prevedená  do vlastníc-
tva PBS, s.r.o.

V roku 2000 mesto majetkovo-
prá vne vyrovnalo š portový  areá l na Komen-
ského ul. a za symbolickú 1 Sk prenajalo na za-
bezpečovanie š portovej č innosti telový chov-
ným jednotá m PŠC a VTC. Z komerčný ch ná j-
mov v uvedený ch objektoch mesto hradí režijné 
ná klady na ich prevá dzku v sume 400 tis. Sk 
ročne. Pritom zabezpečuje nevyhnutnú väč š iu 
údržbu a rekonš trukčné prá ce na budová ch. 
Mesto finančne podporilo vznik basketbalovej 
triedy na ZŠ  na Bielenisku a ročne prenajíma od 
SOU Komenského 900 hodín v š portovej hale 
pre basketbalový , volejbalový  a há dzaná rsky 
klub vo finančnom vyjadrení zhruba 400 tis. Sk.
   Mesto vý razne podporuje rozvoj š portu a 
údržbu š portový ch zariadení. Za roky 1999-
2001 v rá mci rozpoč tu a fondov prispelo na 
rozvoj š portu sumou 4 007 tis. Sk. V roku 2001 
schvá lilo MsZ koncepciu rozvoja mlá dežníc-
keho š portu v kolektívnych š portoch: futbal, bas-
ketbal, volejbal a há dzaná . Rozpoč tovaná  vý š - 
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8. Telový chova, šport, 
cestovný  ruch

ka grantov pre túto oblasť je 1 mil Sk. Mesto 
ročne zabezpečuje údržbu detský ch ihrísk a 
inš talá ciu basketbalový ch koš ov. V roku 2000 
bolo na sídlisku Sever vybudované ďalš ie uni-
verzá lne ihrisko s večerný m osvetlením v ná -
klade 500 tis. Sk, detské ihrisko v parku v ná -
klade 547 tis. Sk a skejtingové ihrisko pri SOŠ  
PZ v ná klade 119 tis. Sk.
   Od roku 2000 sa na pô de mesta uskutočňujú 
prijatia vynikajúcich š portovcov a zá stupcov 
klubov, ktorí vý znamnou mierou reprezentujú 
naš e mesto a SR.
   Mesto úzko spolupracuje s lyžiarskym oddie-
lom pri rozvoji lyžiarského areá lu Baba Mesto 
zabezpečuje vyhľadá vaciu š túdiu na vybudova-
nie otvorenej ľadovej plochy.

Mesto pravidelne prispieva na 
údržbu existujúcich znač kový ch chodníkov Klu-
bom znač ká rov (za sledované obdobie bola na 
tento účel čerpaná  suma 9000,- Sk).
   V roku 2000 mesto vydalo prospekt Ná učný  
chodník Pezinok železničná  stanica - Baba po 
modrej turistickej znač ke v 3 jazykový ch mutá -
ciá ch, v.roku 2001 bol poskytnutý  príspevok na 
Holubyho ná učný  chodník a mesto kofinanco-
valo vybudovanie Banského ná učného chodní-
ka.

Č lenovia poľovníckeho združenia 
Leš tiny každoročne preč isťujú lesné studnič ky 
v mestskom lese, najmä v RO Slnečné údolie, 
Reisinger a v lokalitá ch Tri bresty, Š tyri bučky a 
Gaš tanový  jarok.

  

   V spoluprá ci s CHKO Malé Karpaty, Slo-
venskou značká rskou komisiou, Oddielom 
orientačného behu TJ Sokol, Turistický m 
oddielom AŠK a skautský mi oddielmi sa bu-
deme podielať  na kvalitnej ú držbe turistic-
ký ch značený ch ciest v mestský ch lesoch.
   Plnenie: 

   V spoluprá ci s poľovníckym združením 
Leštiny zabezpečíme čistenie lesný ch pra-
meňov a studničiek v mestskom lese.
   Plnenie:  

   V spoluprá ci s Malokarpatský m osveto-
vý m strediskom a Malokarpatský m združe-
ním miest a obcí zabezpečíme dô stojnú  pre-
zentáciu ná šho mesta na medziná rodný ch 
vý stavách Slovakiatour a v Slovenský ch 
inštitú toch v zahraničí.
   Podporíme všetky medziná rodné a ce-

. 
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loštá tne športové podujatia ako MS raketo-
vý ch modelá rov, Grand Prix Slovakia v 
orientačnom behu, Pohá r SNP, ME v jazde 
do vrchu, Pohá r veteránov v jazde do vrchu 
a ď alšie.
   V rámci rozvoja CR aktívne podporíme 
projekt na vybudovanie ubytovacích kapacít 
v meste vhodný m a cenovo prístupný m po-
zemkom.
   Plnenie: 

  
Demokratická  samospráva - spokojní Pe-
zinčania - bohaté mesto

Ing. Ivan Pessel
                                                primá tor mesta

Mesto sa ako súčasť Malokarpat-
ského regiónu v spoluprá ci s Malokarpatským 
osvetový m strediskom, Združením pezinský ch 
vinohradníkov a viná rov, Združením malokar-
patská  vínna cesta za veľmi vý datnej podpory 
Pezinský ch podnikateľov prezentovalo 3x na 
medziná rodnom veľtrhu CR Slovakiatour  v Bra-
tislave, 1x na Agrokomplexe v Nitre a 2x na GO 
v Brne, 1x v Slovenskom inš titúte v Budapeš ti, 
1x v Slovenskom inš titúte vo Varš ave, na dňoch 
Slovenskej kultúry v Radome v Poľsku, 1x v 
UNO City a na Veľvyslanectve SR vo Viedni.
   Počas uplynulého obdobia podporilo mesto 
vš etky š portové podujatia č i už miestneho, ce-
loš tá tneho alebo medziná rodného vý znamu  
rô znymi cenami a finančne.
  V oblasti  budovania ubytovacích zariadení 
mesto intenzívne spolupracuje s OkÚ Pezinok, 
MsÚ Malacky a Ministerstvom privatizá cie SR 
na dorieš ení majetkovoprá vnych otá zok, a ná -
slednej privatizá cie hotela Grand a Baba, ako aj 
možnou ponukou pozemku na vý stavbu no-
vého hotela.
   Hodnotenie programového vyhlá senia MsZ 

 za obdobie  troch ro-
kov volebného obdobia (1999  2001)  je vý sled-
kom prá ce samosprá vy mesta v súčasný ch eko-
nomický ch podmienkach. Z predkladaného 
hodnotenia možno konš tatovať, že vo viace-
rý ch oblastiach sa predpoklady programového 
vyhlá senia nielen splnili, ale prekroč ili. S 
ohľadom na schvá lený  rozpočet mesta na rok 
2002 to dá va  reá lne možnosti  maximá lneho 
naplnenia programového vyhlá senia v zá vere 
volebného obdobia.
                                                

l

Svetelná  križovatka 
Holubyho - Jesenského - Moyzesova


