
   Na zá ver sobotňajšieho galakoncertu vystú pili všetci ú častníci festivalu s dvomi spoločný mi piesňami.
                                                                                                                                             Snímka M. Oravec

   Po víťaznom finálovom zápase s 
Ruskom na majstrovstvách sveta 
vo Švé dsku ovládol celé  Slovensko 
doslova hokejový oš iaľ. Prvý titul v 
histórii samostatnej Slovenskej 
republiky oslavovali všade, nebolo 
to inak ani u nás v Pezinku.
   Stovky nadš ených fanúš ikov, 
najmä mladých ľudí, zaplnilo po 
zápase námestie a nevídaným spô-
sobom sa teš ili z najväčš ieho hoke-
jové ho triumfu. Oslavné  skandova-
nie a výkriky sa niesli naš iroko-na-
ď aleko. Fantastickú atmosfé ru do-
tvárali trúbiace autá.s množ stvom 
vlajok. Bujaré  oslavy pokračovali 
eš te aj na druhý deň, keď  sa naš i 
hokejisti vrátili domov.             (mo)

   V dňoch 15. - 21. júna sa usku-
toční v naš om meste Týž deň Mo-
sonmagyaróváru. Partnerské  mes- 
to sa predstaví v Pezinku po našej 
minuloročnej prezentácii v Maď ar-
sku.
   Týž deň Mosonmagyaróváru bu- 
de zahŕňať stretnutia predstavite-
ľov oboch miest, návš tevy maď ar-
ských ž iakov, š tudentov, dôchod-
cov, športovcov a vystúpenia  hu-
dobných skupín.
   Mesto Pezinok vás pozýva na 
pripravené  spoločenské  podujatia, 
prostredníctvom ktorých budete 
môcť bliž š ie spoznať obyvateľov  
maď arské ho partnerské ho mesta. 
   

                                        
Podrobný program nájdete na 2. 

strane. (r)

   V prvý májový víkend bol Pezinok 
opäť dejiskom nádherné ho podu-
jatia. Po dvoch rokoch sa tu konal - 
už  po š tvrtýkrát - medzinárodný 
festival chrámovej hudby AD UNA 
CORDA. Hlavní organizátori z rov-
nomenné ho občianskeho združ e-
nia, ktorí účasť zborov zabezpečo-
vali, mali aj tentoraz š ťastnú ruku 
pri výbere účinkujúcich zo Sloven-
ska i zo zahraničia. Pozvali zbory z 
Bratislavy, Nitry, Hradca Králové , 
Mladej Boleslavi a z Viedne. Ne-
chýbal, samozrejme, domáci Ad 

Una Corda.
   V rámci otváracieho koncertu vo 
š tvrtok večer v chráme Premene-
nia Pána vystúpili Ad Una Corda a 
Pueri novi z Hradca Králové . Ako 
hosť sa predstavil Martin Babjak.
   V piatok hosťovali zúčastnené  
zbory aj v okolí Pezinka. V sobotu 
najviac lákal Galakoncert, v rámci 
ktoré ho v preplnenom kostole vy-
stúpili vš etky zbory. Výborný kon-
cert uzatvorilo spoločné  vystúpe-
nie.
   Bodkou za vydareným festivalom 

boli záverečné  duchovné  piesne 
na nedeľňajšej bohosluž be, na 
ktorej sa zúčastnili vš etky zbory. 
   Návš tevníci festivalových kon-
certov boli s výkonmi spevákov 
veľmi spokojní a často ich od-
meňovali spontánnym potleskom.
                                              (mo)

   Bohatý program pri prílež itosti 
Dňa detí pripravili pre najmenš ích 
Centrum voľné ho času a Kultúrne 
centrum v Pezinku za prispenia 
sponzorov.
   Tradičné  celomestské  podujatie 
sa uskutoční v sobotu 1. júna od 
14.00 hodiny v Zámockom parku.
   V úvode päťhodinové ho pro-
gramu vystúpia maž oretky z CVČ, 
detský súbor Lienka z Materskej 
š koly zo Smoleníc, Detské  baletné  
š túdio RONDO z KC, víťazi spe-
váckej súťaž e Slávik a iní.
   V ď alšom programovom bloku 
iste zaujmú bratislavská hudobná 
skupina LOJZO, traja šaš ovia z 
divadla Dunajka so svojou ŠAŠO-
LOĎOU, kúzelník Maťo, diskohry s 
Beatkou a iné  súťaž né  hry. Sprie-
vodnými akciami budú ukáž ky zá-
sahu pož iarnikov, kolotoč, skákací 
hrad, preváž anie na poníkoch a 
tvorivé  dielne.                             (r)
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  l 24.4. prijal zá stupca primá tora Oliver Solga 
hostí z partnerského mesta Mosonmagyaró vá r;
   24.4. rokoval primá tor Ivan Pessel s Milanom 
Valaš íkom z Basketbalového klubu Slovakofar-
ma o mlá dež níckom basketbale;

 24.4. rokoval primá tor s Ing. Vosá tkom, 
riaditeľom expozitú ry PKB v Pezinku o mož nej 
transformá cii ú veru Podniku bytových služ ieb 
s.r.o. na Mesto Pezinok;

29.4. rokoval primá tor s Ing. Luptá kom o 
ponuke dodá vky moderných parkovacích systé-
mov;
  29.4. rokoval primá tor s MUDr. Meszá rošo-
vou o využ ití priestorov Polikliniky v sú vislosti s 
jej privatizá ciou;
  3.5. prijal primá tor spevá cky zbor Pueri Novi 
z Hradca Krá lové;
  3.5. rokoval primá tor s Vierou Radičovou, 
riaditeľkou ZŠ  na Kupeckého o poskytnutí prí-
spevku na vybudovanie internetovej učebne;
  7.5. sa zú častnil zá stupca primá tora na 
spomienkovom akte pri prílež itosti 57. výročia 
ukončenia 2. svetovej vojny;
  7.5. viedol zá stupca primá tora slá vnostné 
odhalenie pamätnej tabule ž idovským spolu-
občanom na budove Slovenskej sporiteľne na 
Šancovej ul.;
  10.5. prijal zá stupca primá tora š tudentov 4. 
ročníka pezinského Gymná zia pri prílež itosti 
ukončenia š tú dia;
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16.4. bol zá stupca primá tora v Prahe na 
výstave originá lov pezinského rodá ka Já na Ku-
peckého;

19.4. sa zú častnili primá tor so svojim zá stup-
com na otvorení Vínnych trhov;

21.4. sa zú častnil primá tor na Majstrovstvá ch 
Slovenska v jazde do vrchu;
  22.4. rokoval primá tor v Bratislave s riaditeľom 
Zá padoslovenských vodá rní a kanalizá cií o trans-
formá cii podniku;

22.4. rokoval primá tor v Bratislave so ŽSR o 
rekonš trukcii ž elezničnej trate;

22.4. rokoval primá tor so Slovenskou sprá -
vou ciest o okruž nej križ ovatke na Šenkvickej 
ulici;

22.4. sa zú častnil primá tor na výberovom 

l

l

l

l

l

l

l

konaní na dodá vateľa projektu kanalizá cie v Gri-
nave;

 25.4. sa zú častnil zá stupca primá tora na 
podujatí organizovanom Malokarpatským mú -
zeom, ktoré bolo venované spomienkam na hun- 
coká rov;
     26.4. rokoval primá tor s primá torom Bratisla-
vy Jozefom Moravčíkom o transformá cii Zá pado-
slovenských vodá rní a kanalizá cií;

28.4. sa zú častnili primá tor na seminá ri 
Konfederá cie politických väzň ov;

28.4. sa zú častnil zá stupca primá tora na Sv. 
Omš i a na kladení kytíc k pamätnej tabuli Konfe-
derá cie politických väzň ov;

 2.5. rokoval primá tor so zá stupcami ZEZ o 
podmienkach vrá tenia finančných prostriedkov 
na investície do sietí;
  2. - 4.5. sa zú častnili primá tor so svojim 
zá stupcom na Medziná rodnom festivale chrá mo-
vých zborov Ad Una Corda;
  4.5. viedol primá tor delegá ciu mesta Pezi-
nok do partnerského mesta Neusiedl am See, 
ktorá  sa zú častnila na slá vnostnom posvätení 
novej hasičskej zbrojnice;
  10.5. sa zú častnil primá tor na spoločnom 
rokovaní Združ enia miest a obcí Malokarpatské-
ho, Podunajského a Zá horského regió nu v sú -
vislosti s transformá ciou Vodá rní a kanalizá cií;
   14.5. primá tor so svojim zá stupcom rokovali v 
Kremnici o podmienkach výroby nových pamät-
ných medailí;
   15.5. primá tor so svojim zá stupcom sa 
zú častnili na kontrolnom dni na Starej radnici;
  16.5. sa zú častnil primá tor na výberovom 
konaní na dodá vateľa rekonš trukcie tepelného 
hospodá rstva;
   17.5. rokoval primá tor so Železnicami Sloven-
skej republiky vo veci rekonš trukcie ž elezničnej 
trate.                                                          
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  10.5. primá tor so svojim zá stupcom rokovali 
s členmi kultú rnej komisie VÚC o priestorových, 
inš titucioná lnych a ekonomických otá zkach 
rozvoja kultú ry v Pezinku;
  12.5. sa zú častnil zá stupca primá tora na 
oslavá ch Dň a matiek v Centre voľného času.
  14.5. rokoval primá tor s MUDr. Richardom 
Demovičom, poslancom VÚC o delimitá cii Domu 
penzió nu do samosprá vy mesta;
   15.5. rokoval primá tor s MUDr. Irenou Auliti-
sovou, okresnou š tá tnou leká rkou o privatizá cii 
Polikliniky;
   16.5. konzultovali primá tor a zá stupca primá -
tora so š tudentami Academie Istropolitana Nova 
o spoluprá ci s mestom na projekte ž ivotného 
prostredia mesta;
   17.5. sa zú častnil zá stupca primá tora na 
stretnutí dobrovoľníkov v rá mci mediá lnej kam-
pane Za čistejš í Pezinok.
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   Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí 23. má ja zobralo na 
vedomie bez pripomienok informá -
ciu o plnení rozpočtu mesta za I. 
š tvrťrok 2002. V príjmovej časti 
bolo plnenie vo výš ke 27 793 tisíc 
Sk, t.j. 21 percent, vo výdavkovej 
28 551 tisíc Sk, čo z ročného roz-
počtu predstavuje 21 percent.
   Plnenie rozpočtu je priaznivé a 
vytvá ra dobré predpoklady na 
ú spešné celoročné hospodá renie 
mesta.                                    (mo)

   nehnuteľnosť v k.ú. Pezi-
nok, na Hrnč iarskej ul. č . 58, 
kultúrnu pamiatku, t.j. dom 
súp. č . 2787 na parc. č . 4577/1, 
parc. č . 4577/1 o výmere 446 
m , zast. pl., zapísané  na LV č . 
4234 a parc. č . 4577/3 o vý -
mere 334 m , zast. pl. a nádvo-
rie, zapísaná na LV č . 4576 v 
príslušnom spoluvlastníc-
kom podiele.

Uzávierka súťažný ch návr-
hov je dňa 17.6. 2002 o 11.00 
hod.

033/ 
6901 122 bakalarova.
eva@msupezinok.sk 033/ 
641 2303

2

2

   

   Podmienky sú ťaž e budú  zve-
rejnené na mestskej ú radnej 
tabuli (vo vestibule budovy 
MsÚ ), na internete (www.pezi-
nok.sk) a budú  k dispozícii na 
prá vnom oddelení MsÚ  Pezinok 
č. dv. 26 a 27.
   Kontaktujte sa na: č.t.: 

, e-mail: 
, fax: 

.

   V zmysle zá kona č. 453/2001, 
ktorým sa dopĺň a zá kon SNR č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení, 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
schvá lilo Všeobecne zá väzné na-
riadenie č. 2/2002 o pravidlá ch 
času predaja v obchode a času pre-
vá dzky služ ieb. VZN nadobudlo 
ú činnosť 1.4. 2002.
   Prevá dzkovatelia rôznych zaria-
dení, ktorí nemajú  prevá dzkový 
čas nad rá mec hodín určených vo 
VZN (kaž dy deň  od 6.00 do 22.00 
hodiny) o povolenie prevá dzko-
vého času ž iadať nemusia, ostatní 
sa buď prispôsobia alebo pož ia-
dajú  o výnimku v zmysle ust. § 4 
ods. 1 uvedeného VZN.
   Prá vnicke a fyzické osoby podni-
kajú ce na ú seku obchodu a služ ieb 
sú  povinné upraviť svoj čas predaja 
a čas prevá dzky služ ieb do 60 dní 
od ú činnosti VZN č. 2/2002, inak sa 
vystavujú  nebezpečenstvu postihu 
podľa ust. § 13, ods. 8 zá kona č. 
453/2001 Z.z. - pokuty do výš ky 
200 tisíc Sk.
                     
                     referentka podnikania 
                     (č .tel. 6901 125)

Z. Hágerová

   Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku sa zídu do letných 
prá zdnin eš te dvakrá t.
   V piatok 14. jú na sa uskutoční 
slá vnostné zasadnutie, na ktorom 
pri prílež itosti 355. výročia povýše-
nia Pezinka na krá ľovské mesto 
(1647) odovzdajú  mestské ocene-
nia občanom, ktorí dosiahli mimo-
riadne výsledky v rôznych oblas-
tiach ľudského snaž enia a prispeli k 
rozvoju ná šho mesta.
   Na riadnom zasadnutí dň a 27. 
jú na sa budú  poslanci zaoberať ak-
tualizá ciou ú zemného plá nu, sta-
vom rozpracovanosti investičnej 
výstavby, pasportizá ciou a vyspo-
riadaním majetku mesta a prípra-
vou parlamentných volieb.
   Ďalš ie zasadnutie MsZ je plá no-
vané na 19. septembra.           (mo)

   Z oficiá lneho otvorenia Dňa Mladej Boleslavi a výstavy Pohľady a sto-
roč ia v Dome kultúry v Pezinku.

   V apríli sa uskutočnil v Pezinku 
Deň  Mladej Boleslavi. So zná mym 
českým mestom má me priateľské 
partnerské kontakty od roku 1949. Z 
oficiá lnej roviny medzi predstavi-
teľmi miest prerá stli do osobných  
stretnutí občanov, členov spoločen-
ských organizá cií, škôl, dôchodcov. 
Veľmi ú zke a časté sú  kontakty me-
dzi pracovníkmi kultú ry.
   Aj podujatia Dň a Mladej Boleslavi 
v Pezinku boli zamerané na kultú ru. 
V programe boli vystú penia bá bko-
vého DIVADLA Z PUDY Františka 
Peš á na  (v 
roku 1998 ocenené hlavnou cenou 
na festivale Miniteatro v Havířove), 
koncert dychovej hudby JIZE-
RANKA a kapely M.B.A. - BAND 
spolu s Pezinčanmi z Maybe.
   Mimoriadnu pozornosť vzbudila 
výstava fotografií 

 v Dome kultú ry, ktoré zachy-
cujú  meniacu sa tvá r Mladej Bo-

Č ertovské  hromová ní

POHLEDY A STO-
LETÍ

leslavi od začiatku minulého sto-
ročia až  po sú časnosť. Na vernisá ž i 
výstavy sa zú častnili predstavitelia 
oboch miest na čele so starostom 
Jaroslavom Polívkom a primá torom 

Ivanom Pesselom.
   Aj toto podujatie bolo veľmi cen-
ným príspevkom do vienka dlhoroč-
ných partnerských kontaktov Pe-
zinka a Mladej Boleslavi.         (mo)

16. júna 

18.júna

(nedeľa)

 (utorok)

16.00 hod. v Dome kultú ry - 
slá vnostné otvorenie (prejavy 
oficiá lnych hostí, program ž iakov 
a učiteľov hudobnej š koly z 
Mosonmagyaró vá ru);
17.30 hod. v Mestskej vinotéke 
(na Radničnom ná m.) - otvorenie 
výstavy výtvarníkov zoskupenia 
MAK;
19.00 hod. v Dome kult ú ry 
(kinosá la) - koncert hudobnej  
skupiny bicích ná strojov HOT-
Drums;

18.00 hod.v Dome kultú ry (Spo-
ločenská  sá la) - spoločenský ve- 
čer dôchodcov z Mosonmagya-
ró vá ru a Pezinka;
16.00 hod. na futbalovom š tadió -

ne v Pezinku - futbalový zá pas 
poslancov, resp. pracovníkov sa-
mosprá v oboch miest;

19.00 hod. v Klá š tornom kostole 
(Holubyho ul.) - koncert spevoko-
lu Halmos Lá szló  (organ a husle) 
a CAMERATA SUMYNONA;

19.00 hod. v Dome kultú ry (kino-
sá la) - galakoncert  
na ktorom vystú pi hudobná  sku-
pina Desszert a folkló rny sú bor 
Lajta, ktorý bude zá verečným 
podujatím Týž dň a Mosonmagya-
ró vá ru v Pezinku

20. júna

21. júna

 (š tvrtok)

 (piatok)

Ahoj Pezinok,

   Na koncertoch vystúpia hu-
dobné  skupiny z Mosonmagya-
róvá ru.
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   Poč et bánk v našom meste stále 
rastie. Svoje zastú penie v Pezinku 
má už  sedem bánk. Okrem najdlh-
šie pô sobiacej Slovenskej spori-
teľne sú  to Všeobecná ú verová 
banka, Tatra banka, Investič ná a 
rozvojová banka, Prvá komunálná 
banka, Prvá stavebná sporiteľňa a 
Československá obchodná banka.  
                                               (mo)

   Mestský ú rad Pezinok v spo-
lupráci s redakciami miestnych 
č asopisov Pezinč an, Pezinsko, 
Pezinský podnikateľ, Pezinské 
okno, Vidieč an a TV Pezinok pri-
pravili anketu zameranú  na zisťo- 
vanie sledovanosti miestnych mé-
dií a názorov obč anov na ich ú ro-
veň. Získané ú daje jednotlivé re-
dakcie použ ijú  na zlepšenie svojej 
práce.
   Anketa bude organizovaná for-
mou zbierania informácií anketár-
mi, vyplnením dotazníka uverejne-
ného v periodikách a e-mailom. 
Získané ú daje spracovateľ uve-
rejní na web stránke mesta a budú  
o nich informovať aj zaintereso-
vané mestské médiá.
   Organizátori ď akujú  obč anom za 
ochotu zapojiť sa do ankety.  (red.)

   V poslednom č ase zaznamená-
vame nové rafinované aktivity pod-
vodníkov. Vyberajú  si starých ľudí, 
od ktorých pod rô znymi zámien-
kami lákajú  peniaze. V evidencii 
kriminálnej polície je niekoľko ta-
kýchto prípadov aj z mesta Pezinok.
   

   Zarobiť sa dá rô zne. Podvodníci 
páchajú  ekonomickú  trestnú  č in-
nosť tak, že navštevujú  staršie oso-
by, ktorým sa predstavujú  ako pra-
covníci zo sociálneho, z poisťovne 
a pod. a od týchto osô b potom lá-
kajú  rô zne finanč né sumy pod neja-
kou zámienkou, napríklad že im 
poisťovňa dlhuje vysokú  sumu a oni 

V rodinnom dome na Slneč nej 
ulici navštívili 79-roč né ho muža 
nezná me osoby, ktoré  boli vraj z 
poisťovne a sľubovali mu 120 tisíc 
korún, ak im dá  najprv zá lohu 2000 
Sk. Pri pozvaní do domu videli od-
kiaľ peniaze vyberá . Po ich odpre-
vadení išiel skontrolovať peniaze, 
ale viac ako 32 000 Sk v hotovosti 
už  na mieste nebolo.

im zabezpeč ia, aby im bola vyplate-
ná, alebo využ ijú  nepozornosť hos-
titeľa a nejaké peniaze okrem tých 
č o dostanú  aj odcudzia, ako to bolo 
v prípade Slneč nej ulice, alebo sa 
mô že stať nieč o podobné ako v 
nasledujú com prípade.
  

   Seniori patria k okruhu osô b, 
ktoré mô žu byť ohrozenejšie ako 

 Na Bernolá kovej ulici na ceste 
domov oslovili nezná me osoby 87-
roč nú ženu, prič om sa predstavili, 
že sú zo sociá lneho, nechali jej 
doma predvolanie a chcú ísť s ňou 
domov. Dve nezná me ženy pozvala 
do svojho domu, prič om doniesli 
keramickú vá zu a vypýtali si pe-
niaze s tým, že jej ich zajtra prinesú 
aj s ďalšou sumou peňazí, ktoré  má  
dostať zo sociá lneho. Stará  pani si 
myslela, že je to prilepšenie k dô-
chodku, ktorý si vybavuje, a tak išla 
do spá lne a zo stolíka vybrala desať 
tisíc korún a tie dala nezná mym 
žená m. Samozrejme, že svoje a ani 
sľubované  peniaze už  nevidela. 

iné skupiny. Ak sa nechcete stať 
obeťou podvodníka buď te opatr-
nejší a:
 - nebuď te dô verč iví k neznámym 
osobám;
 - nevpú šťajte do domu alebo do 
bytu neznáme osoby, pretože pod 
zámienkou vylákať od vás peniaze 
sa podvodníci predstavia ako zá-
stupcovia rô znych firiem alebo pra-
covníci sociálnej poisťovne, za-
mestnanci plynární, elektrární a 
pod. 
 - ak niekoho takého č akáte, radšej 
pož iadajte niekoho blízkeho, aby 
bol s vami doma;
 - neverte ponukám rýchleho zbo-
hatnutia a výhodnej kú py, ne-
podľahnite nátlaku týchto osô b, sluš-
nosť na nich neplatí;
 - ak sa už  stanete obeťou trestného 
č inu, alebo sa o to niekto pokú si, 
ihneď  to oznámte na č ísle polície 
158 alebo na najbližší policajný 
ú tvar (Obvodné oddelenie PZ, Meis-
slova 5, tel. 641 23 33).              (at)

   Už  piaty rok po sebe ž il Mestský úrad Pezinok Dňom 
otvorených dverí. Toto podujatie bolo aj v tomto roku 
prílež itosťou zozná miť sa bližšie s prá cou miestnej sa-
mosprá vy. Doobedie sa nieslo v znamení besied s od-
bornými pracovníkmi úradu, ktorí diskutovali s úč ast-
níkmi, najmä  ž iakmi pezinských škôl, o aktuá lnych pro- 
blé moch ž ivota v meste. Už  tradič ne bol najvä č ší zá u-
jem o problematiku ž ivotné ho prostredia, separovaný 
zber, systém fungovania samosprá vy, sociá lne otá zky, 
kultúrny ž ivot a hlavne prá cu mestskej polície.
   Mestskí policajti pripravili pre deti praktické  uká žky, 
uká zali im operač né  miestnosti, posilňovňu, predviedli 
svoj výstroj a porozprá vali o odchyte psov. V hodino-
vých intervaloch bolo v troch zasadač ká ch mestské ho 
úradu pripravených devä ť besied, na ktorých sa zú- 
č astnilo 402 obč anov mesta. Okrem toho bola k dispo-
zícii na individuá lne konzultá cie hlavná  kontrolórka, 
pripravená  tiež  na preberanie podnetov, prípadne  
sťažností týkajúcich sa prá ce samosprá vy mesta Pezi-
nok, obč ania mali ďalej možnosť nahliadnuť do ka-
tastrá lnej aj digitá lnej mapy mesta. Pripravení na dis-
kusie s obč anmi boli i primá tor a niektorí poslanci Mest-
ské ho zastupiteľstva. 
   Osvedč ený program bol tohoto roku bohatší o dve 
nové  aktivity. Popri výstavke mestských symbolov a 
insígnií si mali možnosť ná vštevníci pozrieť improvizo-
vanú minigalé riu originá lov výtvarných diel pezinských 
výtvarníkov, ktoré  sú vlastníctvom mesta a zatiaľ sú 
síce v mestskom depozitá ri, ale onedlho budú expo-
ná tmi mestskej galé rie. S tou sa rá ta v novozrekon-
štruovanej radnici. Medzi vystavovanými vzá cnymi die- 
lami figurovali obrazy Ondreja Šteberla, Fridricha Mo-

ravč íka, Augustína Zabadala, zná mková  tvorba Jozefa 
Balá ža, Júlie Piač kovej a Olivera Solgu.
   Pravdepodobne najviac zaujali maľby pezinské ho 
rodá ka hudobné ho skladateľa Eugena Suchoňa a maj-
strova busta spolu s bustou ďalšieho významné ho Pe-
zinč ana dirigenta Ľudovíta Rajtera z dielne ž iakov 
VŠVU. Tie by mali byť v blízkej dobe odliate do bronzu 
a umiestnené  v centre mesta.
   Na uvedené  podujatie bolo nač asované  aj vydanie 
Roč enky samosprá vy obsahujúcej ekonomické  hod-
notenie roku 2001 a samostatný materiá l s odpoč tom 
plnenia programové ho vyhlá senia pezinské ho mest-
ské ho zastupiteľstva za roky 1998-2001. Keďže zá u-
jem o Deň otvorených dverí na MsÚ v Pezinku prevýšil 
kapacitné  možnosti, je pravdepodobné , že bude rezo-
novať dlhšie. Niektoré  školy si dohodli individuá lne be-
sedy vo svojich priestoroch, na ktoré  pozvali pracovní-
kov pezinské ho MsÚ.                                             (EL)

   V sobotu 4. mája v rakú skom part-
nerskom meste Neusiedl am See 
otvárali novú  hasič skú  zbrojnicu. 
Na slávnosti sa zú č astnili i predsta-
vitelia Pezinka na č ele s primáto-
rom Ivanom Pesselom a štyridsiati 
dobrovoľní hasič i. Prítomný bol aj 
nový veliteľ Hasič ského a záchran-
ného zboru so sídlom v Pezinku 
Emil Moťovský.                       (mo)

   Žiaci zo ZŠ Fá ndlyho ul. v operač nej miestnosti Mest-
skej polície.

   Aj v tomto roku sa v deň výroč ia (355.) udele-
nia výsad slobodného kráľovského mesta Pez-
inku uskutoč ní slávnostné zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva. Jeho dejiskom bude v pia-
tok 14. jú na o 18.00 hod. historická sála pezin-
ského zámku, kde si z rú k primátora prevezmú  
mestské ocenenia tí Pezinč ania, ktorí dosiahli 
mimoriadne výsledky v oblasti umenia, kultú ry, 
vedy alebo športu, prípadne prispeli svojimi 
obč ianskymi a morálnymi postojmi k rozvoju 
nášho mesta.                                               E.L.

   Predseda Národnej rady Sloven-
skej republiky Jozef Migaš pripra-
vuje v sú lade s volebným zákonom 
návrh termínu parlamentných vo-
lieb na dni piatok a sobotu 20. a 21. 
septembra.

   Temer polovicu času zo svojho 
trojdňové ho pobytu (24.-26. má ja) 
na Malokarpatskej vínnej ceste strá -
vili rakúski rytieri vína v Pezinku. V 
rá mci svojho pobytu sa zúčastnili na 
posedení pri svä tom Urbanovi s vkla-
daním vína do archívu v Malokarpat-
skom múzeu (zá roveň si pozreli aj 
expozíciu mesta), ďalej degustovali 
miestne vína vo Farskej pivnici, U 
Matyšá ka a v Mestskej vinoté ke a v 
Mestskej vinoté ke, vyskúšali gastro-
nomické  špeciality v Zá mockej vi-
ná rni a pozreli si historické  pamiatky 
v centre mesta.
   Zvyšok programu im vyplnili svojou 
ponukou Rača, Svä tý Jur, Modra, 
Limbach, Slovenský Grob a Vinič né . 
                                                (EL)
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   Dobrovoľný  požiarny zbor (DPZ) 
pri Strednom odbornom uč iliš ti na 
Komenského ulici v Pezinku zorga-
nizoval v spoluprá ci s vedením 
š koly a Domova mlá deže požiarne 
taktické cvič enie pre č lenov DPZ, 
žiakov a pedagogický ch pracovní-
kov.
   Žiaci si mohli samostatne vyskú-
š ať hasenie požiaru ruč ný mi hasia-
cimi prístrojmi a vodou. Súč asťou 
praktického cvič enia bola inš truk-
tá ž a premietnutie odborného filmu.
   Cvič enie bolo vhodnou previer-
kou schopností žiakov a pedago-
gický ch pracovníkov uč iliš ťa pri 
hasení malého požiaru.    P. Ronec

   Ani telekomunikač ný  úrad ani 
rada pre vysielanie a retransmisiu 
nemôžu podľa platnej legislatívy 
bojovať proti UPC (prevá dzkova-
teľovi ká blovky). Telekomunikač ný  
úrad SR (TÚ ) nemá  momentá lne 
žiadne pá ky, ktorý mi by mohol spo-
loč nosť UPC donútiť k zladeniu jej 
cenníka s vydaný m regulač ný m 
opatrením. Jedinou možnosťou je 
súdny vý kon rozhodnutia, prípadne 
kontrola oprá vnenosti ná kladov, 
ktoré si UPC za svoje služby úč tuje. 
V oboch prípadoch však pri poru-
š ení povinností môže úrad maxi-
má lne uložiť ď alš iu pokutu.
   Podľa š éfky Fóra spotrebiteľov 
Marty Černej si zá kazníci proti po-
stupu UPC, ktoré už raz Telekomu-
nikač ný  úrad SR (TÚ  SR) pokuto-
val 25 miliónmi za porušenie ceno-
vej disciplíny, pomôžu len vtedy, ak 
spoloč ne vytvoria spotrebiteľský  
bojkot.
   V súč asnej situá cii by zá kazní-
kom pomohlo aj to, keby podali hro-
madnú žalobu na UPC. Keď že 
UPC je v konkrétnych zá kazníc-
kych vzťahoch, nepomohlo by, ak 
by súdny spor so spoloč nosťou 
vyhral len niekto sá m pre seba. 
"Tý ch druhý ch by sa to netý kalo" 
povedala Č erná , podľa ktorej v za-
hranič í vznikajú na takéto problémy 
obč ianske združenia.
   Najväč šou chybou, ktorá  sa v 
súvislosti s príchodom UPC na Slo-
vensko stala, bolo to, že UPC zís-
kala exkluzivitu a dostala celé slo-
venské územie, č o jej umožňuje 
pôsobiť ako monopol.
   Obč ania, ktorí nechcú platiť 
súč asné ceny za služby firmy UPC, 
tak majú možnosť len ká blovku od-
hlá siť.
   Podľa Jarmily Grujbá rovej, z rady 
pre vysielanie a retransmisiu, sa 
ako alternatíva obyvateľom Slo-
venska ponúka príjem televíznych 
programov prostredníctvom indivi-
duá lnej alebo spoloč nej antény.
   Ďalš ími možnosťami sú príjem 
TV signá lu cez systémy MMDS 
alebo MVDS (tzv. vzduš ná  ká blov-
ka), prípadne prostredníctvom sate-
litu.
      

(skrá tené)
Petržalské noviny, SME, SITA

     

   V Pezinč anovi sme viackrá t písali o leká renskej službe v našom meste. 
Bolo to na podnet obč anov, ktorí vyjadrovali nespokojnosť s tý m, že leká rne 
boli v pracovný ch dňoch otvorené len do 18. hodiny a cez víkendy a sviatky 
zostá vali zatvorené. Keď  č lovek potreboval nutne liek naordinovaný  poho-
tovostný m leká rom musel ísť poň do Bratislavy. Žiaľ, bolo to i v č ase, keď  sa 
poč et leká rní rozš íril z dvoch na š tyri.
   Po našom poslednom kritickom č lá nku sme v č ísle 3/2002 priniesli ná zor 
farmaceutov, prezentovaný  Mgr. Ľubicou Folrichovou. Aj keď  sa od toho 
č asu problém znovu rieš il a bola prijatá  nová  dohoda, znamená  to len č ias-
toč né zlepšenie a pacienti s ním spokojní asi nebudú. Svoje stanovisko 
ná m poslala aj Štá tna okresná  farmaceutič ka MUDr. Irena Aulitisová .      (r)

krajského farmaceuta, sa dosiahla 
dohoda na krajskom úrade v Bra-
tislave. 

   Podľa ná š ho ná zoru aj v soboty, 
nedele a vo sviatky by mala byť 
LPS do 20. hod., prípadne do 
21.00 hod. každý  deň. Mesto Pezi-
nok navrhuje, aby LPS bola 
slúžená  tak ako LSPP. K takému 
konsenzu sa nepodarilo dospieť a 
hlavnou preká žkou je nespokoj-
nosť farmaceutov s financovaním 
LPS. Ale aj uvedenú dohodu po-
važujeme za pokrok a zlepšenie 
služieb pre chorý ch.
   Na Slovensku sa leká renské po-
hotovostné služby konajú rôzne, 
napríklad do 18., 20., 21.00 i 22. 
hodiny alebo až do zač atia pracov-
ného č asu v leká rni.
   Pretože ani zá kony nie sú ne-
menné, a sme v súč asnosti sved-
kami tvorby nový ch zá konov, ale aj 
ich č astej novelizá cie, predpokla-
dá me, že podobný  osud môže mať 
aj zá kon o pohotovostnej službe v 
zdravotníctve. Ú č inne do dohody 
môžu zasiahnuť i obč ania, alebo 
ich zá stupcovia - poslanci. Ak pre-
javia nespokojnosť s uvedenou 
dohodou o LPS, budeme nútení 
situá ciu opäť rieš iť.
      

Leká renská  pohoto-
vostná  služba od 20. apríla 2002 
je v Pezinku. Leká reň  Petra na 
poliklinike slú ži od pondelka do 
piatka do 20.00 hod. Leká rne Se- 
ver, Farmá cia a Timea sa strie-
dajú  v sobotu, nedeľu a cez  
sviatky v pohotovostnej službe 
do 15.00 hod.

MUDr. Irena Aulitisová
      OÚ  v Pezinku, štá tny okresný
       leká r a farmaceut

covníkov slúžiť LSPP v č ase od 
skonč enia pracovného č asu do je-
ho zač atia - jednoznač ne. Podľa 
zá kona NR SR č . 140/1998 Z.z. je 
povinný  držiteľ povolenia zabez-
peč iť vykoná vanie leká renskej po-
hotovostnej služby nariadenej vo 
verejný ch leká rňach š tá tnym  
okresný m farmaceutom (par. 36 g).
   Aj vo vyjadrení RNDr. Já na Šipe-
kyho, riaditeľa odboru Ministerstva 
zdravotníctva SR sa hovorí: "orga-
nizovanie LPS vyžaduje individu-
á lne posúdenie požiadaviek regi-
ónu alebo konkrétneho mesta, nie 
je možné ich urč iť univerzá lnym 
orgá nom ústrednej š tá tnej sprá vy".
   Od 1.1. 2002 bola navrhnutá  
LPS, po dohode a so súhlasom 
zá stupcu Regioná lnej leká renskej 
komory Mgr. Buč urič ovej, do 21.00 
hodiny v pracovný ch dňoch i v 
dňoch pracovného pokoja.
   Farmaceuti vš ak s tý m nesúhlasili 
a diskusia so š tá tnym okresný m 
farmaceutom sa skonč ila tak, že si 
farmaceuti vypísali leká rnicke poho-
tovostné služby podľa svojho zvá - 
ženia, bez súhlasu OÚ -ŠOF. Po  
opakovaný ch stretnutiach na úrov- 
ni mesta, za prítomnosti š tá tneho 

Aká  je nová  dohoda o službá ch v leká rň ach?
   Opakovane boli obč ania informo-
vaní v č asopise Pezinč an o leká r-
skej službe prvej pomoci (LSPP) a 
o leká renskej pohotovostnej služ- 
be (LPS). Od 1. januá ra 2002 je 
poskytovanie LSPP stabilizované 
pre celý  ná š  okres na Poliklinike 
Pezinok.
   Bolo tak rozhodnuté po takmer 
roč nom diskutovaní, skúmaní a 
prísľuboch pomoci od kompetent-
ný ch orgá nov v Modre. Pretože 
prisľúbená  pomoc nebola realizo-
vaná , bolo potrebné rozhodnúť o 
zmene a vytvoriť jednu okresnú 
LSPP.
   V súvislosti s uvedený m rieš e-
ním, pre zlepš enie poskytovania aj 
pohotovostnej služby leká rní, pri- 
stúpil Okresný  úrad v Pezinku, v  
zastúpení š tá tnym okresný m far-
maceutom (ŠOF), k zmene č asu 
poskytovania LPS. Prítomný  bol aj 
zá stupca Regioná lnej leká rnickej 
komory. Dialo sa tak preto, že pred-
chá dzajúci stav bol komplikovaný  
a č asto kritizovaný  obč anmi a zdra-
votníckymi pracovníkmi.
   Zá kon NR SR č . 277/1994 Z.z. v 
znení neskorš ích predpisov, urč uje 
povinnosť pre zdravotníckych pra-

   Hody v tradič nej podobe - s kolotočmi, strelnicami, 
stánkami so suvenírmi a sladkosťami, pomaly v na-
šom meste už vymizli. Pezinč ania si ich vraj prepili 
(eš teže nám zostali veľkolepé  Vinobrania), tradíciu 
uchovávali len na Cajle a v Grinave, ktoré  boli pred-
tým samostatnými obcami (Cajla do 1. januára 1948 
a Myslenice teraz Grinava do júla 1975).
   Na Cajle však už hodová tradícia úplne zanikla, o 
jej udržiavanie sa snažia len v Grinave. Obnovené  
hodové  akcie tu do roku 2000 organizoval futbalový 
klub GFC (v r. 1999 v spolupráci s farským úradom). 
Vlani hody neboli, ale v tomto roku sa už opäť konali, 
ich organizátormi boli Grinavský obč iansky výbor a 
GFC.
   Dvojdenný program v areáli ihriska bol prevažne 
futbalový, ťahákom mal byť zápas starých pánov 
Grinavy s Radoš inským naivným divadlom.  
Mužstvo súpera však tvorili prevažne bývalí ligisti. 
Tí ktorí boli zvedaví na známejš ie tváre z RND i 
sľubovanú úč asť Ibrahima Maigu (po havárii ležal v 
nemocnici) boli možno troš ku sklamaní, ale futbal 
sa hral dobrý. Na hodoch boli kolotoč e, bohatý pro-
gram detí z materskej š koly, živá hudba, vládla tu 
celkove dobrá nálada. Hody sa teda vydarili a Gri-
navč ania nás na záver ubezpeč ovali, že ich iste zor-
ganizujú aj v budúcom roku.                             (mo)



   V nedeľu 19. má ja sa uskutočnila 
slá vnosť  odovzdania turistickej  
rozhľadne na Veľkej homoli verej-
nosti. Zú častnili sa na nej primá tori 
Pezinka, Modry, všetci zaintereso-
vaní na vý stavbe, brigá dnici, prispie-
vatelia, sponzori a stovky občanov a 
turistov z blízkeho i vzdialenejš ieho 
okolia. Oficiá lnu časť  ukončili 
prestrihnutím pá sky a slá vnostný m 
prípitkom.
   Medzi ú častníkmi vlá dla vý borná  
ná lada, mnohí z prítomný ch nešetrili 
slovami chvá ly a uznania, spon-
tá nne prejavovali radosť  z ná dher-
ného diela.
   Vari najobletovanejším človekom v 
ten deň bol 72-ročný  Milan Ružek, 
iniciá tor vý stavby rozhľadne, človek, 
ktorý  má  najväčš iu zá sluhu na tom, 
že v Malý ch Karpatoch tú to turistickú  
atrakciu má me. Odpovedal na otá z-
ky, podpisoval desiatky prospektov s 
fotografiou objektu.
   "Je to v mojom ž ivote, po narode-

ní, hádam najvýz-
namnejš ia chvíľa. 
Som veľmi milo pre- 
kvapený , s akým  
záujmom sa toto  
dielo u verejnosti 
stretlo. Splnila sa  
moja veľká tú ž ba, a 
som veľmi rád, ž e sa 
tým naplnili aj snahy 
mojich predchod-
cov, ktorí sa v roku 
1929, keď  som sa  
narodil, usilovali na 
tomto mieste roz- 
hľadňu vybudovať.  
Podarilo sa to až  te- 
raz. Je potešujú ce, 
ž e medzi návš tev-
níkmi je veľa mla-
dých ľudí, dokonca som stretol aj 
cudzincov," povedal ná m M. Ružek.
   Rozjarený  turistický  nadšenec 
dodal, že by ho poteš ilo, keby ľudia 
na rozhľadňu chodili a urobili tak 

čosi aj pre svoje zdravie. Odmenou 
im bude ná dherný  pohľad z 21-
metrovej vý šky a príležitosť  spozná -
vať  š iroké okolie.            
                                               (mo)

   Veľkú  zásluhu na vybudovaní rozhľadne na 
Veľkej homoli majú  Milan Ružek a Anton Ma-
cháček (vľavo).

   V decembri t. r. sa majú  uskutoč-
niť  na Slovensku komuná lne voľby. 
Podľa nového volebného zá kona 
mestá  s počtom obyvateľov od 20 
001 do  50 000 by mali mať  15 - 25 
poslancov. To znamená , že počet 
poslancov v Pezinku, by sa mal 
znížiť  z terajš ích 37 minimá lne o 
11. S otá zkou,kedy sa rozhodne o 
počte poslancov na budú ce funk-
čné obdobie, sme sa obrá tili na 
primá tora mesta 

           

Ing. Ivana Pes-
sela:

 (mo)

 - O počte poslancov roz-
hodne mestské zastupiteľstvo prav-
depodobne v septembri. Samo-
zrejme, ž e sme to už  zvaž ovali.  
Priš li sme k číslu 21, tak aby jeden 
poslanec zastupoval asi tisíc oby-
vateľov. Zároveň pripravujeme i 
riešenie volebný ch obvodov, aj keď  
celé mesto by mohlo byť, podľa 
zákona, jedným volebným obvo-
dom. Vtedy by sa však mohlo stať, 
ž e niektoré okrajové časti, či už  
sídliská alebo Grinava a Cajla, by 
nemali vôbec svoje zastú penie v 
mestskom zastupiteľstve. Preto sa 
prikláňame k viacerým volebným 
obvodom aby v MsZ boli zastú pe-
né všetky časti mesta.

   Zá stupca prednostu Okresného úradu 
Pezinok blahož elá  drž iteľke zlatej Já n-
skeho plakety Jarmile Čechovej z Pezinka.

   Dňa 20. má ja sa uskutočnilo v obradnej sieni mestského ú radu 
ocenenie päť desiatich bezpríspevkový ch darcov krvi z okresu 
Pezinok. Viacná sobní darcovia dostali Já nskeho plaketu a malý  
upomienkový  darček.
    Ako ná m povedala MUDr. Eva Hučalová , riaditeľka Ú zemného 
sekretariá tu SČ K Bratislava - okolie, v troch okresoch Pezinok,  
Senec a Malacky evidujú  7 000 bezpríspevkový ch darcov, ktorí 
majú  ročne asi 5 500 odberov. Odbery sa vykoná vajú  mobilnou 
jednotkou pre Nemocnicu na Kramá roch.
    Z Pezinka boli ocenení títo darcovia : zlatá  medaila (za 30 odbe-
rov) - Jarmila Č echová , strieborná  medaila (20 odberov) - Miro-
slav Dikej, Marta Vedralová , Miroslav Brodňan, Alena Č ierna, 
bronzová  medaila (za 10 odberov) - Valéria Dikejová , Gabriela 
Marcinová , Emília Lomjanská , Richard Krupka, Dana Kunová , 
Ing. Peter Horňá k, Peter Vojtek, Martin Benčú rik, Marek Rá šo, 
Marcel Zelinka, Zuzana Strížová , Peter Tahotný , Mariá n Slivka.
                                                                                              (mo)

   Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku schvá lili na svo-
jom zasadnutí 23. má ja rozš írenie 
platený ch parkovísk aj na 

. Od 1. 
jú la 2002 za hodinové parkovanie 
vodiči zaplatia 5 Sk. Poplatky sa 
budú  vyberať  v pracovný ch dňoch 
od 7.00 do 17.00 hodiny a v sobotu 
od 7.00 do 12.00 hodiny.         

ulice 
M.R. Š tefá nika a Kollá rovu

(mo)

   O sklá dke odpadov v starej jame 
v tehelni sa toho v posledný ch ro-
koch nahovorilo a napísalo ozaj 
veľa. Sklá dka je terčom kritiky obča-
nov i aktivistov občianskych zdru- 
žení, ktorí poukazujú  na jej škodli-
vosť  a žiadajú , aby sa jej prevá dzka 
urý chlene zastavila. Takéto sklado-
vanie odpadov nezodpovedá  už 
ekologický m podmienkam, ktoré 
stanovuje nový  zá kon o odpadoch, 
platný  od minulého roku.
  V sú lade so zá konom vydal 
Okresný  ú rad rozhodnutie o saná -
cii a zastavení sklá dkovania odpa-
dov na tejto sklá dke. Prevá dzkova-
teľ - Pezinské tehelne, sa proti to-
muto rozhodnutiu odvolal na Kraj-
ský  ú rad, ktorý  musí vo veci defini-
tívne rozhodnú ť .
   Zaujímal ná s postoj mesta, i to, 
ako mieni danú  situá ciu rieš iť .
  "Musíme počkať ako dopadne 
odvolanie Pezinských tehelní na 
Krajskom ú rade. V prípade, ž e 
bude skládka uzatvorená sme pri-
pravení rieš iť ukladanie odpadu na 
blízkych skládkach v Dubovej 
alebo v Senci. Z hľadiska technic-

kého je to mož né, ale bude to mať 
dosah na cenu likvidácie odpadu. 
Nepovaž ujeme to však za trvalé 
riešenie do budú cna" - povedal 
ná m primá tor .
    Ú zemný  plá n mesta vo svojich 
predpokladoch a zá väzný ch čas-
tiach, ktoré sú  schvá lené aj Všeo-
becne zá väzný m nariadením, ho-
vorí o tom, že nová  sklá dka by sa 
mala vybudovať  v novej jame v te-
helni. Vzhľadom na časový  odstup 
od roku 1996 od schvá lenia ú zem-
ného plá nu, nové pohľady na tech-
nológiu a nové spôsoby ukladania 
odpadov, tento priestor nie je vhod-
ný . Jednak je to v blízkosti obyt-
ného ú zemia a zmenili sa aj ná zory 
samotného mestského zastupi-
teľstva a občanov mesta.
   Ú zemný  plá n rá tal po tzv. ná vrho-
vom období po roku 2010, s budo-
vaním novej sklá dky pri bý valom 
ŠM Panholec. V sú časnosti, keď 
prebieha aktualizovanie ú zem-
ného plá nu, chce mesto tento 
priestor dostať  do aktuá lneho Ú P. 
Potom sa môže začať  príprava vý -
stavby regioná lnej sklá dky.

Ing. Ivan Pessel

  "Samozrejme, ž e musíme zváž iť 
ekonomické aspekty tejto skládky. 
Odhadujeme, ž e jej vybudovanie 
by mohlo stáť od 60 do 100 milió -
nov Sk. Ale na druhej strane treba 
povedať, ž e pri ukladaní odpadov z 
regió nu v množ stve 50 - 60 tisíc ton 
ročne, je návratnosť takejto skládky 
do pä ť rokov. Mesto bude určite 
vyvíjať aktivity, aby sa regionálna 
skládka vybudovala, čím sa vyrieš i 
problém ukladania odpadov v na-
šom regió ne s dostatočnými ekolo-
gickými zárukami" - dodal Ing. Ivan 
Pessel.                                    (mo)

   Hoci už  pekný ch pár desiatok 
rokov je ťaž ba rú d v Pezinku minu-
losťou, na bohaté banícke tradície 
nášho mesta najmä  v 14.-19. sto-
ročí keď  sa tu ťaž il pyrit, antimon, či 
zlato, sa nedá zabudnú ť. Vď aka 
skupine nadšencov z Občianskeho 
združ enia Karpaty a porozumeniu 
zo strany mestskej samosprávy sa 
uskutoční 26. jú na 2002 o 16.00 
hod. v Mestskej vinotéke stretnutie 
bý valý ch baníkov s primátorom 
mesta. Toto podujatie bude symbo-
lickou spomienkou na významnú  
udalosť spred 663 rokov (24. jú na 
1339), keď  kráľ Karol I. Ró bert daro-
val pezinské zlaté bane pezinským 
gró fom Šebušovi a Petrovi a záro-
veň aj pokusom o založ enie kaž do-
ročnej tradície stretnutí tý ch, ktorí 
pracovali pod zemou alebo precho-
vávajú  k tejto práci, či baníckej mi-
nulosti Pezinka ú ctu. Organizátori 
pozý vajú  na spomínanú  slávnosť 
všetký ch, ktorých táto myš lienka 
oslovila.                                   (EL)

   Centrum vý chovnej a psycholo-
gickej prevencie (CVaPP) uskutoční 
v stredu 11. jú na o 13. hodine ku 
Dňu boja proti drogá m basketba-
lový  turnaj pre žiakov 7. - 9. ročníkov 
zá kladný ch škôl. Bude sa hrať  v 
štvorčlenný ch tímoch.
   Dňa 14. jú na o 13.00 hod. sa usku-
toční volejbalový  turnaj žiakov 7. - 9. 
ročníkov ZŠ. Zá ujemcovia sa môžu 
prihlá siť  do 7. jú na v CVaPP  na Caj-
lanskej 95, tel. 033/640 43 88.
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Ema Podhorná   1.1.
Petra Š išková                          15.3.
Denis Kollá r   28.3.
Luká š Vyšata   30.3.
Sá ra Zapletalová                       3.4.
Nina Kunert     4.4.
Daniela Pešková     4.4.
Roman Č erepkai                      6.4.
Adam Andel   12.4.
Denisa Č ajkovičová                13.4.
Daniela Ková čová                   14.4.
Nikola Gogová   15.4.
Annamá ria Rafaelová   16.4.
Iveta Bulavová   17.4.
Anton Dž ima   17.4.
Milan Krasň anský   19.4.
Simona Tóthová   22.4.
Samuel Bronček   27.4.
Branislav Peřina   27.4.

                    
Š tefan Tibenský   5.5.
Má ria Orszagová   8.5.

70-roč ní

Milan Honzík, 80 r.         28.3.
Marek Sandtner, 26 r.           3.4.
Š tefan Krchň á k, 52 r.              13.4.
Milan Bartoník, 75 r.                16.4.
František Myslík, 60 r.   16.4.
Má ria Rendeková , 76 r. 17.4.
Emil Urbanovič , 68 r. 30.4.
Peter Hanúsek, 48 r.   2.5.
Matilda Hašanová , 75 r.     2.5.
Etela Peká rková , 61 r.   2.5.
Marta Lenorá ková , 55 r.     4.5.
Rozá lia Tiková , 71 r.     4.5.
Helena Tá borová , 78 r.     5.5.
Má ria Stachovičová , 77 r.     6.5.
Helena Škvarková , 79 r.   12.5.

Michal Nespala a Dagmar Murá riko-
vá
Ľ ubomír Leskovský a Klaudia Mĺkva
Ing. Roman Glasa a Jana Mruško-
vičová
Rudolf Solík a Viera Gá lová
Rastislav Vasiľ a Zuzana Š ilhá rová
Andrej Dobrovič  a Monika Kobelová
Tomá š Ochaba a Lenka Rusná ková

   Dň a 8. 5. 2002 
sme si pripomenuli 
27. výroč ie tragickej 
smrti a 13.6. 2002 si 
pripomenieme ne-
dož ité 60. narode-
niny ná šho manž e-

la, otca, brata Jozefa IFČ ICA.
                       Manž elka, synovia 
                       a sestra s rodinami

                       

   Dň a 6. júna 
uplynú 2 roky, čo 
ná s po tragickom  
nešťastí opustila  
naša drahá  mamič-
ka dcéra, sestra a 
švagriná

, 
rod. Bučeková .
   Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
sím tichú spomienku. S lá skou a 
úctou spomína    

Odiš la si od nás,
                       my zostali sme sami,
                       no navždy ostaneš
                       v srdciach tých,
                       ktorí ťa milovali.

Anitka KLAMOVÁ

Smú tiaca rodina

   Počas trvania Slovenského štá tu 
zaž ila naša krajina dočasnú kon-
juktúru, spôsobenú predovšetkým 
intenzívnou vojenskou výrobou. 
Krá tkodobé zvýšenie ž ivotnej  
úrovne niektorých spoločenských 
vrstiev sa odzrkadlilo aj v aktivo-
vaní spoločenského, kultúrneho a 
športového ž ivota. Jednou z oblas-
tí, ktorá  zaž ila v tom čase nebývalý 
rozmach bola aj turistika a bež ecké 
lyž ovanie. Tento rozmach sa preja-
vil aj v Pezinku, kde už  1. 1. 1942 
vznikol Klub slovenských turistov a 
lyž iarov. Organizá cia mala centrá lu 
v Liptovskom Sv. Mikulá ši a v Pe-
zinku vznikla jej odbočka. Prvým a 
zá roveň  posledným predsedom  
klubu (ná čelníkom) sa stal Jozef 
Singhoffer. Už  zač iatkom roku 
1943 mal klub 156 č lenov a prispie-
vateľov.
   Okrem turistickej sekcie sa vý-
razne aktivizovala lyž iarska a ľah-
koatletická  sekcia. V priebehu roku 
1942 a v prvej polovici roku 1943 
bola väčšina aktivít klubu zame-
raná  na výstavbu skokanského 
mostíka na vrchu Kamzík. Na tejto 
výstavbe odpracovali č lenovia 
klubu množ stvo brigá dnických ho-
dín. Tí, ktorí sa na týchto prá cach 
zúčastniť nemohli, zasa finančne 
prispievali na mzdy robotníkov, 
ktorí boli na stavbe mostíka za-
mestnaní. V priebehu roka 1943 to 
bolo až  sedem pracovníkov: Karol 
Benčúrik, Pavel Dubek, Já n Foll-
rich, Já n Šefčík, Ondrej Vršek, Mi-
lan Č ech a Já n Valachovič .
   Ľ ahkoatletická  sekcia vznikla v 
priebehu leta a jesene roku 1943. 

Zachoval sa zoznam vybavenia 
ľahkoatletického odboru pezin-
ského klubu. 6. 10. 1943 vlastnili 
pezinskí atléti 4 oštepy, 2 disky, 1 
vrhačskú guľu a štartovaciu pištoľ.
   Klub sa veľmi aktívne podieľal na 

organizovaní športového ž ivota 
nielen v Pezinku ale v celom vtedaj-
šom okrese Modra. Č oskoro po za- 
lož ení zorganizoval v Pezinku ly- 
ž iarske preteky. 17. 1. 1943 to boli 
zasa preteky v behu na lyž iach. Vo 
februá ri klubové preteky a v apríli 
1943 regioná lne preteky v cez-
poľnom behu, na ktoré boli pozvaní 
preteká ri z Piešťan, Modry, Sv. Ju-
ra, Č astej, Budmeríc, Šenkvíc, 
Chorvá tskeho Grobu, Trnavy, Viš- 
tuku, Š trbského Plesa a Trenčína.
   Rovnako ako na športovom ž i-
vote sa pezinský Klub slovenských 
turistov a lyž iarov výrazne podieľal 
aj na kultúrnom a spoločenskom 
ž ivote. V má ji 1942 zorganizovali 
č lenovia Klubu majá les a 6. júna 
1943 zasa juniá les pri horá rni Sir-
ková . Výťaž ok z juniá lesu vo výške 
takmer 7000 korún bol venovaný 
na dostavbu skokanského mostí-
ka. V roku 1942 bol v spoluprá ci s 
viacerými pezinskými športovými 
združ eniami zorganizovaný Propa-
gačný športový týž deň  a viaceré 
filmové predstavenia.
   Koncom septembra 1943 zorga-
nizoval Klub v Pezinku ľahkoatle-
tické preteky pod ná zvom 

. Č lenovia klubu re-
prezentovali svoj oddiel i Pezinok 

Deň  
ľahkej atletiky

na rôznych pretekoch. Bož ena Ku-
nertová  súťaž ila v zime 1943 na 
lyž iarskych majstrovstvá ch vo Vy-
sokých Tatrá ch. Já n Ilavský, Vladi-
mír Kunert a Otakar Turan zasa 
reprezentovali klub 24. 1. 1943 na 
pretekoch v skokoch na lyž iach v 
Banskej Bystrici. Otakar Turan sa 
zúčastnil tiež  na ďalších pretekoch 
8. 1. 1943 v Trenčíne. Na marco-
vých lyž iarskych pretekoch na bra-
tislavskom Kamzíku sa zasa 
zúčastnili G. Bogná r, J. Struň á k, J. 
Bogná r, M. Hovorka, P. Demovič  a 
Š . Farkaš.
   Klub slovenských turistov a lyž ia-
rov v Pezinku existoval tiež  vďaka 
podpore mesta a mnohých miest-
nych podnikateľov, ale aj ďalších z 
okolitých miest a obcí a Bratislavy. 
Všetci podporovali prevaž ne do- 
stavbu skokanského mostíka.  
Mesto Pezinok napríklad v roku 
1943 prispelo na č innosť klubu su-
mou 1485 korún. Sumou 3000 ko-
rún prispeli tiež  Pezinské tehelne, 
bratislavská  Tová reň  na ká ble zasa 
poskytla 1000 korún. Prispeli tiež  
Banská  a hutná  spoločnosť Bra-
tislava, Bratislavská  ž upa, ale aj 
mnohí jednotlivci.
   Avšak už  na jar roku 1943 sa za-
čal postupný úpadok klubu, spôso-
bený masovým povolá vaním mu- 
ž ov do vojenskej služ by a taktiež  
postupný úpadok ekonomiky a tým 
aj spoločenského, kultúrneho a  
športového ž ivota, zapríč inený voj- 
novými udalosťami. Na prelome 
rokov 1943 a 1944 klub pravdepo-
dobne definitívne zanikol.
                           Peter Wittgrú ber

   Dň a 7. 6. 2002 si 
pripomíname 3. vý-
roč ie, keď ná s na- 
vž dy opustil ná š dra- 
hý manž el, otec,  
dedko a pradedko
  z 

Pezinka.
   Tí čo ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku.
   Ďakujeme.    

Vojtech FARKAŠ

Rodina Farkaš ová

   Dň a 4. 6. 2002 
oslá vi svoje ž ivotné 
jubileum - 75 rokov, 
naša drahá  mamič -
ka babka a prabab-
ka 

 
z Pezinka.
   Veľa zdravia, šťastia a rodinnej 
pohody jej zo srdca prajú 

          Viera 
    FARKAŠ OVÁ

          deti, vnú čatá a pravnú čatá. 

   Dň a 19. 5. 2002 
uplynulo dvadsať  
rokov, čo ná s na- 
vž dy opustil
    .
   Tí, ktorí ste ho po-
znali, prosíme, ve-

nujte mu tichú spomienku.
  

Ján STRAPÁK

Manželka Anna a ostatná rodina

   Dň a 3. 6. 2002  
uplynú dva roky, čo 
ná s navž dy opustil  
manž el, otec  

   Kto ste ho poznali 
venujte mu, prosím, 

tichú spomienku.
                      

      Ján ROMAN.

Manželka s rodinou
Peter Budaj a Ingrid Chalá szová
Róbert Melichá r a Pavlína Ferenč i-
čová
Ing. Igor Magá t a Mgr. Má ria Dulajo-
vá
Marek Murá rik a Martina Eliašiková
Martin Há jik a Katarína Haulíková
Peter Turek a Katarína Somorovská

Rudolf Held   9.5.
Má ria Farkašová           10.5.
Ľ udevít Hanúsek 10.5.
Pavla Kulhá mková   13.5.
Mariana Búranová   14.5.
Elena Prizbulová   19.5.
Edita Hrončová   20.5.
Ivan Šmahovský   21.5.
Ladislav Kanička   24.5.
Matilda Výberč iová   25.5.
Má ria Pá storová   28.5.
                    
Anna Pudišová   8.5.
Matúš Klamo   9.5.
Má ria Tomašových 15.5.
Milan Grégr 18.5.
Alojz Polakovič 18.5. 
Ľ udevít Valachovič 19.5.
Karol Vanček 20.5.
                   
Angela Vavrinkovičová     4.5.
Martin Krčík     5.5.
Michal Č ech   15.5.
Má ria Pollá ková   20.5.
Margita Slimá ková   29.5.
                   
Valéria Boďová   12.5.
Kristína Wittgrúberová   13.5.
                   
Anna Dugová   10.5.
                   
Já n Oslej                     1.5.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč né

91-roč ná

93-roč ný
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   Ď akujeme občanom mesta Pezi-
nok za účasť na poslednej rozlúčke 
s našou drahou
          
   Ď akujeme za kvetinové dary a 
prejavy sústrasti.
               

Gitkou BALÁŽOVOU.

 Manž el Rafael Balá ž  st. 
                a rodina

   Dň a 13. 6. 2002 
uplynie 10 rokov, čo 
ná s navždy opustil 
syn, brat, š vagor
  
   Kto ste ho poznali 
venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.
  

Š tefan CAGAN.

Matka Katarína, sestry Marika a
  Ľudmila, švagor Jozef

   V rá mci niekoľko rokov trvajú-
ceho minikurzu prípravy regioná l-
nych špecialít zná meho pod ná -
zvom Ako to robili naše babky pri-
pravili organizá tori - Malokarpat-
ské múzeum a Mesto Pezinok jeho 
ď alš ie pokrač ovanie. Uskutoč ní sa 
v stredu 5. júna 2002 o 16.00 hod. v 
dielni múzea a tentokrá t sa pod 
vedením lektorky Dr. D. Kopá lovej 
budú podľa starých receptov variť 
zeleninové prívarky. Vstup na podu-
jatie je voľný.                           (EL)

   Tesne pred odovzdá vaním vy-
svedčení pozýva primá tor mesta 
Pezinok Ivan Pessel na tradičné 
stretnutie úspešných žiakov všet-
kých pezinských zá kladných a 
stredných š kôl. Uskutoční sa vo 
š tvrtok 27. júna 2002 o 8.00 hod. v 
kinosá le Kultúrneho centra. Po-
zvanie na filmové predstavenie 
(Harry Potter a kameň  mudrcov) 
bude symbolickým ocenením ich 
celoročnej prá ce v š kole a rovnako 
symbolickou bodkou za uplynulým 
š kolským rokom.                     (EL)

   Zá kladná  umelecká  š kola E. Su-
choň a v Pezinku pozýva deti do 
hudobného, výtvarného a taneč-
ného odboru. Talentové skúš ky 
budú 24. a 25. júna 2002 od 14.00 
do 18.00 hod.

   Už druhýkrá t prijala pezinská  
kapela Cajlané pozvanie z Moson-
magyaró vá ru na tradičné medziná -
rodné stretnutie dychových hu-
dieb, ktoré sa uskutočnilo v tomto 
partnerskom meste 25. má ja. Caj-
lané mali na podujatí nielen vlastný 
verejný koncert, ale sa zúčastnili aj 
na spoločnom vystúpení, kde s 
ď alš ími piatimi zúčastnenými kape-
lami odohrali Pochod Viliama Tella 
a Beethovenovu Ó du na radosť.            
                                               (EL)

MÚDRY NECH SA NECHVÁLI MÚDROSŤOU,
SILÁK NECH SA NEHONOSÍ SILOU,
BOHÁČ  NECH SA NECHVÁLI SVOJIM BOHATSTVOM,
ALE KTO SA CHVÁLI, NECH SA CHVÁLI TÝM,
ŽE JE ROZUMNÝ A POZNÁ MŇA,
ŽE JA SOM PÁN, KTORÝ SA ZĽUTÚVA,
PRISLUHUJE PRÁVO A PRAVDU NA ZEMI,
LEBO V TÝCHTO MÁM ZÁĽUBU, HOVORÍ PÁN.

PRIBLÍŽ IM SA K VÁM NA SÚD A BUDEM RÝCHLYM
SVEDKOM PROTI ČARODEJOM, CUDZOLOŽNÍKOM,
KRIVOPRÍSAŽNÍKOM A TÝM, ČO ZNÁSILŇUJÚ
NÁDENNÍKOV, VDOVY A SIROTY, POKORUJÚ  CUDZINCA
A NEBOJA SA MA - HOVORÍ PÁN ZÁSTUPOV.

   Občania ná šho mesta si iste vš imli, 
že na Radničnom námestí sa vyko-
ná va rekonš trukcia Starej radnice. O 
jej zámeroch a priebehu sme už viac-
krá t informovali. Počas rekonš trukcie 
sa robil aj archeologický a pamiatkar-
ský výskum. O podrobnejš ie infor-
má cie sme požiadali viceprimá tora 
Mgr. Olivera Solgu.

   

  

 - Hneď  na zač iatku sme požiadali 
dodá vateľa i samotných pracovní-
kov, aby ná jdené predmety s historic-
kou hodnotou - č i už kov, keramiku, 
drevo, sklo alebo papier uchrá nili 
pred poškodením. Potom sme vždy 
skontaktovali pamiatkarov alebo ar-
cheológov, aby ná lezy posúdili. Boli 
to materiá ly z ná hodných ná lezov.

- Pri č istení povaly sa naš li písom-
nosti z 18. a 19. storoč ia. Sú tam aj 
nejaké vzá cnosti. Naš iel sa napríklad 
list z roku 1870 s menným zozna-
mom murá rov a všetkých pracovní-
kov na radnici, ktorý obsahuje aj 
výšku ich platu. Naš li sa tu aj olejové 
lampy, ktoré sú jedinými ná lezmi v 
Pezinku. Boli kedysi umiestnené na 
obvodových múroch radnice zvonku. 
Zažíhali sa každý več er, aby 
osvetľovali okolie budovy.
   Ďalš ia č asť ná lezov je zviazaná  so 
systematickým výskumom, ktorý 
viedol archeológ PhDr. Peter Baxa. 
Ten urobil prieskum prízemných 
priestorov, najmä obrá tených na 
ulicu M.R. Š tefá nika a na Radnič né 
ná mestie. Výskum potvrdil osídlenie 
z 13. a 14. storoč ia. Naš li sa ka-
menné i murované zá klady domov, 
zvyšky po požiari, prepá lená  hlina, 
dokonca odtlač ky prútia, ktoré bolo 
súč asťou výmurovky. Naš iel sa ko-
zub, v ktorom bola rozbitá  keramika, 
ktorá  sa tam zrejme dostala pri zva-
lení objektu. Pri výkopoch sa objavilo 
množstvo sietí a keramických č re-
pov. Žiaľ, keď že iš lo pravdepodobne 
o zasypá vací materiá l nie sú tieto 
predmety ucelené. Sú zachované 
len z dvoch tretín alebo len spolovi-
ce. Vieme si však domyslieť ako vyze-
rali. Tá to keramika pochá dza z 13. 
až 19. storoč ia. Mali sme možnosť 
presvedč iť sa aj o majstrovstve ume-
leckých remeselníkov na zvyškoch 
kachlíc.

l Môžete nám bliž šie povedať, 
aké historicky cenné predmety sa 
našli?

Objavili sa aj kovové predme-
ty?
 l

- Pravdaže. Naš li sa mince z č ias 
panovania Jiřího z Poděbrad a nie-
koľko mincí zo 17. a 18. storoč ia. Pri 
ná hodných výkopoch boli ná jdené 
klince, rukoväť kordu, pracka z 
opasku. Tieto i ď alš ie ná lezy sa reš -
taurujú v Pamiatkovom ústave.

- Musím sa priznať, že á no. Abso-
lútne slovenskou raritou, č o potvrdili 
aj viacerí odborníci, je latinský ná pis 
po celom obvode troch strá n radnice 
(preklad uvá dzame na inom mieste). 
Jedinečnosť je v tom, že pokiaľ inde 
na podobných objektoch sa ná pisy 
vzťahujú na panovníkov, č i iné oso-
by, v našom prípade ide o text z 
biblie. Druhý ná pis je na kamennej 
doske, ktorá  bola súč asťou reliéfu 
Svätej Anny a Panny Má rie. Ka-
menné reliéfy tu boli umiestnené po 
zbúraní mestských brá n, kde boli 
umiestnené na prieč elí.
Pozoruhodná  je výzdoba juhový-
chodného arkieru (smerom na ulicu 
M.R. Š tefá nika a k ná mestiu), kde v 
prvej omietkovej vrstve sa naš lo 
vzá cne renesančné sgrafito. Sú tam 
krá sne ornamenty geometrických 
tvarov, ktoré budú rekonš truované 
vo všetkých š tyroch okná ch. Okrem 
toho sa vykoná va reš taurovanie 
fresky Augustína Bá rtu v reprezen-
tač nej sieni na poschodí.

- V dvoch miestnostiach je š tuková  
výzdoba, nebola veľmi zachovalá , 
ale veľmi pekná . Podarilo sa ju re-
konš truovať. V ď alšej miestnosti sa 
naš la renesančná  freska.

   

   

   

Iste vás zaskočili ná lezy na 
fasáde...

Všimli sme si ozdoby vo vnú -
torných priestoroch...

Archeologický a pamiatkarský 

l

l

l

výskum bol iste ná ročný a do istej 
miery aj spomalil rekonštrukčné 
práce.
- To je pravda. Avšak výskum v ta-
komto rozsahu sa tu robil prvýkrá t. 
Mohol sa uskutoč niť len vď aka 
veľkorysosti mesta. Aj keď  to zvýš i 
ná klady na rekonš trukciu, bolo to 
potrebné. Nakoniec, prinieslo to aj 
zaujímavý poznatok. Doteraz sa tvr-
dilo, že Pezinok v 13. až 14. storoč í 
tvorila len dolná  č asť dnešnej Holu-
byho ulice, v okolí potoka, ktorý pre-
tekal cez Potoč nú ulicu a ná mestie. 
Vôbec sa nevedelo, že Pezinok sa 
rozvíjal aj smerom k Farskému kos-
tolu (pochá dza z 13. storoč ia) a zá m-
ku. Archeologický prieskum P. Baxu 
potvrdil, že domy boli situované aj 
smerom na ulicu M.R. Š tefá nika a na 
ná mestie, to znamená , že ná mestie, 
samozrejme v inej podobe, už vtedy 
bolo. Vieme si na zá klade tohto ziste-
nia predstaviť veľkosť Pezinka, že to 
nebola len malá  osada pri potoku.
   Dbali sme, aby reš taurá torské 
prá ce robili naozaj odborníci. Konzul-
tovali sme ná lezy zo znalcami z Vyso-
kej školy výtvarného umenia a Pa-
miatkového ústavu. Využívali sme pri 
tom osobné kontakty. Na všetky 
prá ce dohliadal Pamiatkový ústav. 
Oceňujem spoluprá cu s Mgr. Elenou 
Sabadošovou, ktorá  nielenže je na-
slovovzatou odborníč kou ale bola 
ochotná  zúč astňovať sa na pravidel-
ných konzultá ciá ch na stavbe.
   Stará  radnica po ukonč ení rekon-
š trukčných prá c bude ozajstným 
skvostom ná mestia. Budú ju môcť 
obdivovať nielen Pezinč ania, ale aj 
ná vš tevníci mesta.                   (mo)

   V Galérii G 5 bola 23. má ja otvo-
rená  výstava obrazov mladej bra-
tislavskej umeleckej fotografky 

. Je to jej piata samostatná  
výstava, okrem toho svoju tvorbu 
prezentovala na dvoch desiatkach 
kolektívnych výstav, prevažne na 
Slovensku a v Čechá ch. V roku 2000 
získala cenu Grand prix Ľudovej ban-
ky.
   Tvorba Silvie Sapá rovej je v posled-
ných rokoch zameraná  na problema-
tiku tela a telesnosti. Nesníma však 
povrchovú javovú strá nku tela, ale 
snaží sa preniknúť pod povrch - pod 
kožu tela. Na jej fotografiá ch sú doko-

Silvie 
Sapá rovej

nalo inscenované novodobé zá tiš ia 
tvorené zo živočíšneho materiá lu a 
súčasne simulujúce "materiá l ľudský".
   Zaujímavú výstavu si môžete po-
zrieť do 30. júna 2002.

   Na budove pobočky Sloven-
skej sporiteľne na Šancovej 
ulici bola odhalená  pamätná  
tabuľa, ktorá  má  pripomínať 
miesto, kde stá la židovská  
synagó ga. Slúžila židovským 
spoluobčanom, ktorých v na-
š om meste žilo asi 500. Po 
vojne sa ich vrá tilo len veľmi 
má lo, mnohí zahynuli v kon-
centračných tá boroch. Syna-
gó gu zbúrali v roku 1957.   
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   Malokarpatské  osvetové  stre-
disko pozýva občanov 1. jú na (so-
bota) na turistický pochod UNICEF 
TOUR 2002. Š tart bude na ihrisku v 
Pinelovej nemocnici v čase od 
10.00 do 12.00 hod.
   Pochodujú cich čakajú  RAJO 
raň ajky a občerstvenie počas celej 
trasy, na zá ver pochodu bude grill 
party a vystú penie country skupiny 
Modrí jazdci.
Podmienky ú časti:
 - minimum 100 Sk oprá vň uje jed-
notlivca a 200 Sk rodinu zú častniť 
sa na pochode, získať bezplatné  
občerstvenie a prežiť príjemný deň  
v prírode Malých Karpá t.
   Rodina alebo jednotlivec, ktorým 
sa podarí sponzorsky zozbierať 
alebo prispieť minimá lne 300 Sk, 
dostanú  navyše tričko UNICEF 
TOUR 2002, zá roveň  ich tá to suma 
oprá vň uje zú častniť sa na žrebova- 
ní o skvelé  ceny (podrobné  infor-
má cie získate na tel. č. 033/643 
3489,  a lebo na in te rnete :  
www.moska. sk).
   Príďte so svojimi deťmi oslá viť 
Medziná rodný deň  detí. Svojou 
ú časťou prispejete deťom z rôz-
nych častí sveta na vzdelá vacie 
programy, ktoré  sú  ešte na začiatku 
tretieho tisícročia negramotné . 
                                            (MOS)

   Zvä z diabetikov Slovenska - Zá -
kladná  organizá cia Pezinok v spo-
luprá ci s farmaceutickou spoloč-
nosťou Aventis Pharma organizujú  
v piatok 31. má ja pracovné  stretnu-
tie na té mu Ako predchá dzať dia-
betu a jeho kompliká ciam. Poduja-
tie v rá mci Edukačné ho programu 
pre pacienta sa uskutoční v Dome 
kultú ry o 17.00 hodine. PRO-
GRAM: 1. 

 - MUDr. Jaroslav Fá bry, 2. 
 - JUDr. Eva 

Madajová , 3.  - 
Rená ta Lahitová , 4. 

 - spoľahlivý partner v 
liečbe diabetu - Ing. Liliana Pintero-
vá .
   Po pracovnej časti spoločnosť 
Aventis Pharma pripravila pre 
ú častníkov pohostenie.
   Organizá tori stretnutia pozývajú  
na predná šky aj ostatných obča-
nov, ktorých tá to problematika zau-
jíma.
   Pred začiatkom programu bude 
zabezpečené  meranie glyké mie a 
krvné ho tlaku.              

Diabetes a ž ivot diabe-
tika Práv-
nicke aspekty diabetika

Starostlivosť o nohy
Aventis 

Pharma

Ján Šindler

   V sobotu 29. jú na od 8.00 hod. sa 
uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezi-
nok 7. ročník populá rneho turnaja v 
malom futbale. Na podujatí sa 
zú častní dvadsaťštyri mužstiev z 
Pezinka, Nitry, Piešťan, Bratislavy, 
Š urian a blízkeho okolia.
   Titul z predchá dzajú ceho ročníka 
príde obhajovať Cobra Nico.
   Organizá tori turnaja pozývajú  
všetkých fanú šikov a priateľov 
tohto športu. O občerstvenie je po-
starané .                              J. Nagy

   , kresťanská  a 
športová  organizá cia, oslá vila 4. 
má ja desiate výročie obnovenia 
činnosti na Slovensku. Na osla-
vá ch sa zú častnili aj zahraniční 
hostia z Vatiká nu, Poľska a Č iech.
   Sprá vu o doterajšej činnosti Slo-
venské ho orla predniesol prezi-
dent Ing. Jozef Gá lik. Za Pezinok 
sa zú častnili delegá ti Vladimír 
Milko a Peter Sandtner.           

Slovenský  orol

(SO)
   Mesto Pezinok v spoluprá ci s 
komunitnou nadá ciou REVIA pri-
pravujú  celomestskú  kampaň  Za 
čistejší Pezinok. Jej cieľom bude v 
spoluprá ci so všetkými, ktorým 
zá leží na tom, aby žili v príjemnom 
a zdravom meste, niečo pre to uro-
biť a nespoliehať sa, že sa o to 
pričinia len iní, alebo sa to spraví 
samo. Zatiaľ prejavili zá ujem po-
dielať sa na kampani okrem orga-
nizá torov i miestne mé diá  - Televí-
zia Pezinok, s. r. o., časopisy Pe-
zinčan, Pezinsko, Pezinský podni-
kateľ, Pezinské  okno a Vidiečan, 
ďalej občianske združenia Preven-
cia AD a Grinavský občiansky klub, 
zá kladné  školy na Fá ndlyho a Holu-
byho ulici, Klub mladých pri Kultú r-
nom centre, kultú rne inštitú cie Ma-

lokarpatská  knižnica a Malokarpat-
ské  osvetové  stredisko a Centrum 
výchovnej a psychologickej pre-
vencie. Tento kolektív je však otvo-
rený aj ďaľším zá ujemcom. Najbliž-
šie diskusné  stretnutie ku kampani 
sa uskutoční v pondelok 10. jú na o 
14.00 hod na Mestskom ú rade v 
Pezinku, v zasadačke č. 12. Budú  
na ň om vítaní nielen pozvaní. Kam-
paň  zatiaľ nemá  svoje oficiá lne po-
menovanie ani logo. Je to výzva 
pre všetkých, ktorí majú  dobré  ná -
pady a sú  výtvarne zruční. Cenná  
bude každá  pomoc.
   Organizá tori sú  pripravení po-
skytnú ť bližšie informá cie: Mestský 
ú rad E. Lupová , tel. 033/6901102, 
nadá cia REVIA Ľ. Macková , tel. 
033/6413011.                          (EL)

   Pod týmto 
ná zvom vyjde 
v polovici jú na 
tohto roku viac 
ako 20-strano-
v á  b rožú ra ,   
ktorú  vydá va  
mesto Pezinok 

vďaka finančnej podpore Nadá cie 
otvorenej spoločnosti. Materiá l 
bude obsahovať kontakty a prak-
tické  rady pre vybavovanie zá leži-
tostí sú visiacich s každodenným 
životom občana mesta Pezinok a 
mala by pomôcť pri orientá cii v  
spleti miestnych ú radov, mé dií a 
zá ujmových združení a ich rôznych 
ná plní (kompetencií). Materiá l sa 
bude distribuovať do všetkých do-
má cností v meste. Bude mať aj 
elektronickú  podobu na interneto-
vej strá nke Pezinka (www.pezi-
nok.sk).                                   (EL)

  n Mobilka 1, predaj mobilných 
telefónov, Tomá š Tahotný, Kupec-
ké ho 49;
   , Martin Gašparík, Meis-
slova 6;
    , Mariá n 
Kubica, Bratislavská  75;
     , Hilá r Streze-
nický, Kollá rova 20;
    , predaj textilu a dopln-
kov, Ing. Roman Untermajer, Kollá -
rova 12;
    , Vladimír Ledná r, 
Fajgalská  cesta 1;
   , 
Gabriela Svýbová , M.R. Š tefá nika 3;
   , Ro-
man Slá dek, Kalinčiakova 4;
    - Rezident 
s.r.o., Moyzesova 16;
   , Roman Greguš, 
M.R. Š tefá nika 19;
   , Ing. Š tefan Tomašo-
vých, Kollá rova 12;
   , JUDr. 
Má ria Š vestková , Meisslova 6;
   , Martin Malík, 
Bratislavská  102
  , Viktor Ková č, Róbert 
Putyera - poisťovníctvo, Moyzesova 
16;
   

, ORTO s.r.o., Moy-
zesova 16.

Drogé ria

Obč erstvenie Jagerua

Mó dne doplnky

BOOM

Bufet Terasa

GS Mó dne štúdio PATTRA

Film Coffee Restaurant

Rezident kaviareň

Kožené  odevy

Eurotel

Advokátska kancelária

Ovocie zelenina

CAPITOL

Vý dajňa zdravotníckych pomô -
cok u sv. Terezky

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

   Obracajú  sa na ná s občania 
mesta s otá zkami, či sa v Pezinku 
nevybuduje vä čší supermarket, 
ktorý by poskytoval rozsiahlejšie 
obchodné  služby s nižšími cenami. 
Ako príklad uvá dzajú  Senec, kde 
má  už svoj obchodný dom zahra-
ničná  firma Billa.
   Niektorí zas píšu, že počuli o vý-
stavbe obchodné ho centra pri síd-
lisku Juh, ale toto majú  prevá dzko-
vať domá ci podnikatelia, čo situá -
ciu s cenami nijako nevyrieši.
   O bližšie informá cie sme požia-
dali primá tora mesta Ing. Ivana 
Pessela:
- Je pravda, ž e v lokalite Sahara, 
medzi sídliskom Juh a Grinavou, 
sa uvaž uje o vý stavbe obchod-
ného centra pozostávajú ceho z 
troch prevádzkový ch objektov, kto- 
ré by zodpovedali š tandardu mesta 
Pezinka a priľahlého regiónu. Je-
den by mal byť s potravinami, dru- 
hý  s technickým tovarom a tretí s 
menš ími prevádzkami, kde by 
mohli pôsobiť niektorí domáci pod-
nikatelia s rôznymi služ bami.
   MsZ na svojom zasadnutí 23. 
mája po predchádzajú com verej-

nom pripomienkovom konaní, sta-
noviskách dotknutý ch orgánov a 
organizácií a kladnom stanovisku 
OkÚ  schválilo svojim uznesením 
Územný  plán zóny (ÚPZ) a Vš eo-
becné záväzné nariadenie o zá-
väzný ch č astiach tohto ÚPZ, takž e 
po nadobudnutí  právoplatnosti 
tohto uznesenia môž e pokrač ovať 
projektová príprava na vydanie 
ú zemného rozhodnutia, č o dáva 
predpoklady na rokovania s poten-
cionálnymi investormi na budova-
nie jednotlivý ch objektov.
   Okrem toho sa uskutoč nili aj roko-
vania s firmami Billa, Delvita a Lidl a 
Jednota, ktoré prejavili záujem vy-
budovať v naš om meste svoje su-
permarkety. Skú mame preto aj iné 
mož nosti, kde by mohli byť takéto 
supermarkety umiestnené.
   Je pravda, ž e viacerí  pezinskí 
podnikatelia majú  obavy, ž e vybu-
dovaním nový ch supermarketov sa 
zmenš í ich podnikateľský  priestor. 
Myslím si vš ak, ž e mesto Pezinok 
má dosť š iroké spotrebiteľské záze-
mie, preto kvalitné obchodné pre-
vádzky v centre mesta alebo na 
sídliskach nemusia mať z prípadnej 
konkurencie obavy.                 (mo)

   V oblasti Kučišdorfskej doliny 
usporiadala Telovýchovná  jednota 
Sokol Pezinok - Klub orientačné ho 
behu, Medziná rodné  majstrovstvá  
Slovenska v orientačnom behu na 
krá tkej trati. Zú častnilo sa na nich 
270 preteká rov z Česka, Rakú ska, 
Slovenska a Š vé dska. Víťazom v 
kategórii  mužov sa stal Jozef Wall-
ner z Kobry Bratislava a v kategórii 
žien Jana Miklušová  z Farmaceutu 
Bratislava. Veľkým ú spechom je 
strieborná  medaila staršieho do-
rastenca Pavla Polá čka z Pezinka.
   Na klasickej trati vyhrali František 
Libant z Kobry Bratislava a Jana 
Miklušová  z Farmaceutu. Víťazmi 
45. ročníka Pohá ra oslobodenia 
mesta Pezinok sa stali preteká ri 
Kobry Bratislava.                     (pp)

   V pezinskom Dome kultú ry sa 
uskutočnilo rokovanie najvyš-
šieho orgá nu Slovenskej živno-
stenskej komory (SŽK) - Zhro-
maždenia delegá tov. SŽK  
vznikla zo zá kona a vo vzťahu k 
štá tnym orgá nom zastupuje  
podnikateľov najmä  zo sfé ry 
malé ho a stredné ho podnika-
nia.
   Delegá ti, medzi ktorými boli aj 
Pezinčania, sa zaoberali vý-
sledkami a podnikateľskými  
podmienkami v minulom roku a 
plá nmi do budú cnosti. Na časti 
rokovania sa zú častnili aj niek-
torí ministri vlá dy SR a zá stup-
covia politických strá n.
   Rokovanie viedol predseda 
Krajskej zložky a podpredseda 
SŽK Vojtech Gottschall.    (mo)
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   V Bratislave má  od roku 1996 
sídlo Slovenská  spoločnosť: Edu-
ká cia v imunogenetike. Pomá ha 
pacientom trpiacim na leukémiu, 
kde jediným spô sobom liečby je 
transplantá cia kostnej drene. Zare-
gistrovaným pacientom hľadajú 
darcov z celé ho sveta prostredníc-
tvom celosvetovej banky darcov a 
medziná rodných vedeckých spo-
ločností. Súčasne zabezpečujú 
vzdelá vanie rodín, ktoré  majú do- 
ma leukemika, aby sa zlepšila do-
má ca starostlivosť o pacienta a tým 
i jeho kvalita života pred i po trans- 
plantá cii.
   Spoločnosť je zameraná  aj na 
vzdelá vanie pri liečbe chorô b imu-
nogeneticky asociovaných (napr. 

cukrovka, reuma, rakovina, štítna 
žľaza atď.). Organizujú kongresy, 
sympóziá , štúdijné  pobyty, publiká -
cie a medziná rodnú vedecko-
klinicko odbornú spoluprá cu pre 
pracovníkov v danom odbore.
   Bližšie informá cie získate priamo 
v 

, tel./fax: 02/647 
78 562. Príspevky na projekty spo-
ločnosti mô žete poslať na číslo 
účtu: 1188194453/0200 VÚB Bra-
tislava-centrum.
 

Slovenskej spoloč nosti: Eduká-
cia v imunogenetike, Kopanice 25, 
821 04 Bratislava 2

  

                

Prezidentkou spoloč nosti je 
, ktorá je mno-

hým Pezinč anom známa tým, ž e v ro-
koch 1970-1975 ú speš ne reprezento-
vala s Karolom Chromickým Klub spo-
loč enské ho tanca Petan.

RNDr.
Margita Bencová , CSc.

(mo)

   Riaditeľka Materskej školy, ul. 
Orešie v Pezinku ďakuje členom 
Grinavské ho občianskeho výboru 
- Jozefovi Krasň anské mu a Valte-
rovi Schlegelovi za brigá dnicku 
pomoc pri čistení okolia areá lu a 
kosenia zá hrady MŠ .
                     Anna Krasň anská, 
                     riaditeľka MŠ

   Materská  škola, ul. Orešie č. 32 v 
Pezinku (miestna časť Grinava, 
predtým Myslenice) oslavuje v 
tomto kalendá rnom roku 60. vý-
ročie svojej existencie.
   Srdečne pozývame na slá v-
nostné  stretnutie všetkých peda-
gogických zamestnancov, ktorí 
pô sobili v našej MŠ od roku 1942 a 
všetkých odchovancov.
   Oslava sa bude konať v sobotu 
22. júna 2002 v priestoroch súčas-
nej Materskej školy v čase od 14. 
do 18. hodiny.
   Bližšie informá cie vá m poskyt-
neme na tel. č. 033/642 26 30 
alebo 0905 427 507. 
 Anna Krasň anská, riaditeľka MŠ

Oznam

   Na pražskom hrade sa koná  
v histórii najväčšia výstava z 
diel pezinské ho rodá ka Já na 
Kupecké ho. Zá ujemcovia si ju 
mô žu pozrieť ešte do 16. júna.

REKLA
MA
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   Spomienky na druhú  svetovú  vojnu zvyčajne 
zužujeme na bojové  operá cie, na obete tý chto 
operá cií, na vyzdvihnutie víťazov a na zdôraz-
nenie viny porazený ch. Preto sa pri taký ch prí-
ležitostiach, akou je nedá vne 57. vý ročie konca 
vojny, pripomínajú  najmä rozmanité  dá tumy a 
čísla. Je to, nepochybne, vý znamné . Dôležité  je 
však ešte čosi iné . Totiž pohľad poza tieto dá -
tumy a čísla, pohľad dovnú tra, pokus preniknú ť 
k podstate, pokus hľadať odpoveď na otázku: 
PREČ O?
   Prečo sa to všetko stalo? Prečo bolo možné  
všetko to vraždenie? Ako to, že sa ľudstvo nepo-
učilo z vojny predchádzajú cej, z dávnych i cel-
kom čerstvý ch historický ch udalostí? Hľadanie 
odpovedí nas privedie k neradostným ziste-
niam. Privedie ná s k poznaniu, že na samom 
začiatku bola ľudská  i politická  ľahostajnosť, 
nevšímavosť a necitlivosť voči zlu. 
   Pri jeho novodobý ch koreňoch stá la do škru-
piny hospodá rskeho ú spechu zabalená  tragé -
dia nemecké ho ná roda v prvej polovici tridsia-
tych rokov 20. storočia. Ná roda poznačené ho 
prehrou v prvej svetovej vojne a unavené ho ne-
ustá lymi vnú tropolitickými šarvá tkami. Ná roda, 
ktorý  začal pociťovať ú navu z demokracie a za-
tú žil po "poriadku", po silnej ruke. Preto si našiel 
"spasiteľa", ktorému ustú pilo celé  politické  spek-
trum nemeckej medzivojnovej demokracie.
   Keď v posledný ch januá rový ch dňoch roku 
1932 vznikla v Nemecku koalícia ná rodný ch 
socialistov s nacionalistami, spý tal sa aký si vy-
desený  kritik dovtedajšieho kancelá ra von Pape-
na: "Vy ste pustili Hitlera k moci?" Papen sa-
moľú bo odpovedal: "Mý lite sa, my sme ho an-

gažovali". Mý lil sa, samozrejme, Papen. An-
gažovať zlo, znamená  - pustiť ho k moci. To, čo 
nasledovalo, všetci poznáme: prenasledovanie 
židov, najprv v Nemecku, neskôr na celom sve-
te. Porušenie Versailleskej zmluvy, obsadenie 
Porý nia v roku 1938,  mlčanie Francú zska, Mní-
chov 1938, vydanie Č esko-Slovenska, za sú - 
hlasu Anglicka a Francú zska, obsadenie Ra-
kú ska, prvý  september 1939 - začiatok druhej 
svetovej vojny.
   Uká zalo sa, že tam, kde sa darí ideológii, 
upadá  mravnosť. Ideológia sa snaží nahradiť 
morá lku, ustupovanie zlu, pokus angažovať zlo  
do služieb dobra je len ilú ziou, ktorá  končí tra-
gicky. Toto všetko mi prichodí na um teraz, keď 
stojíme pred pamätníkmi obetí druhej svetovej 
vojny, obetí pokusu angažovať zlo.
   Vý sledkom tohto bezná dejné ho a nemrav-
né ho experimentu bola beštializá cia ľudský ch 
vzťahov, zdegradovaná  ľudskosť a pošliapaná  
ú cta k ľudskému životu. Dôsledkom sú  milióny 
mŕtvych. Keď na nich dnes spomíname, pripo-
meňme si prá ve cez ich smrť mravný  rozmer 
tejto obety. Keď hovoríme, že padli za našu slo-
bodu, uvedomme si hĺbku a zložitosť tejto slo-
body. Nejde len o oslobodenie spod okupá cie. 
Ide o slobodu v zodpovednosti za celé  naše 
sprá vanie, o slobodu v schopnosti rozhodovať 
sa medzi dobrom a zlom, medzi morá lkou a ne-
mravnosťou.
   Smrť všetký ch, ktorí padli na bojiská ch druhej 
svetovej vojny a pri oslobodzovaní našej vlasti a 
ná šho mesta bude mať len vtedy svoj pravý  zmy-
sel, keď my, ktorí vďaka ich obete žijeme, bu-

deme schopní zabrániť opakovaniu podobný ch 
tragé dií i opakovaniu rozmanitý ch nemravný ch 
experimentov so zlom.
   Spomeňme si preto najmä v tejto sú vislosti na 
vojakov sovietskej armády, ale aj (a myslím, že 
to bude pri tejto príležitosti v našom meste prvý  
raz) na americký ch vojakov. Aj oni sa podieľali 
na oslobodení Pezinka. Veď jeden z ťažký ch 
letecký ch sú bojov konca vojny sa odohral práve 
nad jeho mú rmi a nad Malými Karpatmi a svoj 
život v ňom stratili mladí Američania. Tí, ktorí 
prežili, navštevujú  dnes naše mesto a stretá vajú  
sa so svojimi zá chrancami - Pezinčanmi. Aj im 
patrí naša ú cta.
   Pokladám za nevyhnutné  hovoriť o druhej sve-
tovej vojne najmä ako o extré mnom mravnom 
zlyhaní demokratické ho sveta a jeho inštitú cií. 
Pokladám to za potrebné  najmä dnes, keď sme 
konfrontovaní s nový mi hrozbami, keď sa na 
svetlo sveta opäť derie nadutá  pý cha a my 
máme sklon tvá riť sa, že sa ná s to netý ka, že to 
nie je naša vec. Vyhová rame sa pri tom na ú na- 
vu z demokracie a tú žime po akomsi absolú t-
nom poriadku. Zodpovednosti za slobodu i zod-
povednosti v dosiahnutej slobode sa však ne-
zbavíme. Naopak, k tejto zodpovednosti sme 
zaviazaní všetký mi, čo položili svoje životy v 
druhej svetovej vojne, v boji proti absolú tnej tota-
litnej moci.
                                    René Bílik
                                    prednosta OÚ  Pezinok

   OSLAVY 57. vý roč ia ukonč enia II. svetovej 
vojny sa v Pezinku uskutoč nili 7. má ja pri 
pomníku padlých na Mladoboleslavskej uli-
ci. Slá vnostné príhovory predniesli pred-
nosta OkÚ  R. Bílik a predseda MO SZPB Ľ. 
Šušol.

 

   Elektronické  bankovníctvo zna-
mená  pre klienta maximá lne po-
hodlie pri komunikácii s bankou - 
či už je to využitie 24-hodinovej 
služby telefonické ho centra DIA-
LOG (02/5919 1000 alebo 6866 
1000) na zadanie platobné ho 
príkazu alebo získanie všetký ch 
druhov informá cií z Internet ban-
kingu alebo Mobil bankingu. Mi-
moriadnu obľú benosť si získala 
služba b-mail, čo je zasielanie 
krá tkych SMS alebo e-mailový ch 
sprá v o stave a pohyboch na 
ú čte. Napríklad ak si ako krité -
rium pre obdržanie SMS sprá vy 
zvolíte každý  pohyb väčší ako 1 
Sk, o každom pohybe na vašom 
bežnom ú čte nad tú to hranicu 
budete informovaní prostredníc-
tvom vá šho mobilné ho telefónu. 
Tá to služba je v Tatra banke bez 
poplatku.
   

   Tatra banka ponú ka atraktívne 
podmienky financovania vá šho 
bý vania formou hypoteká rneho 

  Okrem klasický ch služieb, 
ako je vedenie bežného úč tu, 
vkladných knižiek č i termino-
vaného úč tu, ponúka Tatra 
banka aj produkty a služby 
elektronického bankovníctva. 
Mohli by ste ná m ich bližšie 
predstaviť?

Ako mô že Tatra banka po-
mô cť  pri riešení finacovania 
bý vania?

ú veru s jedinečnou vý hodou zá -
ruky ú rokovej sadzby (tzv. fixá cie) 
až na 10 rokov. Znamená  to, že 
banka zaručuje nezmenené  ú ro-
kové  splá tky počas 10 rokov. Je to 

dôležitá  vý hoda, ktorú  v sú časnosti 
poskytuje len Tatra banka. Ide v 
podstate o ponú knutie istoty, keď- 
že dnes nemožno s určitosťou od-
hadnú ť, aká  bude ú roveň ú rokovej 
sadzby o niekoľko rokov. S ú čin-
nosťou od 9. apríla 2002 Tatra ban- 
ka znížila ú rokové  sadzby platné  
pre poskytovanie hypoteká rnych 
ú verov. Svojim klientom zachová  
možnosť vlastné ho vý beru doby 

fixá cie ú rokovej sadzby na 5 resp. 
10 rokov. Pri fixá cii na 5 rokov sa 
ú roková  sadzba so zohľadnením 
štá tneho príspevku pohybuje od 
5,20 percenta a pri fixá cii na 10 ro-

kov od 5,50 percenta. 
   Ďalšou možnosťou je spotrebný  
ú ver na vonkajšie a vnú torné   
ú pravy bytov a rodinný ch domov od 
podlahy až po strechu vo vý ške od 
10 tisíc do 300 tisíc Sk so splat-
nosťou od 1 do 4 rokov. Podmien-
kou je pravidelný  mesačný  príjem v 
dostatočnej vý ške na splá canie 
ú veru.
   A naopak - mô žete predstaviť  

možnosti najziskovejšieho 
uloženia finanč ný ch pro- 
striedkov?

Ďakujeme za rozhovor.
                                               (r)

   Tatra banka poskytuje viaceré  
možnosti. Najbežnejším spôso-
bom je využitie už spomínanej 
vkladnej knižky vedenej v Sk 
alebo cudzej mene, s ktorou je v 
Tatra banke možné  nakladať ke- 
dykoľvek, bez vý povednej leho-
ty, v ktorejkoľvek pobočke. 
   Vyššie ú roky získate pri 
uložení vašich finančný ch pro- 
striedkov na terminovaný  vkla-
dový  ú čet v Sk  alebo cudzej me-
ne, ktorý  prostriedky viaže na 
určitý  čas (od 1 do 12  mesia-
cov). Vý hodou je možnosť auto-
matickej obnovy vkladu v deň 
jeho splatnosti alebo automatic-
ké ho prevodu zostatku vkladu na 
bežný  ú čet či vkladnú  knižku ve-
denú  v Tatra banke. Terminova-
né  ú čty sa vôbec nespoplatňujú .
   V každej pobočke Tatra banky 
ponú kame taktiež nové  vý hodné  
možnosti investovania, ktoré  po- 
skytujú  našim klientom vysoký  
vý nos za podmienky dlhodo-
bé ho uloženia investície.
   Bližšie informá cie o aký ch-
koľvek produktoch a službách 
Tatra banky vám radi poskytnú  
zamestnanci našej pobočky ale- 
bo telefonickej služby DIALOG 
(02/5919 1000 alebo 6866 
1000).
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   Považ ujeme si za povinnosť infor-
movať občanov o zmenách, ktoré  
nastali v oblasti štátnej správy na 
ú seku pož iarnej ochrany a poskyto-
vaní pomoci pri ochrane ž ivota a 
zdravia i majetku občanov a práv-
nickych osôb pred pož iarmi a inými 
mimoriadnymi udalosťami.
   Tieto zmeny nastali 1. apríla 2002 
po nadobudnutí ú činnosti zákona č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred po- 
ž iarmi a zákona č. 315/2001 Z.z. o 
hasičskom a záchrannom zbore. 
Ako už  samotný názov jedné ho zo 
zákonov napovedá dochádza v sú -
lade s rozsahom činnosti k zmene 
pôvodné ho názvu Zboru pož iarnej 
ochrany na 

. Nové  právne ú pravy 
sú  taktiež  v sú lade s Národným pro-
gramom prispôsobovania právnych 
predpisov Slovenskej republiky prá- 
vu Európskej ú nie.
   História ochrany obyvateľstva 

Hasičský a zá chranný 
zbor (HaZZ)

pred pož iarmi má dlhú  tradíciu a jej 
vývoj napreduje spolu s rozvojom 
spoločnosti. Na ú zemí dnešnej Slo-
venskej republiky existovala práv- 
na ú prava v oblasti pož iarnej ochra- 
ny už  od roku 1788, keď bol vydaný 
Pož iarno-policajný poriadok Jozefa 
II. Dnešná moderná doba však pri-
náša stále rozmanitejšie podoby
ohrozenia občanov, s ktorými si mu-
sia príslušníci Hasičské ho a zá-
chranné ho zboru poradiť.
   Nové  právne ú pravy priniesli i 
zmeny v organizačnej štruktú re a 
miestnej pôsobnosti orgánov štát-
nej správy na ú seku ochrany pred 
pož iarmi. Pre našu oblasť vzniklo 

 na Suvorovovej uli- 
ci č. 1 (OR HaZZ). Územná pôsob-
nosť Okresné ho riaditeľstva HaZZ 
je pre okresy Pezinok a Senec.
   Hlavnou náplň ou činnosti Okres-
né ho riaditeľstva HaZZ je najmä 

Okresné  riaditeľstvo Hasičské -
ho a zá chranné ho zboru so síd-
lom v Pezinku

zabezpečovanie ú loh sú visiacich so 
zdolávaním pož iarov, s poskytova-
ním pomoci a s vykonávaním zá-
chranných prác pri haváriách, ž ivel-
ných pohromách a pri poskytovaní 
pomoci pri iných mimoriadnych uda-
lostiach. Po oznámení udalosti na 
známom telefónnom čísle 150, vám 
poskytujeme pomoc v prípadoch 
ohrozenia ž ivota a zdravia osôb a 
majetku občanov a spoločnosti, ako 
aj ž ivotné ho prostredia. Naše výjaz-
dové  jednotky sú  umiestnené  v ha-
sičských staniciach v Pezinku a 
Senci a sú  vybavené  technikou 
umož ň ujú cou vykonanie ú činných 
zásahov.
   Plnenie ú loh štátnej správy na 
ú seku ochrany pred pož iarmi a vyko-
návanie štátneho pož iarneho do-
zoru je ďalšou z oblastí činnosti 
Okresné ho riaditeľstva HaZZ. Táto 
oblasť vo vzťahu k občanom, práv-
nickým osobám a podnikajú cim fy-
zickým osobám zahŕň a vykonáva-

nie protipož iarnych kontrol dodrž ia-
vania povinností na ú seku ochrany 
pred pož iarmi, posudzovanie doku-
mentácie stavieb pri ú zemnom, sta-
vebnom a kolaudačnom konaní, 
zisťovanie príčin pož iarov, uklada-
ním a kontrolou plnenia opatrení a 
riešením priestupkov. Ďalej je to 
preventívno - výchovná činnosť,  
spolupráca s obcami, mestami, 
dobrovoľnou pož iarnou ochranou a 
inými občianskymi združ eniami.
   Naše pôsobenie zameriavame 
taktiež  na budovanie veľmi dobrej 
spolupráce s Policajným zborom 
SR a zdravotníckymi zariadeniami 
poskytujú cimi urgentnú  zdravotnú  
pomoc.
   Tieto nové  zmeny sú  prínosom a 
predpokladom pre ďalšie skvalitň o-
vanie zabezpečenia spoločnosti pri 
ochrane ž ivota a zdravia i majetku 
pred pož iarmi a inými mimoriad-
nymi udalosťami. 
                           Ing. J. Bartoš ová

  

. 
Výmenu zabezpečí príslušný in-
špektorát podľa miesta trvalé ho 
pobytu ž iadateľa na počkanie. 
Nenechávajte si výmenu vo-
dičské ho preukazu až  na po-
slednú  chvíľu, ušetríte si čas a 
vyhnete sa zbytočným stresovým 
situáciam.
   Pri výmene je občan povinný 
predlož iť: 

. Počas 
stránkových dní sa kolky predá-
vajú  aj v budove Okresného riadi-
teľstva PZ v Pezinku na Šenkvic-
kej ul. č. 14. Žiadosť o vydanie 
vodičské ho preukazu je aj na 
stránke 
   V prípade, že si občan vodičský 
preukaz nevymení do konca tohto 
roku, v budú com roku jeho preu-
kaz stráca platnosť a vystavuje sa 
tak riziku možných sankcií zo 
strany dopravnej polície. Sankcie 
za jazdu bez platného vodičské ho 
oprávnenia alebo zadrž aní vo-
dičské ho preukazu sú : na mieste 
bloková pokuta do 2000 Sk, pri 
správnom konaní na dopravnom 
inšpektoráte pokuta do 7000 Sk a 
zákaz činnosti viesť motorové  
vozidlo na jeden rok.
   Ak ste drž iteľom vodičské ho 
preukazu, ktorý sa musí vymeniť, 
v prípade, že ž iadate o vydanie 
medzinárodného vodičského pre-
ukazu - tento bude mať ob-
medzenú  platnosť do konca roka 
2002 (inak sa vydáva na 3 roky). 
Pri ceste do zahraničia sa odpo-
rú ča mať medzinárodný vodičský 
preukaz.                                

 Vodičov motorových vozidiel 
upozorňujeme, že do 31. de-
cembra 2002 musia byť vyme-
nené  vš etky vodičské  preukazy 
vydané  do konca roku 1992

www.acc.sk/policia-pk.

(at)

platný  občiansky preu-
kaz, starý  vodičský  preukaz, vypl-
nené tlačivo Ž iadosť o vydanie 
vodičského preukazu, jednu foto-
grafiu o rozmeroch 3,5 x 4,5 cm a 
kolok v hodnote 100 Sk

   Občianske združ enie Prevencia 
AD v spolupráci s Centrom výchov-
nej a psychologickej prevencie usku-
toční v týž dni od 3. - 7. 6. 2002 na 
školách v okrese Pezinok 

. Výhercami sú ťaž e sa stá-
vajú  učitelia, ktorí udelia najoriginál-
nejšiu pochvalu ž iakovi a tiež  ž iaci, 
ktorí tú to pochvalu získali.
   Je veľa známych zápisov, pozná-
mok v ž iackych kniž kách, ktoré  ale 
hovoria výlučne o negatívnej vlast-
nosti ž iaka: 

. Za také to po-

Týždeň 
pochvá l

bez povolenia padá zo 
stoličky, napovedá nepovoleným  
spô sobom, zjedla pomô cky na vý -
tvarnú vý chovu, pravidelne chodí 
do školy nepravidelne, behá po  
triede ako besný

známky ž iak dostáva doma rôzne 
tresty, alebo niektorí rodičia už  iba 
mávnu rukou a nevšímajú  si ich. 
Bude mož no zaujímavé , keď ž iak 
dostane pochvalu a rodič sa ko-
nečne dozvie o ň om niečo pozitív-
ne, čo určite povzbudí dieťa i rodiča. 
Veď je všeobecne známe, ž e naj-
lepším prostriedkom ako dieťa moti-
vovať je pochvala, povzbudenie, 
odmena, aj keď sa niekedy zdá, ž e 
ho nie je začo pchváliť, treba niečo 
nájsť.
   Akcia Týž deň  pochvál sa usku-
točň uje v rámci projektu Detské  
práva sprava-zľava, ktorý finančne 
podporila Nadácia pre podporu 
občianskych aktivít. Projekt sa reali-

zuje od januára 2002 na školách v 
okrese Pezinok a niektoré  jeho ďal-
šie aktivity sú : Víkend s deťmi zame-
raný na oboznámenie s detskými 
právami a následná spolupráca s 
nimi pri ďalších aktivitách, podobne 
zameraný víkend s učiteľmi, plagát 
a letáky o detských právach distri-
buované  na školy a iné  zariadenia, 
ú vaha Detské  práva očami detí, List 
rodičom atď. Ak máte záujem 
dozvedieť sa o projekte niečo viac, 
kontaktujte nás na č.t. 640 4388, 
alebo mail PrevenciaAD@nex-
tra.sk. A na záver: Chváliť nemusia 
len učitelia, ale aj deti, rodičia, 
nadriadení, podriadení, no skrátka 
všetci.                      Prevencia AD

   Na záver ukončenia plaveckých 
výcvikov v tomto školskom roku 
usporiada Krytá plaváreň , Ko-
menské ho 27, Pezinok, dň a 14. 
jú na 2002 o 12.30 hod. sú ťaž  v 
plávaní vo voľnej disciplíne pre 
kategórie: seniori (vek a pohlavie 
nerozhoduje), juniori (ž iaci 3. a 6. 
ročníka základných škôl).
   Na sú ťaž e sa môž u zú častniť 
ž iaci pezinských škôl, ktorých od-
poručia učitelia telesnej výchovy. 
Niektorých ž iakov vybrali tré neri 
plaveckých výcvikov.
   Víťazi budú  odmenení diplo-
mom a vecnou cenou.  
                          

 Zároveň  doplň ujeme text ku 
článku Chcete mokré  vysvedče-
nie, ktorý bol uverejnený v marco-
vom čísle Pezinčana:
   Podávať informácie a prijímať 
prihlášky do kurzov plávania sú  
oprávnení okrem zamestnancov 
plavárne aj osoby, ktoré  sú  s nami 
v zmluvnom vzťahu s cieľom vyko-
návať kurzy plávania.             

Anna Pavelková
  

(ap)

   Časté  dopravné  kolízie na križ ovatke štátnych ciest II/502 a III/5025 
(pri bývalom objekte Poľnohospodárskeho druž stva) prinú tili odborní-
kov situáciu riešiť. Rozhodli sa pre okruž nú  križ ovatku. Na definitívne, 
finančne náročnejšie, riešenie však Slovenská správa ciest nemala pe-
niaze, preto sa zatiaľ urobilo len provizórium z prostriedkov mesta. 
Stavbu bez prerušenia premávky realizoval Unikostav.
   Zmena dopravnej situácie spôsobila niektorým vodičom, najmä na 
ú seku cesty II/502, dosť veľké  problémy, ale časom si iste na nový stav 
zvyknú .                                                                                           (mo)
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   Za pekné ho slnečné ho počasia sa uskutočnilo v 
minulom mesiaci podujatie - Veľká  cena veterá nov do 
vrchu Pezinská  baba. Historické  vozidlá  (automobily, 
motocykle, trojkolky) absolvovali dvakrá t trať dlhú  5,5 
kilometra s prevý š ením 280 metrov. Účelom sú ťaže 
nebolo dosiahnuť najrý chlejš í čas, ale najmenš í ča-
sový  rozdiel medzi dvoma sú ťažnými jazdami. Prete-
ká ri zo Slovenska, Č iech, Rakúska a Holandska š tar-
tovali na 105 vozidlá ch. Z Pezinčanov dosiahli najlep-

š ie vý sledky títo preteká ri: 
 - 1. miesto  (FN 500), 7. 

 (Jawa 175), 
 - 2.  (Škoda Octavia), 4. 

 (Fiat SC 850), 5.  (Fe-
licia Super), 6.  (Simca 1300 š peciá l), 
7.  (Felicia),  
- 1.  (Velorex 350), 5.  (ČZ 
125), 8.  (ČZ175).

motocykle vyrobené do 
roku 1945

automobily vyrobené v ro-
koch 1946-1970

motocykle 1946-1970

Jiří Sztojka Viliam 
Szmrtník

René Bílik
Má ria Sztojková Bohuslav Bula

Ladislav Ková č
Vojtech Gottschal
 Mariá n Bazala Anton Ková č

Gustá v Voda

   Ing. Vojtech Gottschal, pezin- 
pezinský  podnikateľ:
- K tomuto š portu ma v roku 1995 
priviedol Bohuš  Bula. Je to pre 
mň a, v tomto uponá hľanom svete, 

vynikajúci relax. Dobre sa cítim 
medzi týmito ľuďmi, z ktorých sá la 
výborná  ná lada, priateľskosť, kde 
je samozrejmá  ústretovosť, ochota 
pomôcť jeden druhému. Nepatrím 
k š pičkovým veterá nom, ktorí sa na 
svojom stroji puntičká rsky hrajú s 
kaž dým detailom. Ale aj tak pá r dní 
pred pretekmi treba vozidlo po tech-
nickej strá nke prekontrolovať, pre-
leš tiť, odstrá niť prípadné nedostat-
ky. Bezprostredne pred pretekmi 
sa treba zas podrobne obozná miť s 
traťou, dohodnúť sa na taktike, aby 
sme boli čo najúspeš nejš í. 

- Pre mň a znamená  tento š port 
príjemný oddych po kaž dodennom 
pracovnom vypätí. Jazdím na mo-
torke, ktorú som kúpil pred tridsia-

   , riaditeľ 
zdravotné ho odboru Spoločnej 
zdravotnej poisťovne:

MUDr. Gustáv Voda

timi rokmi. Bolo ju treba samozrej-
me zrenovovať, pretož e už  bola 
mierne zničená . Na preteky cho-
dím tri roky, v tomto roku by som 
urč ite chcel absolvovať eš te Ruž i-
novský okruh a podujatie v Skalici.    

- Veterá nsky š port pre mň a, ale aj 
pre môjho kamará ta Pavla Dube-
ka, na ktorého vozidle jazdíme, je 
príjemná  zá bava, relax, prílež itosť 
byť v kruhu priateľov na poduja-
tiach, kde je fantastická  atmosfé-
ra, tak ako je to aj na tejto akcii. Ra- 
di spomíname aj na Zá horá cku re-
ly i ďalš ie preteky. Č lovek sa tu  
stretá va s technikou minulých 
č ias, hlavne vš ak s veľmi dobrými 
ľuďmi. S týmto autom jazdíme tri 
roky, no podobné podujatia na- 
vš tevujeme už  päť rokov.                          
                                              

PaedDr. René Bílik, CSc. (vpra-
vo), prednosta Okresné ho ú radu:

(mo)

   Sedemná sťročný  Pezinčan  má  zaujímavé ho š porto-
vé ho koníčka - jachting. Je členom jachtá rskeho klubu YC Slovan Bra-
tislava. V minulom roku sa stal majstrom Slovenska v triede Laser Radial, 
juniorský m majstrom v triede Laser Standard, najlepš ím dorastencom v 
sú ťaži o Slovenský  pohá r v triede Laser. Zú častnil sa tiež na viacerý ch 
vý znamný ch medziná rodný ch sú ťažiach, ako boli napríklad juniorské  
majstrovstvá  sveta vo Francú zsku, juniorské  majstrovstvá  Euró py v 
Poľsku, juniorské  majstrovstvá  Orange Bowl v Miami v USA, kde si vybo-
joval konečné  piate miesto.
   Matú š  je š tudentom III. ročníka ev. lý cea bilinguá lneho v Bratislave. Od 
začiatku tohto roku je na jednoročnom š tú dijnom pobyte na Novom Zé -
lande, kde má  možnosť venovať sa svojmu š portové mu koníčku.     

Matú š  Nevedel

(mo)

   Há dam eš te nikdy nezískali bas-
ketbalisti Slovakofarmy Pezinok titul 
majstra Slovenska tak jednoznačne 
ako v tejto sezó ne. V zá kladnej časti 
iba raz prehrali a vo vyraďovacej 
časti play off neokúsili trpkosť prehry 
ani raz.
   Najskôr v semifiná le zdolali MBK 
Komá rno 2:0 na zá pasy (doma 
108:69 a vonku 103:88) a potom ich 
už vo finá le čakal tradičný  rival Che-
mosvit Svit. 
   Prvé  dva zá pasy na pezinskej 
pôde mali celkom jednoznačný  prie-
beh. Pezinčania podali veľmi kon-
centrovaný  vý kon a hosťujúcim 
hrá čom neumožnili ani ná znakom 
rozmý š ľať o úspechu. Vý borná  a 
agresívna obrana pezinský ch hrá - 
čov dostá vala hostí často do bezná -
dejný ch situá cií. V druhom polčase 

1. zá pasu už síce Pezinčania š etrili 
sily a tak rozdiel v skôre bol eš te pre 
Sviťanov lichotivý  (86:54). Zato v 
druhom zá pase už domá ci súpera 
neš etrili a uš tedrili mu debakel 
111:57. Tretí zá pas na palubovke 
Svitu len potvrdil dominanciu Pezin-
ka, ktorý  ho vyhral 91:65 a tým aj 
celú  sé riu 3:0 na zá pasy.
   O titul sa zaslú žili: 

, tré -
ner  a jeho asistent 

. V priebehu sezó ny 
obliekli pezinský  dres aj 

 
a .                  

Vladimír Kuz-
necov, Andrej Lukjanec, Peter 
Mič uda, Roman Krämer, Pavol 
Weiss, Marijan Kraljevič , Vladimír 
Hovaňák, Dragan Ristanovič , On-
drej Š oš ka, Aramis Naglič , Bra-
nislav Tomek, Jozef Suchoň

Ľubomír Urban
Milan Č ernický

Denis Muja-
gič , Titus Warmsley, Peter Háger

Jozef Radakovič (pr)

   Dňa 11. má ja sa konali v Nitre 
Majstrovstvá  Slovenska v karate 
detí a mlá deže. Keďže iš lo o vyvr-
cholenie sezó ny, preteká ri sa na 
podujatie pripravovali veľmi sta-
rostlivo. Na š ampioná te sa 
zú častnili iba tí, ktorí sa v prie-
behu tohtoročnej sezó ny doká -
zali v Slovenskom pohá ri umiest-
niť do 4. miesta.
   Mladí pezinskí karatisti si pod 
starostlivým vedením tria tré ne-
rov - Miroslava Horá ka (hlavný  
tré ner), Michala Peniaka a Ka-
rola Tahotné ho, vybojovali ú časť 
sedemná sti. Poctivú  prípravu v 
tré ningu, nakoniec, zú ročili do 
vynikajú cich vý sledkov.
   Titul  za 
ú časti 150 preteká rov získali: 

 v kata (sú -
borné  cvičenie) v kategó rii 
žiačok,  v kumite 
(š portový  zá pas) v kategó rii do-

Majster Slovenska

Natália Gavorníková

Alena Hupková

rasteniek +53 kg, 
 v kumite žiačky +160 

cm,  v kumite 
žiaci -170 cm, 

 (A. Hupko-
vá , M. Kohú tová , Z. Greguš ová ), 

 (P. 
Luká č, P. Remená r, M. Žilinský ). 
Vicemajstrami sa stali: Michaela 
Kohú tová , Miroslav Černá k, Pe-
ter Luká č, Martin Žilinský  a druž- 
stvo žiačok v kata. Bronz získali: 
Marcela Tahotná  (v kata i kumi-
te), Luká š  Kuchta a družstvo 
dorasteniek v kata.
   Na Majstrovstvá ch Slovenska 
v Nitre sa zú častnilo 26 klubov, 
ná š  klub sa umiestnil na prvom 
mieste.                               

O Majstrovstvá ch Slovenska 
dospelý ch, ktoré  sa uskutočnili 
18. má ja v Pezinku budeme in-
formovať v najbližš om čísle.

Zuzana Gre-
guš ová

Patrik Remenár
družstvo do-

rasteniek v kumite

družstvo žiakov v kumite

(mh)
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(sobota) o 14.00 hod. v Zá-
mockom parku -  - veľká 
detská šou, hry, sú ťaže, šašovia, 
kúzelník, hudobná skupina LOJZO. 
Podujatie organizované v spoluprá-
ci: GRAFIT - Milan Grell, Kultú rne 
centrum, Centrum voľného č asu;
   (nedeľa) o 14.30 hod. vo 
Veľkej sále - 

- IV. roč ník 
celomestskej sú ťaže v speve. Hlav-
ný  garant: Únia žien Slovenska - 
MO Pezinok;
  

  
. Po- 

drobný  program na 2. strane;

 (štvrtok) -  - 
XV. roč ník medzinárodného diva-
delného festivalu. Hlavný  garant: 
OZ P.R.D. v spolupráci s Mestom 
Pezinok a KC. Pesný   program bu-
de uvedený  na osobitný ch plagá-
toch;
   

- olej, acryl, tempe-
ra;
   (pondelok) o 17.00 hod. - 

 - vernisáž. Výstava 
krajskej sú ťaže neprofesionálnych 
fotografií. Hlavný  garant: MOS.

 
   

 - hry, sú ťaže, kúpanie, autobu-
sový  vý let, vý tvarné techniky, turis-
tická vychádzka, opekanie v prírode 
a ďalšie aktivity pre deti. Zabez-
peč ené poistenie detí, teplá strava a 
pitný  režim.
    (pracovný  ná-
zov) - Kultú rne centrum v spolupráci 
s agentú rou ROCKPLUS pripravuje 
hudobný  festival na pamiatku Kon-
certu mladosti ...25 rokov po. Hlavný  

mediálny partner: ROCK FM RA-
DIO.

     1.-2. Jay a mlč anlivý  Bob vra-
cajú  úder                                 USA
     3.-4. On je veľký , ja som ma-
lič ká                                        FR
         5. Bratstvo vlka           FRA          
     6.-7. Prísaha                   USA
    8.- 9. Gró f Monte Christo USA
       10. Bláznivý  ú tek          USA
 11.-13. Wasabi           FRA, JAP
 14.-16. Star wars II - Klonovaní  
ú toč ia                                      USA
       17. Malé katastrofy       DÁ N
18.-19.. Divoké vč ely             ČR
20.-21. Amores perros, láska 
je...                                         MEX
22.-23. Vážka                     USA
       24. Banditi                    USA
25.-26. Showtime               USA
       27. Úkryt                       USA
       30. Spiderman              USA

       

PROGRAM PRÍRODNÉHO
KINA PEZINOK

A

   Zač iatok predstavení je o 21.00 
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Pokladnica je otvorená hodinu 
pred zač iatkom predstavenia. 

    (sobota) o 14.00 hod. v Zá-
mockom parku - 

;
 (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ  

Kupeckého - - 
loptové hry podľa záujmu detí; 
   (utorok) o 14.00 hod. v CVČ  
- - 
finále korešpondenč nej hry;
  (štvrtok) o 13.30 hod. - 

- vý let do Bra-
tislavy. Informácie v CVČ ;
   (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ  
Kupeckého - 

 - prihlásiť sa mô žete v CVČ ;
    (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ  
Kupeckého -  - 
loptové hry podľa záujmu detí.
  
  15. 6.  

     8.00-12.00 hod.
                   

10. - 21. 6.
- vý stava olejoma-

lieb v CVČ .          10.00 - 18.00 
hod.

3. - 27. 6.
 - práce detí z MŠ  z okresu 

Pezinok v CVČ .  10.00 - 18.00 hod.
                

  5. a 12. 6. 
 - v CVČ .    

                          13.30 - 15.00 hod.
  6. 6.  - poč ítač ové 
hry.                     13.30 - 15.00 hod.
   

ZME-
NA PROGRAMU VYHRADENÁ !

1
Deň detí v Pezin-

ku
  7. 6.

Športový  piatok 

11. 6.
Skryté pramene Slovenska 

13. 6.
Ná všteva Bibiany 

14. 6.
Letný  futbalový  tur-

naj
21. 6.

Športový  piatok  

Sobota v SMT

   Autorská  vý stava In-
grid Šurinovej 

   
   Moja najobľúbenejšia 
hračka

Koniec školy, hurá   
prá zdniny

Poč ítač e v SMT

Zá ujmové krúžky ukonč ia svo-
ju č innosť v tý ždni od 10. do 14. 
júna 2002!

CENTRUM VOĽNÉHO 
                   Č ASU

   TV Pezinok získala licenciu na 
terestriálne vysielanie (klasické vy-
sielanie šírené éterom - 55. kanál), 
č ím sa televízny signál dostáva nie-
len do káblových rozvodov, ale i do 
všetký ch domácností, ktoré káblo-
vú  prípojku nemajú . Dnes je toto 
vysielanie rozšírené okrem územia 
Pezinka aj do Modry, Vinič ného, 
Limbachu, Chorvátskeho a Sloven-
ského Grobu, Šenkvíc, Vinosadov... 
Je to teritó rium s akč ným rádiom asi 
10 km v okruhu od mesta Pezinok. 
Podľa kritéria sledovalo lokálnu TV 
stanicu za posledných 14 dní 75 

percent z tý ch, ktorí mô žu prijímať 
pezinské lokálne vysielanie, č ím sa 
TV Pezinok radí medzi najefektív-
nejšie lokálne televízie.
   TV Pezinok okrem káblového 
rozvodu vysiela na 55. kanáli z 
vlastného vysielač a umiestneného 
v Pezinku na sídlisku Sever. Vysie-
lanie sa dá prijímať  na klasické širo-
kopásmové antény, ktoré v prípade 
horšej kvality príjmu je potrebné 
nasmerovať  na tento vysielač . V 
prípade problémov s naladením, 
volajte non-stop 641 29 50 alebo 
0905 848 444.                 P. Bittner
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