
   Z iniciatívy miestnych médií a 
Mestského úradu v Pezinku sa 
uskutoč nil v má ji 2002 prieskum 
sledovanosti miestnych médií a 
názorov obč anov na ich úroveň .
   Do hodnotenia prostredníctvom 
anketá rov sa zapojilo 100 respon-
dentov vybraný ch podľa bydliska, 
pohlavia, veku, vzdelania a za-
mestnania. Na otázku, 

 odpovedali: 80 percent 
č asopis , 62 percent 

, 50 percent 

, 7 percent 
, 4 percentá  

, 4 percentá  
, 3 percentá  

, 1 percento .
   Podrobnejšie informá cie priná -
šame na 3. strane.                 

ktoré  z 
miestnych mé dií je pre nich hlav-
ným zdrojom informá cií o dianí v 
Pezinku

Pezinč an TV 
Pezinok s.r.o. spravo-
dajsko-reklamný týž denník Pe-
zinsko internetová  
strá nka Pezinka Pe-
zinský podnikateľ
mestský rozhlas Pe-
zinské  okno Vidieč an

(red.)

   Ajm  v tomto roku organizá tori celomestského Dňa detí pripravili pre 
najmenš ích podujatie s množ stvom sú ťaž í, kultú rnych vystú pení, 
uká ž ok a rôznych atraktivít. V priestoroch pred Zá mkom a v priľahlom 
parku sa hemž ili stovky detí, prevaž ne v doprovode rodičov prechá dzali 
po jednotlivých stanoviš tiach a teš ili sa z pripraveného programu i slad-
kostí, ktoré dostali.                                                                         (mo)

   Mestské zastupiteľstvo po zru-
šení grantu Európskej únie sa roz-
hodlo vypísať vý berové konanie na 
vstup strategického partnera do 
tepelného hospodá rstva. Vý be-
rová  komisia spomedzi uchá dza-
č ov vybrala firmu Siemens, ktorá  
ponúkla najvý hodnejší projekt.
   Poslanci zobrali informá ciu vý be-
rovej komisie na vedomie, mali ale 
pripomienky k ďalšiemu postupu, 
ktorý  musí garantovať dostatoč ný  
vplyv pri zohľadň ovaní zá ujmov 
mesta a obč anov. To má  riešiť spo-
loč enská  zmluva medzi zaintere-
sovaný mi partnermi, o ktorej sa už 
rokuje.
   

 - povedal ná m 
primá tor mesta Ivan Pessel.
   Ná vrhom spoloč enskej zmluvy 
sa zaoberali komisie Mestského 
zastupiteľstva, príslušné oddelenia 
mestského úradu, Mestská  rada a 
napokon ju schvá li Mestské zastu-
piteľstvo. Priebežne sa rokuje tiež 
s firmou Siemens, ktorá  by mala 
požiadavky obsiahnuté v ná vrhu 
zmluvy akceptovať.
   Pokiaľ nenastanú kompliká cie a 
prieťahy v príprave zmluvy, Sie-
mens má  v plá ne zač ať s rekon-
štrukciou niektorý ch č astí už v 
tomto roku. Na tento úč el chce in-
vestovať zhruba 130 miliónov ko-
rún.                                        

"Mesto by malo vstú piť do podni-
ku, ktorý má  vzniknú ť, svojim ma-
jetkom. Ná š  podiel by mal byť 34 
percent, aby bol zachovaný kon-
trolný balík akcií, najmä v oblas-
tiach zvyšovania a zniž ovania ima-
nia podniku, tvorby cien tepla a 
iných zá lež itostí, ktoré zaujímajú  
naš ich občanov"

(mo)

   So zá merom pripomenúť si 
slá vnu banícku minulosť Pezinka 
pozval primá tor Ivan Pessel na 
stretnutie bý valý ch baníkov a pria-
teľov tohoto tradič ného pezinského 
remesla. Podujatie sa uskutoč nilo 
pri príležitosti 663. vý roč ia prvej 
písomnej správy o dolovaní dra-
hý ch kovov v chotá ri Pezinka v 
stredu 26. júna v obradnej sieni 
Mestského úradu. Prítomní pre-
vzali od predstaviteľa mesta pa-
mätný  list na túto milú udalosť, 
ktorá  sa už stá va tradič nou.     (EL)

   Poč as prá zdnin každý  štvrtok 
Mesto Pezinok organizuje pre oby-
vateľov i ná vštevníkov vychá dzky 
po pamätihodnostiach. Pod vede-
ním mestského sprievodcu sa zá u-
jemcovia zozná mia s pozoruhod-
nosťami centra mesta. Prvá  pre-
hliadka sa uskutoč ní 4. júla, zraz je 
o 16. hod. pred Informač ný m cen-
trom na Radnič nom ná mestí. 
Ú č asť je bezplatná . Podujatie je 
súč asťou aktivít orientovaný ch na 
podporu cestovného ruchu v Pez-
inku.
   Ďalšie vychádzky budú 11.7., 
18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8. 
a 29.8.                                     (EL)

   V dň och 
15. - 21. júna 
sa uskutoč -
nil v Pezinku 
Tý ždeň  Mo-
sonmagya-
róvá ru. Pre-
z e n t á c i a   
partnerské-
ho mesta sa konala po minuloroč -
nom predstavení Pezinka v Maďar-
sku.
   Podobne ako my, aj naši maďar-
skí priatelia ponúkli reciproč ne zau-
jímavé programy - vystúpenia ama-
térskych súborov, vý tvarníkov, foto-
grafov, športové súťaže, stretnutia 
predstaviteľov a dôchodcov oboch 
miest.
   V rámci otvá racieho dň a sa pred-
stavili žiaci a pedagógovia z hudob-
nej školy, ich vystúpenia potvrdili 
kvalitu vý uč by na tejto škole. Oce-
nili to aj pedagógovia pezinskej 

ZUŠ, ktorí sa na vystúpení zúč ast-
nili. Ná vštevníkov zaujali tiež vysta-
vované práce fotografov a vý tvarní-
kov, nielen pre ich vý bornú úroveň  
ale aj umeleckú vý poveď.
   Svojich priaznivcov si našli hu-
dobné skupiny HOT-Drums a Dess-
zert. Ukázalo sa, že hudba je naj-
jednoduchší prostriedok na preko-
nanie jazykový ch bariér. Uká zalo 
sa to aj na stretnutí dôchodcov 
oboch miest. Ú vodné kultúrne pro-
gramy, ktoré si obe strany pripravili, 
naštartovali príjemnú zá bavu, aká  
už tradič ne vládne na družobný ch 
stretnutiach tejto vekovej skupiny.
   V rámci Tý ždň a nechý bal ani 
šport, aj keď jeho zastúpenie bolo 
tentoraz skromnejšie. Futbalový  
zá pas zástupcov samospráv sa 
skonč il nerozhodný m vý sledkom 
2:2.
   K podujatiu sa vrá time v budúcom 
č ísle.                                       (mo)
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   l 20.5. rokoval primá tor Ivan Pessel s 
p. Klamom ohľadne zberne surovín na 
Rozá lke;
 l

l

l

l
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20.5. rokoval primá tor  s MUDr. 
Pavlom Polá čkom z TJ Sokol, oddiel 
orientačné ho behu o situá cii v TJ;

 22.5. rokoval primá tor so zá stupcami 
BK Slovakofarma ohľadne mlá dežníc-
keho basketbalu;

22.5. rokoval primá tor s vedú cim 
odboru š kolstva Okresné ho ú radu Igorom 
Noskom o príprave transformá cie zá klad-
ných a materských š kôl na mesto;

23.5. prijal zá stupca primá tora Oliver 
Solga delegá ciu učiteľov z partnerské ho 
mesta Mladá  Boleslav;

24.5. privítal zá stupca primá tora v 
Pezinku Európskych rytierov vína z Ra-
kú ska;

4.6. rokoval primá tor s riaditeľom 
pobočky PKB  Ing. Vosá tkom o podmien-
kach ú verovania potrieb mesta;

4.6. rokoval primá tor s riaditeľom 
firmy Unicostav Zoltá nom Raš kom o roz-
počte rekonš trukcie radnice;

6.6. rokoval primá tor so zá stupcami 
firmy Siemens o ná vrhu zmlú v na rekon-
š trukciu tepelné ho hospodá rstva;

6.6. rokoval primá tor s Ing. Ľubo-
mírom Strakom o Pezinskom vinohrad-
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 20.5. sa zú častnili primá tor a zá stupca 
primá tora na zasadnutí dozornej rady 
Podniku bytových služieb;

20.5. prednosta Mestské ho ú radu 
Ladislav Šafá r sa zú častnil na slá vnost-
nom odovzdá vaní Já nskeho plakiet viac-
ná sobným darcom krvi;

24.5. sa zú častnil zá stupca primá tora 
v Malokarpatskom mú zeu na sviatku sv. 
Urbana;

31.5. sa zú častnil zá stupca primá tora 
na vernisá ži výstavy Krajina totemových 
stĺpov v Malokarpatskom mú zeu;

1.6. otvoril zá stupca primá tora Deň 
detí pred Zá mkom;

2.6. sa zú častnil zá stupca primá tora 
na sú ťaži Pezinok spieva - spievajte s 
nami, ktorá  sa konala pod jeho zá š titou;

5.6. rokoval primá tor na Ministerstve 
privatizá cie o stave privatizá cie Polikliniky 

   

 

   

   

   

  

   

 

v Pezinku;
7.6. sa zú častnil primá tor na otvorení 

pobočky UNI-banky v Pezinku;
8.6. otvoril zá stupca primá tora medzi-

ná rodné  majstrovstvá  v džude;
9.6. sa zú častnil zá stupca primá tora 

na skautskom juniá lese;
11..6. rokoval primá tor na Okresnom 

ú rade o delimitá cii sociá lnych služieb;
11.6. rokoval primá tor s predsedom 

VÚC Ľubom Romanom o Dome penzióne 
dôchodcov;

10. a 17.6. sa zú častnil zá stupca 
primá tora na stretnutí dobrovoľníkov v 
sú vislosti s prípravou kampane Za čistejš í 
Pezinok;

 12.6. rokoval primá tor so zá stupcami 
Policajné ho zboru SR o problé me motor-
ká rov na Babe;

13.6. primá tor so svojím zá stupcom sa 
zú častnili na koncerte Kociá novho kvar-
teta v Kultú rnom centre;

16.6. sa zú častnili primá tor a zá -
stupca primá tora na slá vnostnom otvorení 
Týždňa Mosonmagyaróvá ru v Pezinku;

17.6. sa zú častnili primá tor a zá stupca 
primá tora na valnom zhromaždení TV 
Pezinok;

18.6. sa zú častnil primá tor na zasad-
nutí parlamentu Bratislavské ho samo-
sprá vneho kraja;

18.6. sa zú častnil primá tor na futbalo-
vom zá pase hokejistov Slovana Bratisla-
va a Ministerstva obrany SR;

19.6. sa zú častnil primá tor na ú tvaro-
vom zraze Mestskej polície.               
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(EL)

níckom družstve;
 7.6. rokoval primá tor s p. Strapá kom 

ohľadne odkú penia pozemku na rozš íre-
nie mestské ho cintorína;

12.6. rokoval primá tor s RNDr. Ľubo-
mírom Blažekom o mlá dežníckom bas-
ketbale;

13.6. prijal primá tor na pôde Mest-
ské ho ú radu členov Kociá novho kvarteta;

19.6. sa zú častnili primá tor a zá stupca 
primá tora na verejnom prerokovaní aktu-
alizá cie ú zemné ho plá nu.
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   Podnik bytových služieb, 
s.r.o., Obrancov mieru 51, Pezi-
nok  
na prená jom nebytové ho pries-
toru v prevá dzke 

 s termínom začatia ná jmu 
 a podmienkou zacho-

vania predmetu činnosti v týchto 
priestoroch. Priestory sú  určené  
na rehabilitá cie, masá že, sauny, 
vodoliečbu.
   

 Časť pries-
toru je možné  využiť 

   Prehliadka ponú kaných pries-
torov je možná  po dohovore s 
vedú cou plavá rne p. Pavelko-
vou (č.tel. 0905 792 299).
   

   Ponuky v zapečatenej obá lke 
s textom "Prená jom NP - krytá  
plavá reň" a textom "Neotvá rať" 
doručte do podateľne spoloč-
nosti PBS, s.r.o., Obrancov 
mieru 51.
   Podmienky pre najímateľa na 
zostavenie ponuky zá ujemca-
mi:
  

   Hlavným krité riom pre výber 
bude najvyš š ia ponú knutá  cena 
prená jmu za podmienky do-
držania požadované ho pred-
metu činnosti.

vyhlasuje výberové  konanie

Krytá plavá-
reň - Pezinok, Komenské ho 
27 od 
1.9. 2002

Celková plocha nebytové ho 
priestoru je 240 m .

alterna-
tívne na prevádzku kozmeti-
ky, kaderníctva a pod. (plocha 
56 m ).

Termín na predkladanie pí-
somný ch ponú k je stanovený  
do 26.7. 2002 do 15.00 hod. 

1. Podnikateľský  záujem
 2. Vý pis z obchodné ho re-
gistra, resp. živnostenské ho  
registra nie starší ako 3 me-
siace
  3. Navrhovaný  čas prenáj-
mu NP
  4. Navrhovaná cena prenáj-
mu NP

2

2

Vá žení a milí spoluobč ania,
dovoľte mi, aby som vá m pred za-
čiatkom letnej sezó ny zaž elal 
pekné prá zdniny a dovolenky. Ve-
rím, že letné mesiace vá m prinesú  
veľa pekných zá ž itkov a že vo 
voľných chvíľach načerpá te veľa 
síl do ďalšej prá ce.
   Pezinok, ako jedno z prvých 
miest na Slovensku, dostal mož -
nosť vytvoriť si vlastnú  stratégiu 
loká lnej bytovej politiky. Ide o prí-
pravu programu rozvoja bývania, 
ktorého realizá cia má  krá tkodobé i 
dlhodobé horizonty. Tá to možnosť 
ná m bola daná  formou projektu 
výskumu a vývoja Ministerstva 
výstavby a regioná lneho rozvoja 
SR, ktoré je cez sekciu bytovej poli-

tiky odborným garantom spracova-
nia programu rozvoja bývania ná šho 
mesta.
   Pre spracovanie takéhoto pro-
gramu musí existovať okrem veľké- 
ho množstva rôznych informá cií a 
podkladov aj široký poznatkový fond 
o očaká vaniach občanov mesta v 
oblasti bývania, osobitne tých, ktorí 
si potrebujú  riešiť otá zku prvého bý-
vania pre seba, svojich rodinných 
príslušníkov, alebo si z rôznych dôvo-
dov potrebujú  riešiť situá ciu v bývaní 
obstaraním iného, vhodnejšieho bý- 
vania. Tu by som zvlá šť chcel pouká -
zať na potrebu alternatívneho býva-
nia (domovy dôchodcov, penzió ny, 
ubytovne atď).
   V sú vislosti s týmito prá cami sa na 

vá s obraciame s niekoľkými anke-
tovými otá zkami, ktoré sú  v pri-
loženom dotazníku. Dovoľujem si 
vá s poprosiť o aktívnu spoluprá cu 
pri tomto prieskume. Verím, že vá s 
otá zky privedú  k zamysleniu nad 
bývaním v našom meste, nielen z 
hľadiska samotného bytu či domu, 
kde bývate, ale aj nad jeho sú -
vislosťami v širšom meradle.
   Tešíme sa na odpovede, od kto-
rých očaká vame podrobnejšie 
zistenia o stave bývania v našom 
meste, ako aj množstvo podnetov 
a ná metov do prá ce samosprá vy a 
ž ivota v meste.
             
             

Ing. Ivan Pessel
primá tor mesta Pezinok

   V má jovom čísle sme uverejnili 
informá ciu o rodiacej sa kampani 
orientovanej na aktivity Za čistejš í 
Pezinok. Tá to myš lienka oslovila 
pätná sť subjektov (občianske zdru- 
ženia, samosprá vy, kultú rne inš titú -
cie, š koly), ktoré  sa zú častnili na  
doterajš ích š tyroch stretnutiach.  
Výstupom ich spoločných diskusií  
bude postupne sa rodiaci projekt 
kampane. Ten sa stane itinerá rom 
ich koordinované ho ekologické ho 
ú silia na najbližš í rok. V jú lovom 
čísle Pezinčana a na www.pezi-
nok.sk prinesieme bližš ie informá -
cie o ideovom zá mere projektu. 
Účasť v ňom je otvorená  aj pre ďal-
š ích zá ujemcov. Kontakt: Mestský 
ú rad Pezinok, Radničné  ná m. 7, 
referá t vzťahov k verejnosti, č.dv. 6, 
tel. 6901 102 a Komunitná  nadá cia 
REVIA, Moyzesova ul. 26, tel. 641 
3011.                                       (EL)

   Mestské  zastupiteľstvo v Pezinku 
prejavilo vá žny zá ujem o získanie 
kompetencií od š tá tu v oblasti soci-
á lnych vecí, pokiaľ ide o Stanice 
opatrovateľskej služby a Penzión - 
dom dôchodcov. Aj keď prísluš ný 
zá kon jednoznačne o odovzdaní 
týchto kompetencií obciam hovorí, 
doplňujú ca vyhlá š ka už obsahuje 
dodatok, že kompetencie sa na 
obec presunú  vtedy, keď o to ne-
požiada Vyš š í ú zemný celok 

(VÚC). A ten o kompetencie požia-
dal. Znamená  to teda, že kompe-
tencie na mesto vôbec neprejdú ? O 
odpoveď sme požiadali primá tora 
Ivana Pessela:
- Ako poslanec VÚ C som k tejto 
veci interpeloval predsedu sa-
mosprá vneho kraja Ľ uba Romana. 
Na zá klade toho sa uskutočnilo 
rokovanie na jeho ú rovni, kde sme 
sa dohodli, že stanice opatrova-
teľskej služby na Hrnčiarskej a Bra-

tislavskej ulici prejdú  na mesto 
priamo z okresu od 1. jú la 2002. Na 
to má me už  písomné rozhodnutie. 
Pokiaľ ide o penzió n, tu je problém 
trošku zlož itejší, lebo sú  naň napo-
jené aj niektoré ďalšie sociá lne 
služby. Rokovali sme o tom, s tým, 
ž e penzió n zatiaľ od 1. jú la preberie 
VÚ C. Potom na zá klade našej 
pož iadavky v neskoršom termíne 
sa uskutoční prevod na mesto. Pre-
vzatie kompetencií má  svoju logi-
ku, občan si nebude musieť veci 
vybavovať v Bratislave, ale tu v 
Pezinku.                                 (mo)

   V investorstve Slovenské ho 
plyná renské ho priemyslu sa robí 
na Hrnčiarskej ulici rekonš trukcia 
plynovodu v dĺžke 860 m so 78 
prípojkami. Dôvodom investície 
sú  časté  havá rie a značný ú nik 
plynu z potrubia. Termín ukonče-
nia rekonš trukčných prá c je 15. 
november 2002. Dod á vateľom 

stavby je pezinská  firma Gaz-
mon.
   V sú vislosti so stavebnými prá -
cami na tejto ulici bude v ú seku 
od Jesenské ho ulice po ulicu Š te-
fana Polkorá ba obmedzená  do-
prava s jednosmernou prev á dz-
kou. Z Jesenské ho ulice je zá kaz 
vjazdu.                                (mo)



     INFORMÁ CIE  / 3

   Tri najsledovanejš ie médiá v Pezinku, pokiaľ ide o 
hlavný  zdroj informácií v meste, sú  Pezinč an (sleduje ho 

80 zo 100 vybraných respondentov), TV Pezinok s.r.o. 
(62) a Pezinsko (50).

Respondenti ich uprednostňujú z tý chto dô vodov (bolo možné  uviesť viac odpovedí)

   

47 48 20 18 5 8

36 28 12 14 6 9

41 14 10 20 5 4

pre jeho      pre   pre dô veru zo zvyku nie sú iné iné
dostupnosť serióznosť   k redaktorom zdroje infomrácií

Pezinčan

TV Pezinok

Pezinsko

Ako často čítajú alebo pozerajú respondenti tieto mé diá (v percentách)?

50 28 4  8 -  -

22 51 9 17 1  -

58  7 -  4 1 30

pravidelne nepravidelne    len    vô bec nevyjadrili       vô bec sa
zriedka nesleduje sa k otázke     nevyjadrili

Pezinčan

TV Pezinok

Pezinsko

Ako hodnotia respondenti obsah (v percentách):

    veľmi    skô r   spokojní      priemerný            úplne             nehodnotí    nevyjadrili sa
  spokojní spokojní          nespokojný

Pezinčan

Pezinsko

TV Pezinok

  26 32        - 22 1 19 -

   - 41       14 26 1 12 6

iné hodnotenie - nedá sa porovnať

   Vyhodnotenie ostatných otázok, ktoré sa týkajú  priamo 
Pezinč ana (názory na jeho rozsah, periodicitu, č o sa 
respondentom páč i a nepáč i, č o by na ňom zmenili - zlep-

š ili, názor na zvý š enie nákladu) prinesieme v budú com 
č ísle. Do tohto vyhodnotenia zahrnieme aj názory č ita-
teľov z dotazníkov, ktoré boli zaslané priamo do redakcie.

   V minulom č ísle sme priniesli in-
formáciu, že v naš om meste má 
svoje zastú penie sedem bánk. Po 
7. jú ni to už nie je pravda, pretože v 
tento deň otvorila v Pezinku svoju 
poboč ku ďalš ia - UNIBANKA. Jej 
sídlo je v novej budove v centre 
mesta na Holubyho ulici.      
                                               (mo)

   Sociálna poisťovňa vzhľadom na 
skutoč nosť, že deň 5. jú l je dňom 
š tátneho sviatku a 6. jú l dňom pra-
covného voľna mení termíny vý -
platy dôchodkov:
 - 

 - 

                           

dô chodky splatné  4. júla 2002 
budú vyplatené  o deň skô r, teda 
3. júla 2002;

dô chodky splatné  6. júla 2002 
budú vyplatené  4. júla, teda o 
dva dni skô r. (ak)

   V Historickej sále v Zámku sa usku-
toč nil 14. jú na slávnostný  akt 
udeľovania mestských ocenení jed-
notlivcom a kolektívom. Mestské 
zastupiteľstvo a primátor Pezinka 
ocenili v tomto roku 16 obč anov a 
dva kolektívy. Na udeľovaní cien boli 
prítomní poslanci MsZ a ďalš í po-
zvaní hostia. Ocenenia z rú k primá-
tora prevzali:
   

 (za mimoriadne ú spechy a 
reprezentáciu mesta v oblasti vedy, 
umenia, vzdelávania, kultú ry a š por-
tu):

 - režisér, pesnič kár, 
spisovateľ - za mnohovrstevnú  ume-
leckú  tvorbu, v ktorej reflektuje svoje 
rodné mesto, s prihliadnutím na spo-
luprácu s domácimi divadelníkmi a 
KC.
   

 - za systematické sprístupňo-
vanie dejín vinárstva a vinohradníc-
tva domácim a zahranič ným 
návš tevníkom, s prihliadnutím na 
množstvo originálnych výstavných a 
spoloč enských podujatí, ktorými sa 
kolektív pracovníkov prezentuje 
najmä  v ostatných rokoch.
   

Mestskú cenu Ľ udovíta Holu-
byho

Medailu Za zásluhy o rozvoj 
mesta

Mimoriadne ocenenie: Pamä tná 
plaketa primátora mesta

Juraj BINDZÁ R

Malokarpatské mu múzeu v Pe-
zinku

Petrovi Wittgrúberovi a Jiřímu 
Vitálošovi

Stanislavovi Pátkovi

Alexandrovi Pravdovi a Mgr. Adri-
ánovi Galádovi 

Antonovi Urbanovi

Rudolfovi Čechovičovi

Mariánovi Šipošovi

 - za rozhodujú ci podiel 
na objavení Pezinského hradu, or-
ganizovanie archeologického 
vý skumu, popularizáciu historic-
kých objavov a dejín mesta v tlač i, 
za organizovanie Pezinského per-
moníka a za vznik a vyznač enie 
Banského náuč ného chodníka;

 - za dlho-
roč né propagovanie a popularizo-
vanie dejín mesta a jeho osobností, 
ako i za prehlbovanie ľudský ch a 
kresťanských hodnôt a spolupráce 
medzi obč anmi;

- za objav planétky 
č . 1996YH1 a jej pomenovanie Pezi-
nok;

 - za vedeckú  
prácu a dlhoroč nú  spoluprácu s 
chrámovým zborom Ad Una Corda 
a prehlbovanie ľudský ch a 
kresťanských hodnôt, ako i za spo-
luprácu pri záchrane pamiatok;

 - za dlho-
roč nú  a obetavú  prácu v prospech 
obyvateľov miestnej č asti Grinava a 
za aktivity tamojš ieho klubu dô-
chodcov;

 - dirigentovi 
chrámového zboru Ad Una Corda 
za ú speš nú  umeleckú  č innosť a za 

organizovanie Medzinárodného 
festivalu chrámových zborov;

 - novinárovi, za 
dlhoroč nú  novinársku č innosť a pro-
pagáciu náš ho mesta v rôznych 
médiách;

 - za dlhoroč nú  
obetavú  č innosť v znač ení turistic-
kých trás a hlavne za podnet na rea-
lizáciu a organizovanie prác roz- 
hľadne na Veľkej homoli;

 - za dlho-
roč nú  prácu v taneč nom klube Pe-
tan, najmä  s mladými ľuďmi a za 

Pavlovi Erdziakovi

Milanovi Ružekovi

Kvetoslave Štrbovej

organizovanie Medzinárodného ta- 
neč ného festivalu s prihliadnutím na 
dlhoroč nú  reprezentáciu mesta;

 - vý znam-
nému slovenskému kameramano-
vi, ktorého život i tvorba je zviazaná 
s naš im mestom, okrem iného aj 
kameramanovi tohtoroč ného naj-
lepš ieho č eského filmu Otesánek, 
ktorý  získal cenu Český  lev 2002;

 - inš titú -
cii, ktorá dlhodobo pracuje s deťmi a 
mládežou v oblasti kultú ry, umenia, 
š portu a vzdelávania a obohacuje 
život mesta mnohými ú speš nými 
podujatiami pre deti a mládež;

 - fotografovi, za 
dlhodobú  fotodokumentač nú  a ume-
leckú  tvorbu v prospech náš ho 
mesta, za reprezentač né výstavy  
jeho fotografií doma i v zahranič í a 
za pozornosť, ktorú  venuje zobra-
zeniu starých ľudí a hudby;

 - za dlhoroč nú  
obetavú  prácu vo vý chove a vzdelá-
vaní niekoľký ch generácií detí a 
mladý ch ľudí v naš om meste;

 - za dlho-
roč nú  riadiacu č innosť v š kolský ch 
zariadeniach a za osobnú  iniciatívu 
vo vybudovaní a rozvoji Obchodnej 
akadémie v Pezinku.

Jurajovi Galvánkovi

kolektívu pracovníkov Centra 
voľné ho času v Pezinku

Jánovi Štrbovi

Márii Strezenickej

Františkovi Hotové mu
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   Centrum mesta v tý chto dňoch skráš lila nová budova, ktorej investorom 
je súkromný  podnikateľský  subjekt. Okrem pobočky Unibanky tu bude ka-
viareň a na poschodí pravdepodobne galéria. Objekt, ktorý  projektoval Ing. 
arch. Vladimír Kruš inský , vhodne zapadol do architektú ry tejto časti mesta.
                                                                                                            (mo)

   Jú nové číslo mesačníka Bolesla-
van prinieslo informá ciu o ú činko-
vaní mladoboleslavského zboru 
Trio Profundo na tohtoročnom festi-
vale chrámový ch zborov Ad Una 
Corda v Pezinku.
   Č len zboru Jiří Bartoš sa v re-
dakčnom rozhovore vyjadril aj na 
adresu ná šho podujatia: "

".
   Z tohto člá nku sme sa dozvedeli, 
že pezinský  zbor Ad Una Corda 
bude v októbri hosťovať v Mladej 
Boleslavi.                                

Nepre-
hliadnuteľnou č rtou podujatia bola 
jeho vý borná atmosféra, ktorá i na-
priek vysokej profesnej ú rovni zú - 
častnený ch telies a divákov nestrá-
ca charakter príjemného zastave-
nia nad hudbou a jej zmyslom a zo- 
stáva tak miestom zaujímavý ch ne- 
formálnych stretnutí. Vďaka š iroké-
mu spektru hudobný ch žánrov sa 
teš í i pomerne veľkému záujmu ve- 
rejnosti, na svoje si priš iel milovník 
klasickej vokálnej  hudby i priazni-
vec folku a rocku

(mo)

    Janka Mezeiová  drží v ruká ch 
zlatú  medailu a diplom z Maj-
strovstiev Euró py v š portovej  
streľbe v Lonato v Taliansku.

   Otca vždy obdivovala, že vie 
strieľať a mô že sa zú častňovať na 
poľovníckych sú ťažiach. Sľú bil jej, 
že ju raz zoberie na strelnicu. Stalo 
sa to minulý  rok, bol to darček k jej 
narodeninám.
   "

" - povedala nám Janka 
Mezeiová  z Grinavy.
   To bol začiatok športovej kariéry, 
mladej, šestnásťročnej dievčiny. 
Na majstrovstvách Slovenska, pre- 
kvapivo ako začiatočníčka, skonči- 
la druhá . Zvíťazila Zuzana Štefeče-
ková , ktorá  sa streľbe intenzívne 
venuje už viac rokov, a je jej veľký m 
športový m vzorom. S touto sú per-
kou sú ťažila viackrá t, nikdy sa jej 
však nepodarilo nad ňou zvíťaziť.

Ocino ma zobral na strelnicu, 
kde mali sú ťaž poľovníci. Umožnili 
aj mne, aby som si vystrelila. Vyš lo 
mi to, všetký ch som svojím strelec-
ký m kumš tom prekvapila. Bol tam 
aj jeden funkcionár zo Športového 
streleckého klubu Stupavan, ktorý  
ma pozval na stupavskú  strelnicu. 
Tu som eš te viac na seba upozorni-
la, ukázalo sa vlastne, že som stre-
lecký  talent

   Na tohtoročný ch jú nový ch Maj-
strovstvá ch Európy v Lonato v Ta-
liansku Janka pô vodne nemala štar-
tovať, pretože sa jej nepodarilo spl-
niť kvalifikačný  limit. Dva dni pred 
odchodom našej vý pravy do dejiska 
šampioná tu sa jej však ozval repre-
zentačný  tréner a povedal jej, aby 
sa pripravila, lebo pravdepodobne 
do Talianska pocestuje. O jej doda-
točnej nominácii rozhodla zrejme 
posledná  domáca sú ťaž, na ktorej 
dosiahla dobrý  vý sledok.
   V Taliansku akoby sa chcela od-
vďačiť za prejavenú  dô veru. Štarto-
vala v juniorskej kategórii trap a do-
siahla senzačný  vý kon, ktorý  zna-
menal zisk zlatej medaily. Na druhej 
priečke sa umiestnila reprezen-
tantka Turecka, bronzová  skončila 
spomínaná  Zuzana.
   Prvé a hneď takéto víťazstvo na 
vrcholnom európskom podujatí 
bolo iste veľkou senzáciou, ale už 
predchádzajú ce vý sledky mladej 
Pezinčanky naznačovali, že ide o 
ozajstný  talent, ktorý  sa vý raznejšie 
ešte prejaví.
   Janka bude mô cť ú spech z európ-

skeho šampioná tu potvrdiť už na 
jú lový ch majstrovstvá ch sveta vo 
Fínsku.
                                               (mo)

Prvé  víťazstvo Janky Mezeiovej má cenu zlata

   Odborná  komisia v zložení Paed-
Dr. René Bílik, CSc. (predseda), 
Magdaléna Steinerová , PhDr. Ľubo-
míra Mihá liková , CSc. a Daniela 
Debná rová  (za KC), vyhodnotila X. 
ročník Literá rnej sú ťaže žiakov a 
študentov o Cenu primá tora mesta 
Pezinok.
         
   1. miesto -  - Danka Síle-
šová , ZŠ  Na bielenisku, 2. miesto - 

 - Zuzana Fordiná lová , 
ZŠ  Kupeckého, 3. miesto - 

 - Barbora Grú be-
rová , ZŠ Fá ndlyho.
         
   1. miesto -  - Petronela Pi-
varčiová , ZŠ  Na bielenisku.
     
   1. miesto -  - Martina Zboro-
vanová , Gymná zium Pezinok, 2. 
miesto -  - 
Michaela Peťková , Pezinok, 3. 
miesto -  - Michaela Surínio-
vá , OA Pezinok.
   Porota udelila mimoriadnu cenu, 
heslo , Linda Piktorová , Pezi-
nok.
     
   1. miesto -  - Katarína Boče-
vová , Pezinok, 2. miesto -  
- Marta Guštafíková , Pezinok, 3. 
miesto -  - Lívia 
Kľú čiková , Pezinok.
   Traja ocenené ú častníci v každej 
kategórii získali finančnú  odmenu. 
Vybrané ocenené prá ce uverej-
níme v niektorom z najbližších čísel 
Pezinčana.                             

Žiacke práce - PRÓ ZA

Žiacke práce - POÉ ZIA

Š tudentské  práce - PRÓ ZA

Š tudentské  práce - POÉ ZIA

(mo)

Šošovka

Kráľovstvo
Stredná 

na Orgovánovej

Fialka

Slnko

Myš ka, Kvetinka, Jedlo

Shelly

Mabu

Anjelik
Johanka

Morning Coffe

   Pozývame vás na stretnutie 
Sahadža jogy, na láskavú cestu 
hľadania vnútornej rovnováhy a 
harmónie v nás. Kultúrne cen-
trum Pezinok, Holubyho 42, Malý 
salónik. Úvodný program je 4. júla 
o 18.30 hod. Vstup zdarma.
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   V má ji prebehla v Pezinku sú ťaž 
v triedení komuná lneho odpadu. 
Dvojice vyškolený ch mladý ch akti-
vistov Občianskeho združenia Pre-
vencia AD (Ľubo Tuleja - Martin 
Kopecký , Zuzana Zifcsá ková  - Mo-
nika Sabolová , Katarína Kolá ri-
ková  - Ľudmila Krasňanská , Dušan 
Doktorík - Adam Repa) navštívili 
700 domá cností a skontrolovali 
513 domácností. Uká zalo sa, že tí, 
ktorí odpad triedia, robia to veľmi 
dobre, až vý borne. 
   Z tý ch, ktorí dostali hodnotenie 
vý borný  sme vyžrebovali tý chto 
vý hercov:
  1. cena - Víkendový  pobyt v hor-
skom penzióne (venovalo Občian-
ske združenie Prevencia AD) - 

, Šafá rikova 
14, 2. cena - 2000 Sk (venovala 
firma Petmas-Onyx s.r.o.) - 

, ulica kpt. Jaroša 17, 3. 
cena  - 1000 Sk (venovala firma 
Petmas-Onyx s.r.o.) - 

, Fraňa Krá ľa 7, 4.-8. cena - 
500 Sk (venovala firma Petmas-
Onyx s.r.o.) - , 
Mý tna 13, , Svo-
bodova 27, , Sl-
nečná  36, , Dro-
bišova 21, , 
Cajlanská  213. Cena MESTA PEZI-
NOK (bezplatný  odvoz komuná l-
neho odpadu v roku 2003) - 

, Šancova 4.
   Pripomienky k technickému za-
bezpečeniu triedenia sme odo-
vzdali firme Petmas-Onyx. Tešíme 
sa spolu s vý hercami a veríme, že 
Pezinčania budú  triediť lepšie a do 
sú ťaže sa zapoja aj v roku 2003.   
                          

ro-
dina Withardovcov

Helena 
Zemjarová

rodina Stra-
ková

rodina Struhárová
rodina Trojanová

rodina Vargová
rodina Gyuriš ová

Teré zia Guš tafíková

rodina 
Matheová

OZ Prevencia AD

   Začiatkom jú na sa uskutočnila 
kontrola v pezinský ch reštaurač-
ný ch pohostinský ch zariade-
niach, zameraná  na dodržiava-
nie času predaja a nočného po-
koja. Poverení pracovníci mesta 
navštívili jedená sť prevádzok, v 
štyroch zistili tieto nedostatky:
VEGA, Novomeského 56 - pre-
vádzka na terase po otvá racích 
hodiná ch, Meštiansky pub, Holu-
byho 9 - hlučná  reprodukovaná  
hudba na nádvorí a otvorené po 
prevádzkovom čase, Jama Pub 

- Club, Štefánikova 31 - hlučná  
reprodukovaná  hudba, Café Mu-
sic, Štefánikova 23 - hlučná  re-
produkovaná  hudba, otvorené 
po prevádzkovom čase.
   Nedostatky doriešili na mieste.
   Mestský  ú rad v Pezinku k 13. 6. 
2002 vydal 44 vý nimiek času pre-
daja v zmysle VZN č. 2/2002 (po 
22.00 hod.). Vý nimku predĺže-
ného času predaja neudelili pia-
tim  prevádzkam s terasou a ďal-
ším šiestim, ktoré požadovali 
predĺžený  čas predaja.        (mo)



   V sú vislosti so skončením plat-
nosti vodičský ch preukazov vyda-
ných do 31.12. 1992 Okresné  riadi-
teľstvo Policajné ho zboru v Pe-
zinku oznamuje občanom, že si ich 
mô žu vymeniť okrem stránkových 
hodín aj v utorok a vo štvrtok. Kolky 
sa v budove OR PZ v Pezinku 
počas tý chto dní nepredávajú !
   Stránkové  hodiny pre výmenu 
vodičský ch preukazov vydaných 
do 31.12. 1992 sú  v pondelok, uto-
rok a štvrtok v čase od 7.30 do 
15.00, v stredu od 7.30 do 17.30 a v 
piatok od 7.30 do 12.00 hod. 

   Z trestné ho činu krádeže je po-
dozrivý  v minulosti už  trestaný Ma-
rek S. (26) z Pezinka. Tento sa na 
začiatku tohto roku vlámal do vo-
zidla Š koda Felícia, ktoré  bolo za-
parkované  pred bytovkou v Pe-
zinku na ulici Obrancov mieru. Z 
vozidla odcudzil autorádio za 7 
tisíc korún a predal ho v Bratislave 
za 500 Sk. Koncom januára z vo-
zidla VW Passat zaparkované ho 
pred bytovkou v Modre na Dukel-
skej ulici odcudzil autorádio v hod-
note 15 tisíc Sk. Aj toto odpredal 
neznámej osobe a peniaze minul 
pre vlastnú potrebu. Poškodením 
vozidiel spôsobil celkovú škodu vo 
výške 7 tisíc Sk.                        (at)

   Do rodinné ho domu na Myslenic-
kej ulici v Pezinku, kde býva 77-
ročná žena, prišli 24. mája v odpo-
ludňajších hodinách dve neznáme 
osoby (muž  a žena), ktoré  pod zá-
mienkou výhry vošli do bytu a uka-
zovali jej vázu, ktorú vraj vyhrala. 
Po ich odchode dotyčná občianka 
zistila, že jej chýbajú peniaze v ho-
tovosti v sume 50 tisíc korún.    (at)

   Žiadame občanov o pomoc a 
spoluprácu pri pátraní po hľada- 
ných osobách:

  ,
nar. 8. 3. 1958,  
trvale bytom Pe-
zinok, Bystrická 
22 (podozrivý  z 
páchania majet-
kovej trestnej  
činnosti)

, 
nar. 15.5. 1955, 
trvale bytom Pe-
zinok, Svätopluko-
va 31 (hľadaný   
Obvodným  odde-
lením PZ  Pezinok 
pre neplnenie si 
vyž ivovacej povinnosti).
   Ak máte poznatky o pobyte tý ch-
to hľadaných osô b, mô žete telefo-
novať na číslo 096152 3300, bez-
platne na tiesň ové  volanie polície 
158, alebo na ktorý koľvek poli-
cajný  ú tvar.                               

Jozef HUPKA

 Peter KADNÁ R

(at)

    
Vajanské ho ul. 93 v Modre prijme 
do pracovné ho pomeru s nástu-
pom od 1.9. 2002 kvalifikovaný ch 
učiteľov s aprobáciou nemecký , 
anglický  jazyk. Informácie osobne 
na škole alebo telefonicky tel./fax: 
033 647 2583.
  

l Riaditeľstvo Základnej školy

l  50 litrové  nerezové  
sudy od piva. Cena dohodou. Tel. 
0905 194 103.

KÚ PIM

   V rámci prebiehajú cich rokovaní 
Slovenskej republiky s Európskou 
ú niou (EÚ ) o vstupe SR do EÚ  je 
potrebné  podľa platnej legislatívy 
vykonať novú  registráciu vinohra-
dov a vytvoriť vinohradnícke re-
gistre vo vinohradníckych obciach 
do 30.6. 2003. Mesto Pezinok je 
vinohradníckou obcou. Registráciu 
vinohradov prostredníctvom re-
gistračný ch pracovísk bude zabez-
pečovať Ústredný  kontrolný  a skú -
šobný  ú stav poľnohospodársky 
(ÚKSÚP) v Bratislave v spolupráci 
s Ú radom geodézie, kartografie a 
katastra Slovenska, geodetickou 
firmou a s ú zemnými orgánmi štát-
nej správy.
   V zmysle zákona NR č. 332/1996 
Z.z. sa ukladá každému vinohrad-
níkovi povinnosť oznámiť výmeru 

vinohradov založený ch pred ú čin-
nosťou tohto zákona (1.1. 1997), 
počet vysadený ch krov s členením 
podľa jednotlivých odrô d a pož iadať 
o pridelenie registračné ho čísla.
   Vinohrad s najmenej 300 krami 
viniča alebo výmerou väčšou ako 
500 m  podlieha registrácii. Kon-
trolný  ú rad pridelí vinohradu re-
gistračné  číslo, ktorým musí vino-
hradník vinohrad označiť.
   V rámci vytvárania vinohradníc-
keho registra je potrebné  jednotlivé  
vinohradnícke hony, na ktorý ch sa 
nachádzajú  vinohrady pomenovať. 
V budú cnosti sa budú  mô cť vino-
hrady vysádzať len na základe vý -
sadbové ho práva. Toto výsadbové  
právo sa bude mô cť uplatň ovať na 
novú  resp. opätovnú  vý sadbu vi-
niča len na konkré tnych pomenova-
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ný ch a zaregistrovaný ch vinohrad-
níckych honoch.
   Primátor vymenoval na zvládnu-
tie ú loh spojený ch s vytvorením 
vinohradníckeho registra tzv. vino-
hradníckych dô verníkov.
   Žiadosť o registráciu vinohradu 
podľa našej a európskej legislatívy 
podajú  i tí občania (resp. organizá-
cie), ktorí už  majú  vinohrad zare-
gistrovaný .
   Kontaktné  registračné  pracovis-
ko: Ústredný  kontrolný  a skú šobný  
ú stav poľnohospodársky, Odbor 
vinohradníctva a vinárstva, Matú š-
kova 21, 833 16 Bratislava, tel. 
02/547 75 822 (ú stredň a), 02/547 
75 605 (priamo), fax: 02/546 54 
282, e-mail: uksup@internet.sk, 
registračný  pracovník Ing. Bra-
nislav Šarmír.                            (pf)

Prestávka je každý  deň  v čase od 
12.00 do 13.00 hod.
   Ostatné  ú kony na evidencii vo-
dičský ch preukazov sa budú  vyko-
návať len počas stránkových hodín 
v pondelok, stredu a piatok.
   Pri výmene je občan povinný  
predlož iť platný  občiansky preu-
kaz, starý  vodičský  preukaz, vypl-
nené  tlačivo Žiadosť o vydanie vo-
dičské ho preukazu (nájdete aj na 
stránke http://www.acc.sk/policia-
pk), jednu fotografiu rozmerov 
3,5x4,5 cm a kolok v hodnote 100 
Sk.                                            (at)

   Vinárska firma ponúka pra-
covné  príležitosti v Pezinku:
 - pivničný majster (vinárska 
škola, prax a samostatnosť 
nutné )
 - robotník do vinárskej výro-
by.
   Záujemcovia volajte na č. 
033/641 3443 od 7.00 do 15.30 
hod.

   V minulom čísle sme uverejnili 
správu o jú novom termíne 1. roční- 

 v Pezinku. Po- 
dujatie sa napokon v oznámenom 
termíne nekonalo, nakoľko organi-
zátori sa rozhodli, že ho pripravia 
až  na október. Bliž šie informácie 
prinesieme v septembrovom čísle.      
                                              

Hradných slávností

(red.)

   Celomestská spevácka sú ťaž  
Pezinok spieva - spievajte s nami 
sa uskutočnila v Dome kultú ry v 
prvú  jú novú  nedeľu. Zú častnilo sa 
na nej 24 amaté rskych spevákov 
v šiestich kategóriach.
   

- 1. Michal Štrba (
), 2. Anna Jatelinová (

),  - 1. Do-
minika Haršányová ( ), 2. 
Martina Prisbulová ( ), 

VÝSLEDKY: kategó ria 6-8 
roční 

kat. 9-10 roční

kat. 

Au McDo-
nald Kde 
som žala

Diridonda
Zuzu

11-13 roční

kat. 14-16 roční

kat. 17-
25 roční

kat. 
dospelí

(mo)

 - 1. Soň a Šajerma-
nová ( ), 2. 
Alena Čukanová ( ), 

 - 1. Ivana Poláč-
ková ( ), 2. Daniel 
Fischer ( ), 

 - 1. Miroslava Sandtne-
rová ( ), 2. Jana Koso-
vá, Jozef Galik ( ), 

 - 1. Rudolf Somík (
), 2. Eva Mináriková (

).                               

Me muero de amor
Fontána lásky

Posledný  tanec
Ďakujem, že si

Keď  si sám
Love song

Vče-
rajší muž Nie 
sme zlí

   Vo štvrtok 28. jú na sa na Mest-
skom ú rade v Pezinku uskutočnilo 
stretnutie subjektov cestovné ho 
ruchu, ktoré ho cieľom bola vzá-
jomná výmena informácií pred začí-
najú cou sa letnou sezónou. K ob-
sahu podujatia sa vrátime v jú lo-
vom čísle.                                (EL)

   Mesto Pezinok sa 4. jú na stalo 
popri členstve v Únii miest, aj čle-
nom Združenia miest a obcí Slo-
venska (ZMOS). Členstvo v tejto 
organizácii, ktorá reprezentuje ti-
síce miest a obcí SR, predtým 
schválilo Mestské  zastupiteľstvo v 
Pezinku.                                 (mo)

   Od tohto čísla termíny vydania 
najbliž šieho čísla nájdete vždy v 
tiráž i na poslednej strane. 
                                         (red.)

Upozornenie

Snímka zachycuje najúspešnejších súťaž iacich.
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Má rio Rafael 16.2.
Rebeka Melichá rová               23.4.
Viktória Frajková   28.4.
Natá lia Hudecová     2.5.
Matúš  Demovič                       5.5.

Karol Kačník, 49 r.           8.5.
Viktor Gaď o, 62 r.         12.5.
Hermína Hý belová , 77 r.         17.5.
Jozef Brtá ň, 71 r.                19.5.
Františ ek Jedlička, 82 r.   22.5.
Filoména Pukanč íková , 79 r. 25.5.
Š tefan Móza, 58 r. 27.5.
Já n Oslej, 93 r.                        29.5.
Já n Há ger, 58 r.     2.6.

Marek Š iš ka a Andrea Adamíková
Milan Vereš  a Monika Ková č iková
Martin Guš tafík a Katarína Mace-
ková
Já n Dubek a Ing. Eva Mikulenková
Roman Baď urík a Gabriela Miklen-
č ičová
Igor Mlynek a Má ria Vrš ková
Jozef Pukanč ík a Zuzana Š ikulová
Pavol Šperka a Mgr. Ľubica Chrap-
pová
Ing. Ľudovít Karpinský  a Mgr. Zuza- 
na Čechvalová
Peter Fraňo a Ing. Viera Š iš ková

   Dňa 30. júna uply-
nie 5. rokov, čo ná s 
navž dy opustil dra- 
hý  manž el a otec

   Ďakujeme vš et-
kým, ktorí mu venujú 

tichú spomienku.
   S lá skou spomínajú    

   Emil POĽ ANSKÝ .

 Manželka Bohumila, dcé ra Silvia
 a synovia Juraj a Já n s rodinami

                    
Marta Maťúsová   9.6.
Irena Reichbauerová              17.6.
Adela Valachovičová               17.6.
Pavel Gajdoš ík                       22.6.

70-roč ní

   Dňa 25. apríla 
2002 Predsed-
níctvo Slovenskej 
akadémie vied v 
Bratislave usku-
točnilo slá vnost-
ný  seminá r, na  
ktorom si  pripo-
menulo vý znam-
né osobnosti ve- 
deckej komunity, ktorý ch ž ivotná  ces- 
ta bola spojená  so SAV.
   Vý sledky ich prá ce š írili dobré me- 
no nielen doma, ale aj vo svete. Vý - 
znamným podielom prispeli do po-
kladnice svetovej vedy.
   Výber osobností sa robil na zá klade 

ná vrhov ústavov a schvá lilo ho Pred-
sedníctvo SAV. Medzi týmito osob-
nosťami bol aj ná š  zosnulý  rodá k 

 - astronóm, bý -
valý  prvý  podpredseda SAV, bý valý  
pracovník a riaditeľ Astronomického 
ústavu SAV v Tatranskej Lomnici.
  Jeho nedož ité sedemdesiatiny si 
pripomenieme 26. júla 2002.
   Já n Štohl vyrá stol na Cajle, väčš inu 
ž ivota prež il v Pezinku. Počas svojho 
plodného ž ivota zastá val i ď alš ie 
vý znamné funkcie. Bol predsedom 
Slovenskej astronomickej spoločnosti 
pri SAV a podpredsedom čsl. astro-
nomickej spoločnosti pri ČSAV, čle-
nom Grantovej agentúry pre vedu, 

RN-
Dr. Já n Štohl, DrSc.

predsedom Slovenskej komisie pre 
vedecké hodnosti, viceprezidentom a 
prezidentom komisie Medziná rodnej 
astronomickej únie, členom a tajom-
níkom vedeckého kolégia SAV, č le-
nom komisie Interkozmos, vyso-
koš kolským uč iteľom. Vychoval rad 
mladý ch astronómov. Vý znamným 
podielom prispel do pokladnice sve-
tovej vedy, najmä v oblasti stelá rnej a 
meteorickej astronómie. Jeho zá -
sluhy boli ocenené mnohými domá -
cimi a zahraničnými vyznamenania-
mi.
   V rokoch 1979 - 1982 bol č lenom 
redakčnej rady Pezinčana.
   Zomrel 21. marca 1993.             (r)

Buď  š ťastná
čo Ti máme viacej priať?
Veď  š ťastie je vš etko
čo Ti mô že ž ivot dať.

   Dňa 24.6. 2002 sa 
dož íva vý znamného 
ž ivotného jubilea - 
70-ich rokov

   Hodne zdravia do 
ď alš ích rokov jubi-

lantke prajú 

            Júlia 
     KOHOUTOVÁ .

        dcé ry Božena, Jana, 
        Ľ ubica s rodinami a syn Já n.

   Dňa 19.6. 2002 oslá vila svoje 
ž ivotné jubileum - 65 rokov naš a 
drahá  mamička, babička a pria-
teľka 

 z Pezinka.
   Vš etko najlepš ie, veľa zdravia, 
š ťastia rodinnej pohody jej ž elajú  
                 

 Š tefá nia GRÓFOVÁ

dcé ry s rodinami 
                           a priateľ Já n

Ing. Jozef Fedor a Katarína Liban-
tová
Marek Fajnor a Ivana Pilá tová
Miroslav Nitray a Elena Diviaková

Margita Harmadyová 22.6.
Anna Š tilhammerová   23.6.
Má ria Bilč íková   24.6.
Júlia Kohoutová   24.6.
                    
Anastá zia Stará   2.6.
Viera Farkaš ová   4.6.
Já n Hanúsek   4.6.
Já n Studva                               6.6.
Oľga Alenová 12.6. 
Klá ra Č evorová 13.6.
Má ria Březíková 16.6.
Elena Somíková 27.6.
Irena Ledecká 30.6.
                   
Ernestína Slová čková     8.6.
Serafína Ondrovičová   10.6.
Má ria Trnková   29.6.
                   
Anna Sasková     1.6.
                   
Má ria Slezá ková     7.6.
Terézia Kabá tová   28.6.
                   
Paulína Grúberová                28.6.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ná

91-roč né

93-roč ná

   Ďakujeme vš etký m príbuzným, 
priateľom a zná mym za účasť na 
poslednej rozlúčke s naš im drahým
   .
   Ďakujeme za kvetinové dary a 
prejavy sústrasti.
                        

Jozefom BRTÁ ŇOM

Manželka Katarína 
                        a deti s rodinami

   Hľadá  sa poctivý  ná lezca mo-
bilného telefónu zn. Ericsson, 
ktorý  sa stratil 30. má ja 2002 
okolo 18.30 hod. v Pezinku pri par-
ku. Volajte 033/641 2950. Poskyt-
nem odmenu.

l

   V Múzeu SNR v Myjave bola 21. 
júna otvorená  vý stava - Folklórne 
festivaly v tvorbe keramiká rov Má -
rie a Oská ra Hanuskovcov z Pezin-
ka. Vý stava potrvá  do 30. júla.     (r)

   Zá stupcovia Armá dy Slovenskej 
republiky a Poľskej armá dy roko-
vali v dňoch 4. a 5. júna v Pezinku o 
vzá jomnej spoluprá ci a priprave-
nosti slovenskej armá dy na vstup 
do NATO.                                    (r)

  Misa s tohto náleziska, stará vyš e 
š tyritisíc rokov.

   V novej lokalite pri tehelni po-
kračuje archeologický  vý skum, 
ktorý  je súčasťou rozsiahlejš ích 
prieskumov v katastri mesta. Ich 
súčasťou boli aj bá dania pri ka-
meňolome a pri Psychiatrickej lie- 
čebni. Vš etky tieto ná leziská  pomá -
hajú objasňovať dá vnejš iu históriu 
mesta.
   O vý skume v novej lokalite ná m 
zá stupca riaditeľa Archeologické-
ho ústavu PhDr. Zdenek Farkaš  
povedal:
 - Je to miesto, ktoré bolo pravde-
podobne dlhodobejš ie osídlené v 
praveku a stredoveku. Rozprestie-
ralo sa pri terajš om regulovanom 
potoku Mahulá nka. Ná lezy spa-
dajú do obdobia tzv. bá denskej 
kultúry, ktorá  má  niekoľko vý vojo-
vý ch stupňov. Má me zachytený  
stupeň, ktorý  sa nazý va Bolerá z-
ska skupina. Z tej doby sú tu zá -
sobné jemy na potraviny. Naš li sa 
aj zvyš ky hrnč iarskej pece. Objavili 
sme vypá lené hrudy, s vý raznými 
odtlačkami rúk hrnč iara. Ide prav-
depodobne o nepodarený  vý robok, 
ktorý  potom hrnč iar znič il. Tento sa 
nakoniec ale dostal do pece. Za-
chovala sa aj preplavená  hlina v 

ná dobe, zrejme aby bola vlhká . Z 
tejto hliny sa modelovalo. Na ná j-
denej ná dobe sú odtlačky prstov 
troch ľudí. Podľa vyjadrenia antro-
pológov jeden patrí ž ene, ď alš ie 

dva deťom. Naznačuje to, kto sa 
vý robou keramiky zaoberal. Vš etky 
tieto veci sa na tomto mieste naš li 
už  v roku 1989.
   Keď ž e vznikli priaznivé pod-
mienky na ď alš í vý skum, vď aka 
pochopeniu riaditeľa tehelne a 
mesta, v bá daní pokračujeme. 
Prá ce prebiehajú len niekoľko dní, 
ale už  sme naš li ď alš iu jamu. Pred-
pokladali sme, ž e bola tiež  na zá so-

by, ale nachá dzajú sa v nej veľké 
časti spá leného materiá lu. Jej spo-
dok musíme eš te dôkladnejš ie vy-
preparovať. Mož no, ž e do tejto 
jamy bola vstavaná  pec. Ďalej je tu 
dolož ené osídlenie z neskorej doby 
kamennej alebo zo zač iatku doby 
bronzovej. Je tu niekoľko zaujíma-
vý ch ná lezov. Naš li sme fragment 
soš ky, ide vlastne len o podstavec, 
ktorý  patrí k tomuto obdobiu. Na 
naš om území je to pomerne 
vzá cny ná lez. Žiaľ, zatiaľ sa ná m 
nepodarilo ná jsť chybajúcu vrchnú 
časť. Potvrdzuje to, ž e ľudia tu ž ili 
na prelome 4. a 3. tisícroč ia pred 
Kristom.
   Objavili sme aj stopy po stĺpoch, 
ktoré patria do neskorej doby ka-
mennej. Nevieme zatiaľ potvrdiť č i 
sú z Bolerazskej skupiny, teda toho 
starš ieho obdobia. Naš li sme tu 
veľké množ stvo uhlíkov. Stĺpy boli 
veľmi hlboko zapustené, vyzerá  to, 
ž e iš lo o väčš iu konš trukciu, ne-
má me vš ak eš te pôdorys tohto 
obydlia.
   Vý skum bude pokračovať aj cez 
leto, jeho vý sledky zhrnieme v bu-
dúcich č íslach.                        (mo)
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   Vo vý stavný ch priestoroch Pražského hradu bola v uplynulý ch dň och 
inš talovaná  doposiaľ najvä čš ia vý stava  obrazov Já na Kupeckého, z kto-
rý ch viaceré boli zapožičané zo zná mych svetový ch  galérií. Jedinečné 
portréty ná šho slá vneho rodá ka si priš li pozrieť aj početní Pezinčania, me-
dzi ktorými boli i pracovníci mestského úradu a Malokarpatského múzea.         
                                                                                     Snímka M. Oravec

   V Malokarpatskom múzeu si 
môžete eš te do konca júla pozrieť 
zaujímavú vý stavu pod ná zvom V 
krajine totemový ch stĺpov. Vý stava 
pozostá va z fotografií a predmetov 
pochá dzajúcich zo š túdijnej cesty 
manželov Marty a Já na Botíkovcov 
za americkými Indiá nmi.
   Autori vý stavy pobudli dlhší čas v 
severozá padnej časti Spojený ch 
š tá tov americký ch, kde mali mož-
nosť bližš ie spoznať životné pod-
mienky, kultúru, zvyky a pamiatky 
viacerý ch indianskych kmeň ov. Ich 
vý skumné cesty smerovali priamo 
do rezervá cií, kde nadviazali kon-
takty s indianskymi umelcami, vzde-
lancami, starš inami i mladý mi ľuď-
mi.
   Vý sledky cesty predstavujú na 
vý stave, ktorú sa oplatí vidieť.                                    
                                               (mo)
Na snímkach:
   Maska z medené ho plechu, suve-
nírový výrobok z dielne Artesania;
Rodina Botíkovcov - Marta, Zuzka, 
Danka a Já n - na vernisá ž i v Malo-
karpatskom mú zeu.

POZVÁNKA NA VÝ STAVU

   Bratislavská  informač ná  služba 
usporiadala vlastivednú  vychá dz-
ku po hroboch významných osob-
ností pochovaných na Martinskom 
cintoríne v Bratislave - Ruž inove.
   Medzi významnými osobnosťami 
pochovanými na tomto cintoríne je 
pezinský rodá k, maliar Š tefan Pol-
korá b. Narodil sa 2. septembra 
1896 na Cajle, zomrel 14. októbra 
1951 v Bratislave.
   Portré toval Jozefa Ľudovíta Holu-

byho, Jozefa Gregora Tajovské ho, 
Janka Alexyho, Janka Jesenské ho 
a v roku 1932 v Topoľč iankach To-
má ša Gariquea Masaryka. Jeho 
obľú beným motívom boli prá ce na 
poli, zná me sú  jeho obrazy Žatva, 
Oranie, Sviatoč né  strojenie a iné . 
Vytvoril vyše sto diel, ktoré  sú  v 
mnohých galé riach. Č asť jeho 
prá c vlastní Malokarpatské  mú -
zeum v Pezinku.    
                                   Peter Š oula

Piatok 28.6.
17.00  - Dan- 
ka a Janka, 

18.00  -  
Hamlet, alebo ná lez lebky, 

19.00  - vystú pe-
nie bubnovej kapely, 

19.00  -  
Č ervená  č iapoč ka, alebo klauni 
všetkých krajín, spojte sa!, 

20.00  - work- 
shop - Pezinok Drumtown -  
ukonč ený pochodom cez mesto
20.30  -  
GOPF, 
22.00 

 - Eldtraff, 

23.00 Koncert: 

, 

Teatro Neline (SR)

Tú lavé  divadlo (SR)

TUBABU (ČR)

TEATRO TATRO (SR)

TUBABU (ČR)

MZdP (Š vajčiarsko)

Compagnie Arthur et 
Astride (Francú zsko)

SAVE THE COO-
KIE (SR), SKYLINE  (ČR), MAS-
FEL (Maď arsko)

Hradby na Mladobo-
leslavskej ul.

Rad-
ničné ná mestie

Holubyho 
ul.

Zá -
mocký  park

Veľká  sá la KC

Ná dvorie zá mku

Amfiteá ter

Sobota 29.6.
11.00  - mladý 
slovenský animovaný film spolu 
s kapelou Feelme, 
17.00  - Rosa-
munda, 
18.00  - 
Macbeth, alebo veľa krvi pre nič , 

19.00  - 
Č ervená  č iapoč ka, alebo klauni 
všetkých krajín, spojte sa!, 

20.00  - English is 
Easy, Csaba is Dead, 

20.30 
GOPF, 
21.30  - 
Besídka, 
21.45 

- Eldtraff, 

23.00 Koncert: 

, .

Filmová sekcia

Teatro Neline (SR)

Tú lavé  divadlo (SR)

TEATRO TATRO (SR)

GU na GU (SR)

MZdP (Š vajčiarsko) -

Divadlo SKLEP (ČR)

Compagnie Arthur et 
Astride (Francú zsko) 

SEVEN DAYS 
TO WINTER (SR), TOO MUCH 
(SR), VIDIEK (SR)

Malá  sá la KC

Malá  sá la KC

Radničné ná mestie

Zá -
mocký  park

Malá  sá la 
KC

Veľká  sá la KC

Estrá dna sá la KC

Ná dvorie zá mku

Amfiteá ter

   V dňoch 28. - 29. jú na sa usku-
toč ní v Pezinku medziná rodný diva-
delný festival CIBULÁK.  Toto tra-
dič né  podujatie sa koná  pätná sty-
krá t.
   Vznik festivalu sa datuje od roku 
1987, spoč iatku ako prehliadka 
amaté rskych sú borov, neskôr (od 
roku 1993) sa prezentujú  už  aj di-
vadlá  fungujú ce na profesioná lnej 
ú rovni. Atmosfé ra podujatia sa ne-
sie v duchu netradič ných ž á nrov. 
Originalita a experiment to sú  kvali-
ty, ktoré  ná vštevník festivalu ocení 
v nejednom predstavení, prevažne 
v exterié roch. Sú č asťou programo-
vej ponuky sú  aj koncerty, už  kla-
sicky robia bodku za každým festi-
valovým dňom. Z bohatej kroniky 
minulých roč níkov môž eme spo-
menú ť divadlá : zo zahranič ných - 
Teatre Turbulence (Francú zsko), 
Noryiuki Sawa (Japonsko), Teatr 
Novogo Fronta (Rusko), Bolek Po-
lívka, Sklep, Ha - divadlo (všetci 
Č R), z domá cich - Teatro Tatro, 
Stoka , GUnaGU, PIKI. Hudobní 
hostia festivalu boli napríklad: Pole-
mic, Richard Muller, Neuropa, Free 
Faces a ďalší.
   Tohtoroč ný CIBULÁK priná ša 
oproti predchá dzajú cim roč níkom 
niekoľko zmien. Hlavný stan sa 
prenesie do Mestskej pivnice, kde 
bude v sobotu aj Off program. Po 
prvýkrá t sa v programovej ponuke 
objaví bubnový workshop Pezinok 
- drumtown. Filmová  sekcia bude 

venovaná  mladé mu animované mu 
filmu.
   Na festivale okrem divadiel zo 
Slovenska (Teatro Tatro, GUnaGu, 
Tú lavé  divadlo, Teatro Neline) bon-
bónikom bude č eský sú bor Sklep, 
č i švajč iarsky projekt MZdP. Už  
tradič ne sa divá kom predstaví fran-
cú zske divadlo - tentoraz Compag-
nie Arthur et Astride s predstave-
ním Eldtraff. Pódium amfiteá tra 
bude poč as piatkovej noci patriť 
hlavne energickým skupiná m SKY-
LINE (Č R) a MASFEL. Vyvrchole-
ním festivalu bude vystú penie slo-
venskej skupiny VIDIEK. 
   Nuž  toto je len niekoľko dôvodov 
preč o by ste mali zavítať na pezin-
ský CIBULÁK. Pre cezpoľných 
ešte jedna informá cia: je tu mož -
nosť ubytovania za symbolický 
poplatok.
   Nevá hajte, CIBULÁK - to je aj 
vaša možnosť ako sa aspoň na 
malý okamih povzniesť nad hla-
dinu reality. Hlavný organizá tor 
festivalu - Obč ianske združenie 
Pezinské  rozprá vkové  divadlo a 
spoluorganizá tori - mesto Pezinok 
a KC Pezinok - sa tešia na vašu 
ná vštevu. Okrem kvalitné ho di-
vadla na vá s v Pezinku č aká  sa-
mozrejme špecialita festivalu - 
omastený chlieb s cibuľou a dobré  
pezinské  víno.
   Bliž šie informá cie o festivale ná j-
dete na internete: www.cibulak.sk.
                                Petter Bittner

   Divadlo 
Sklep (ČR) 
sa predsta-
ví s pá s-
mom Be-
sídka v do- 
provode so 
živou kape-
lou.
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pred Banskou Bystricou 18 b. 
(47:22), Martinom 10, PS Bratislava 
8, Kolá rovom 6 a Prešovom 0. 
   Na druhom turnaji v Kolá rove vy-
hrali Pezinčania všetky štyri sú boje: 

 (body za Pezinok: Pokrýv-
ka, Ji. Tomá nek, M. Tomá nek, Sla-
bý, Molná r), 

 (Pokrývka, J. Tomá nek, M. To-
má nek, Neu, Slabý, Molná r), 

 (Pokrývka, J. 
Tomá nek, Neu, M. Tomá nek, Slabý, 
Molná r), 

 (Pokrývka, 
J. Tomá nek, Neu, M. Tomá nek, Sla-
bý, Molná r).
   Tretie kolo sa uskutoční v Bra-
tislave 26. októ bra.                 

 Po 2. kole prvoligového turnaja 
družstiev džudistov sú  preteká ri 
1. JC Sokol Pezinok s 18 bodmi a 
skó re 56:14 na prvom mieste 

Pezinok - AŠ K Dukla Banská  Bys-
trica 5:2

ZŤ S Martin - Pezinok 
1:6

Kolá -
rovo - Pezinok 1:6

Pezinok - Pozemné 
stavby Bratislava 6:1

(mo)

   Pezinský  PŠC v poslednom zápase na domácej pô de porazil ŠKP 
Devín B 4:2.

   Na ná dvorí Bratislavského hradu 
a chodníčkoch v podhradí sa usku-
točnili 12. jú na preteky cyklistic-
kých zjazdá rov na horských bicyk-
loch. Trať prvého ročníka podujatia 
Red Bull City Walls, ktorej autorom 
bol Filip Polc, bola dlhá  1070 
metrov s vyše 150 schodmi.
   Do finá lových pretekov na dve 
kolá  sa kvalifikovalo tridsať prete-
ká rov, medzi ktorými bola aj de-
siatka najlepších svetových cyklis-
tov.  Zvíťazil  Angl ičan Peat 
(1:39,76) pred  
(1:41,17) a McCarrollom z Austrá -
lie.                                          

Filipom POLCOM

(mo)

Zaznamenali sme
   Umiestnenie pezinských kara-
tistov na Slovak - Open v Bra-
tislave za ú časti siedmich krajín: 
1. miesto - Zuzana Gregušová , 
kumite žiačky, 2. miesto - Svatava 
Špá niková , kumite ženy, Ivan Mar-
ko, kumite muži, Michaela Kohú -
tová , kumite dorastenky, 3. miesto 
- družstvo kumite dorastenky (Ko-
hú tová , Hupková , Gregušová ).
   Víťazom mestskej minifutbalo-
vej ligy v uplynulom ročníku sa 
stalo mužstvo Pezinskej zmesi, 
ktoré vo finá lovom sú boji porazilo 
NŠK 1:0. V dueli o tretie miesto 
bol ú spešný  Džin tím, keď  vyhral 
nad Ocko tímom 4:2.

l

l

   Tridsiatym kolom sa skončili v 
jú ni futbalové sú ťaže III. ligy Bra-
tislava a IV. ligy Bratislava - B sku-
pina. V oboch mal Pezinok zastú -
penie - v prvej PŠC, v druhej GFC 
Grinava a Baník Pezinok.
   Treťoligový  PŠC bol po jeseni v 
nezá videniahodnej situá cii, s jede-
ná stimi bodmi sa ocitol na dne 
tabuľky. Niektorí fanú šikovia zve-
rencov Vladimíra Ženiša už zatra-
covali, ale tí sa pred odvetnou 
časťou zmobilizovali a urobili po-
trebný  krok k zá chrane. Mužstvo 
posilnené o piatich hrá čov v jarnej 
časti vyhralo sedem zá pasov, 
pä ťkrá t remizovalo a trikrá t pre-
hralo. V sú ťaži získalo 37 bodov 
so skó re 41:58, čo mu zabez-
pečilo 11. miesto.
   Pezinský  futbal ostal teda treťoli-
gový , ale stá lo to veľa nervov všet-
kých, ktorým tento najrozšírenejší 
šport leží v našom meste na srdci. 
Pravdupovediac v situá cii, ktorá  
bola pred začiatkom sú ťaže, sa 
dali problémy očaká vať, preto 
hlavným cieľom bola zá chrana. To 
sa podarilo, ale tešiť sa veľmi nie 
je z čoho.
   Oveľa príjemnejšie sa hodnotí 
uplynulý  ročník v GFC. Jeho 
mužstvo už viac rokov hrá  dôs-
tojnú  ú lohu v sú ťaži, ktorá  zodpo-
vedá  možnostiam tohto prímest-
ského klubu.
   Grinavčania zvíťazili v dvaná s-

tich zá pasoch, v jedená stich remi-
zovali a sedemkrá t prehrali. Skon- 
čili na 6. mieste so ziskom 47 bo-
dov. Je to stav, s ktorým sú  v GFC 
samozrejme veľmi spokojní.
   Smutno je v tá bore Baníka, ktorý  
sa musel so sú ťažou rozlú čiť. Od 
začiatku bol medzi 16 ú častníkmi 
IV. ligy najslabším tímom. Vyhral 
iba jeden zá pas a v štyroch získal 
bod. Veľavravné je aj skó re 19:97, 
v priemere s 3,2 obdržanými gó lmi 
na zá pas.                                   
  Futbalistov teraz čaká  letná   
prestá vka, počas ktorej si oddých-

   V sobotu 18. má ja sa uskutočnili 
v pezinskej športovej hale na Holu-
byho ulici Majstrovstvá  Slovenska 
seniorov v karate. Š tartovalo 68 
preteká rov z 18 oddielov.
   Najú spešnejšou preteká rkou z 
domá ceho Karate klubu bola 

, ktorá  v kumite 
ženy obsadila druhé miesto, keď 
vo finá le prehrala s Monikou Freč-
kovou z Nitry. Tretie miesto v ku-
mite muži 78 kg si vybojoval 

 a rovnako tretie skončilo i  

.
   Dorastenka Marcela Tahotná  
štartovala v kata družstve žien Eko-
nomu Bratislava, ktoré sa umiest-
nilo na druhom mieste.
   Mladé pezinské karatistky 

 a  budú  na 
zá klade tohtoročných dobrých vý-
sledkov reprezentovať Slovenskú  
republiku na majstrovstvá ch Euró -
py.                                          

Sva-
tava Š pániková

Ivan 
Marko
družstvo Pezinka v kumite mu- 
žov

Zu- 
zana Gregušová , Michaela Kohú -
tová Marcela Tahotná

(mo)

   Ako ďalej s mlá dežníckym basket-
balom v Pezinku? Takéto a podobné 
otá zky sa vyná rajú  po skončení uply-
nulej sezó ny. Rodičia detí hrajú cich 
za mlá dežnícke družstvá  BK Slova-
kofarma neboli spokojní s ú činkova-
ním týchto družstiev, ich organizá -
ciou ani vedením. Po dohode s maji-
teľmi BK Slovakofarma a v sú čin-
nosti s primá torom sa rozhodli za-
ložiť občianske združenie pod ná -
zvom Mlá dežnícky basketbalový  
klub Pezinok.
   Tento klub by mal združovať všetky 
mlá dežnícke kategó rie od prípraviek 
až po juniorov. V júni sa uskutočnila 
registrá cia novovzniknutého klubu 
na Ministerstve vnú tra SR. O ďalších 
aktivitá ch budeme informovať v niek-
torom z ďalších čísel Pezinčana.
                   RNDr. Ľubomír Blažek

nu a absolvujú  tiež prípravu na 
nový  ročník. Vedenia klubov budú   
musieť v krá tkom čase vyriešiť 
doplnenie hrá čskych ká drov, nie-
len na zvýšenie kvality tímov, ale 
aj preto, že treba nahradiť odchá -
dzajú cich hrá čov.
   Kluby sa musia popasovať aj s 
riešením problémov, ktoré sú visia 
s financovaním činnosti v budú -
com ročníku. Sú  to nemalé staros-
ti, pretože sponzorov ochotných 
pomá hať futbalu je v našom 
meste má lo.      
                                             (mo)

REKLAMA
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  9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Týždeň
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Týždeň
22.00 - 22.45 Týždeň

  9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Týždeň
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Týždeň
22.00 - 22.45 Týždeň

  9.00 - 10.00 Téma

Jednotlivé programy 

Vysielacia schéma TV PEZINOK
Pondelok

Utorok

Streda

    - spravodajsko-publicistic-
ká relácia magazínového typu, priná-
šajúca súhrn udalostí uplynulého  
týždňa.
    - relácia vysielaná priamo zo 
štúdia, spojená s možnosťou divákov 
zapojiť sa svojimi otázkami do disku-
sie.
    - denne aktualizova-
né, graficky spracované videotextové 
informácie.
    - v súvislosti s dovo-
lenkovým obdobím od 1.7. do 31.8. 
bude TV PEZINOK vysielať  podľa 
letnej štruktú ry, ktorá pozostáva z vý -
roby magazínu Týždeň raz za dva 
týždne a jeho reprízovaní v časoch 
podľa vysielacej štruktú ry. Reláciu 
Téma nebudeme vyrábať. Počas leta 
prebehne komplexná rekonštrukcia 
štúdia a od septembra príde TV PEZI-
NOK s ďalšími zaujímavými zmena-
mi.

Týždeň

Téma

TELEnoviny

Letná  štruktúra

10.00 - 10.45 Týždeň
17.00 - 17.45 Týždeň

22.00 - 23.00 Téma

    9.00 - 9.45 Tý ždeň
10.00 - 11.00 Téma
17.00 - 17.45 Týždeň
18.00 - 19.00 Téma
22.00 - 23.00 Téma

    9.00 - 9.45 Tý ždeň
10.00 - 11.00 Téma
17.00 - 18.00 Téma

22.00 - 22.45 Týždeň

17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Týždeň

0.00 - 24.00 TELEnoviny

   
   

  

18.00 - 19.00 Téma - premiéra

Štvrtok

Piatok

18.00 - 18.45 Týždeň  - premiéra

Sobota

Nedeľa

Z televíznej kuchyne:

   V č asoch medzi obrazovými relá-
ciami Týždeň a Téma vysielame non-
stop TELEnoviny.

3.5. kompletný  redizajn TELEno-
vín;
n

n

n

n

n

 

  

   

   

 
                                 

20. - 21.5. sa v spolupráci s Cen-
trom nezávislej žurnalistiky uskutoč -
nilo školenie so žurnalistkou z americ-
kej spravodajskej televízie CBS;

 24.5. zmena dramaturgickej  
skladby spravodajskej relácie Týž-
deň;

televízia je zapojená do vý roby 
celoslovenského dokumentu 

;
akcia DOBRE NALADENÝ  PEZI-

NOK - Radi by ste sledovali vysielanie 
TV PEZINOK? Neviete si poradiť s 
naladením našej televízie? Chcete 
mať  kvalitnejší signál na našom 55. 
kanáli?
   Ponúkame: BEZPLATNÉ PORA-
DENSTVO A NALADENIE, ZVÝ -
HODNENÉ CENY ŠIROKOPÁSMO-
VÝ CH ANTÉN, ZLUČOVAČE SIG-
NÁLU, ŠPECIÁLNE VYVINUTÉ PRE 
KVALITNEJŠÍ PRÍJEM TV PEZI-
NOK. V najbližšom období pripra-
víme časový  harmonogram celej ak-
cie podľa jednotlivých lokalít, o kto-
rom vás budeme vopred informovať. 
vaše požiadavky očakávame: TV 
PEZINOK, Holubyho 42, Pezinok, 
033/641 29 50, e-mail: tvpezinok@ 
nextra.sk, RATES, Svätoplukova 6, 
Pezinok, 033/640 45 34.

Vstup 
do NATO

 Peter Bittner

    

           
   (nedeľa) o 17.30 hod. v Zá-
mockom parku -  - kon-
cert pezinskej dychovej hudby;
   (nedeľa) o 17.30 hod. v Zá-
mockom parku -  - koncert 
hard rockovej kapely s lídrom Mar-
celom Majbom;
   (nedeľa) o 17.30 hod. v Zá-
mockom parku -  - kon-
cert pesnič kárky s netradič nými 
hudobnými nástrojmi;
  

 - hry, sú ťaže, kúpanie, auto-
busový  vý let, vý tvarné techniky, 
turistická vychádzka, opekanie v 
prírode a ďalšie aktivity pre deti. 
Zabezpeč ené poistenie detí, teplá 
strava a pitný  režim;
   o 17.30 hod. v Zámockom 
parku -  - program Klubu 
spoloč enský ch tancov Pezinok.

 KULTÚRNE CENTRUM

KULTÚ RNE LETO
7.7.

CAJLANÉ

14.7.
MAYBE

21.7.
SUI VESAN

22. - 26.7. LETNÝ  DETSKÝ TÁ-
BOR 

28.7.
PETAN

   PROGRAM PRÍRODNÉHO
            KINA PEZINOK
         1.   Babí léto                  ČR
    2. - 3. Asterix a Obelix: 
                 Misia  Kleopatra       FRA
    4. - 5. Harry Potter a 
                 
    6. - 7. Blade 2                USA
    8. - 9. Spiderman             USA
10. - 11. Snežní psi              USA
        12. Spy game                USA
13. - 14. Pobrežné správy    USA
        15. Policajtka                USA
16. - 17.
18. - 19. 40 dní a 40 nocí        USA
20. - 21. Veľké problémy      USA
22. - 23.
        24.
25. - 26. Crossroads            USA
27. - 28. Časostroj                USA
29. - 30. Kráľ škorpión          USA
        31. Prci, prci, prcič ky    USA
   Zač iatok predstavení je o 21.15  
hod. Pokladnica je otvorená hodinu 
pred zač iatkom predstavenia.  

kameň mudrcov   VB, USA

Klub šeredných žien   USA

Siedmy hriech  USA, FRA
Princezná a bojovník  NEM

ZME-
NA PROGRAMU VYHRADENÁ!

   Čitateľov našich novín znovu upozorňujeme, že mesač ník Pezinč an je 
tiež na internete. Nájdete ho na adrese http://pezincan.pezinok.sk. Jeho 
umiestnenie na internetovú  stránku sa robí už v deň, keď č asopis vychá-
dza v tlač enej forme. Takto č ítajú  Pezinč ana už stovky ľudí na Slovensku a 
po celom svete. Upozornite aj vy svojich blízkych a priateľov, ktorí žijú  v 
zahranič í, na možnosť  pravidelne sledovať aktuálne informácie o dianí v 
Pezinku (v textovej i obrazovej forme) na internete.                            (red.)

   Združ enie občanov Na pomoc blíž nemu svojmu HILARKO a Slovenský  
orol usporiadajú  v nedeľu 30. júna v lokalite Sirková  U Hilá ra BENEFIČ NÝ  
JUNIÁLES. Podujatie, na ktoré vá s srdečne pozývame, bude v čase od 14. 
do 21. hod.
   Bolo tam vž dy veselo a príjemne, preto chceme tieto vý lety za zá bavou 
do našej krá snej prírody po 30 rokoch obnoviť.
   V ústrety ná m vyšli a naše aktivity podporujú  Pinelova nemocnica a 
Mesto Pezinok. Ú pravu celého objektu brigá dnicky vykonali niektorí 
ochotní spoluobčania, za čo im patrí naša vďaka.            Rada OZ Hilarko

REKLAMA


