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Z vo-
lieb, do ktorý ch ponúklo svojich
kandidátov 26 strán a hnutí, vzíde
150-č lenný parlament a vláda na
nasledujúce š tvorroč né volebné
obdobie.

Keďže rozhodujeme o budúc-
nosti a smerovaní naš ej krajiny
bude veľmi dôležité , aby sme sa na
voľbách zúč astnili. Kandidátov,
strany a hnutia, by sme mali vybe-
raťveľmi zodpovedne, svoj hlas by
sme mali daťlen tý m, ktorí to myslia
s nami dobre a ponúkajú nám re-
álne sľuby a perspektívy.

V dň och 20. a 21. septembra sa
uskutočnia voľby do Ná rodnej
rady Slovenskej republiky.

Volebné miestnosti v Pezinku
budú otvorené v piatok od 14.00
do 22.00 hod. a v sobotu od 7.00
do 14.00 hodiny.

Ďalšie informá cie na strane 2.

Obč ianske združenie za duchov-
ný , kultúrny, sociálny rozvoj a spolu-
prácu v Pezinku usporiadalo v
dňoch 5. - 11. augusta v nový ch
priestoroch na Tehelnej ulici IV. roč -
ník projektu medzinárodnej spolu-
práce pod názvom Hudba bez hra-
níc vsrdci Euró py.

Vyš e desiatky mladý ch sklada-
teľov a interpré tov vážnej hudby zo
Slovenska, Maďarska, Rakúska a
Č eskej republiky sa zúčastnilo na
prednáš kach, seminároch, work-
shope a nakoncertoch.

Vyvrcholením pezinské ho sústre-
denia bol slávnostný večerný zá-
hradný koncert, na ktorom vystúpili
mladí umelci Matej Kozub (klarinet),
Andrea Mudroňováa Márton Buj-
dosó (klavír), Monika Štreitová- Po-
pelářová(flauta), Mária Kormanová
(akordeó n), Jitka Škrolová, Miroslav
Vencel (husle), Ondřej Štochl (hus-

le), ZuzanaĎurčeková(violončelo).
Cieľom projektu bolo vytvoriťpozi-

tívny vzťah k súčasnej vážnej hud-
be, zblížiťmladý ch umelcov a vytvo-
riť základy ich budúcej spolupráce
na medzinárod-
nejúrovni.

Mladí umelci
na tlačovej be-
sede prezento-
vali svoje doj-
my a prínos toh-
to podujatia na
ich umelecký
rast. Počas nie-
koľkodňové ho
pobytu spozná-
vali novú hudbu
a nacvič ili nové
skladby, ktoré v
premié re uviedli
na záverečnom
koncerte.

Projekt Hudba bez hraníc sa usku-
toč ňuje za podpory Euró pskej komi-
sie a slovenský ch a zahraničný ch
sponzorov.

(mo)

Zo zá verečného slá vnostného koncertu.

Na základe ponuky rakúskeho
Zväzu na podporu firiem v prihra-
nič ný ch oblastiach sa Malokarpat-
ský regió n prezentoval v dňoch 23.
- 25. augusta v samostatnom
stánku na tradičný ch Machland-
ský ch dňoch v Angerne. Podujatie
poskytlo príležitosťna nadväzova-
nie kontaktov hospodárskym sub-
jektom na oboch stranách hraníc. V
naš ej prezentácii dominovala po-
nuka vína, miestnej gastronó mie a
potenciálu cestovné ho ruchu. Pezi-
nok bol zastúpený službou pri infor-
mačnom pulte a produktmi firmy
VPS. (EL)

V zmysle zákona NR SR č . 416
z roku 2001 prechádzajú od 1.
júla 2002 kompetencie v oblasti
základné ho š kolstva do mestskej
samosprávy. V naš om meste sa
to tý ka 5 základný ch š kôl, 10 ma-
terský ch š kôl so š kolskými je-
dálňami, Základnej umeleckej
š kolya Centra voľné ho č asu.

Pri presune tý chto zariadení z
pôsobnosti Odboru š kolstva
Okresné ho úradu na mesto sa
zistilo veľa nedostatkov, ktoré v
posledný ch mesiacoch dosť za-
mestnávali pracovníkov š kolstva
i samosprávy.

Pokiaľide o personálne obsa-
denie základný ch a materský ch
š kôl, i ostatný ch zariadení, ktoré
prechádzajú do správy mesta,
tam väč š ie problé my nie sú. Tieto
sú na odovzdávajúcich objekto-
ch.

Užod zač iatku tohto roku Odde-
lenie správy majetku, Finančné
oddelenie a hlavná kontroló rka
mesta spoloč ne s riaditeľmi orga-
nizácií preverovali stav majetku a
majetkovo-právne podklady, aby
pri zmene vlastníctva na kata-
strálnom úrade nevznikli nejaké
problé my. Mesto pri tejto prí leži-
tosti požiadalo Okresný úrad,
aby do delimitačný ch protokolov

Samosprá va preberá
zá kladné školstvo

Kotolň a na ZŠ Fándlyho ul. je už v havarijnom stave. O aké problémy
ide, sa spý tal primátor I. Pessel ú držbára Jozefa Barboríka.

boli zahrnuté vážnejš ie technické
problé my v odovzdávaný ch objek-
toch (nevyhnutnosťväč š ej údržby a
rekonš trukcií, predpokladanávý š -
ka investícií).

Primátor mesta Ing. Ivan Pessel pri
naš ej návš teve sa netajil tým, že s
delimitačný mi protokolmi, ktoré pri-
pravil odbor š kolstva Okresné hoúra-
du, nie je spokojný . Chý bajú v nich

niektoré podstatné údaje, čo môže
skomplikovať zapísanie majetku
do katastra. Preto sa v polovici au-
gusta uskutočnilo spoločné roko-
vanie so zástupcom prednostu
OkÚ Ing. Petrom Hološ kom, ved.
odb. š kolstva Mgr. Igorom Noskom
a ďalš ími pracovníčkami odboru,
na ktorom si niektoré problé my
vyjasnili. (Pokračovanie na 9. strane)
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l 31.7. rokoval primá tor Ivan Pessel s
Ing. Polá kom o otá zkach civilnej ochrany
kraja;
l

l

31.7. rokoval primá tor s Ing. Mirosla-
vom Kurcá bom z Pinelovej nemocnice o
riešenímaterskejškoly;

1.8. rokoval primá tor so zá stupcom
firmyAhold o výstavbe supermarketu;

1.8. rokoval primá tor s Ing. Pavlom
Benčurikom o Stredisku služ ieb škole,
ktoré prešlo pod sprá vu mesta;

1.8. rokoval primá tor s vlastníkmi po-
zemkov o rozšírenípezinské ho cintorína;

5.8. rokoval primá tor s Annou Meszá -
rošovou o prevá dzkovom čase stravova-
cieho zariadenia Jama;

7.8. prijal primá tor okresné ho koordi-
ná tora strany HZD Ing. Dušana Reise-
nauera;

8.8. rokoval primá tor s p. Macsom z
firmy Orange o ich pomoci mestu (bi-
cykle);

13.8. prijal primá tor zá stupcov firmy
Kaufland s ponukou výstavby supermar-
ketu;

15.8. prijal primá tor zá stupcov firmy

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

15.7. sa zúčastnil zá stupca primá tora
Oliver Solga na zasadnutíkomisie s pami-
atká rmi k problé mom rekonštrukcie Starej
radnice;

15.7. sa zúčastnil zá stupca primá tora
na Krajskom pamiatkovom ústave na
odvolacom konaní v rá mci stavebné ho
konania;

17.7. a 24.7. sa zúčastnil zá stupca
primá tora na kontrolnom dni na Starej
radnici;

24. - 25.7. sa zúčastnil primá tor v Bra-
tislave na MH SR na zasadnutíkomisie
pre udeľovanie grantov z fondu Phare na
podporu cestovné ho ruchu v oblasti inves-
tičných projektov;

26.7. sa zúčastnil zá stupca primá tora
na malej slá vnosti pri prílež itosti sviatku sv.
Anny;

30.7. konzultoval primá tor s Jozefom
Elšíkom, primá torom Senca, otá zky regio-
ná lnej rozvojovej agentúry;

30.7. rokoval primá tor so zá stupcami

Struè ne z radnice firmy PETE o projekte rekonštrukcie ž e-
lezničnej trate;

31.7. sa zúčastnili primá tor a zá -
stupca primá tora na kontrolnom dni na
Starej radnici;

1.8. sa zúčastnil primá tor na výbero-
vom konanína vedúceho mestskej pla-
vá rne;

5.8. sa zúčastnil primá tor na zasad-
nutíkomisie pre rokovanie s firmou Sie-
mens - partnerom pre rekonštrukciu tepel-
né ho hospodá rstva;

7.8. rokoval primá tor s vedením Mlá -
dež níckeho basketbalové ho klubu Pezi-
nok o pomoci mesta;

7.8. rokoval primá tor so zá stupcom
Pezinskej minifutbalovej ligy o príprave
jesennej časti súťaž e;

12.8. rokoval primá tor s primá torom
Bratislavy Jozefom Moravčíkom o trans-
formá cii Vodá rnía kanalizá cií;

13.8. sa zúčastnil primá tor na verej-
nom prerokovanípripomienok k aktualizá -
ciiúzemné ho plá nu;

14.8. sa zúčastnil primá tor na kont-
rolnom dni na Starej radnici;

15.8. viedol primá tor poradu zapiso-
vateliek okrskových volebný ch komisií
parlamentných volieb 2002;

21. a 22.8. sa zúčastnil primá tor v
Bratislave na hodnotiacej komisii MH SR
pre udeľovanie grantov z fondu Phare na
podporu cestovné ho ruchu v oblasti nein-
vestičných projektov.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

(EL)

, s predpokla-
daným termínom začatia ná jmu
dňom 1.10. 2002 (definitívny
termín začatia ná jmu bude daný
momentom odovzdania Starej
radnice do už ívania po jej rekon-
štrukcii).

, na prvom nadzemnom pod-
laž í (prízemie), so vstupom z
Radničné ho ná mestia,

za týchto podmienok:
1. Podanie písomnej prihlá šky

do výberové ho konania, pričom
tá to musíobsahovaťná lež itosti,
ktoré budú hlavnými krité riami
výberu:
- účel ná jmu - uprednostnené

budú aktivity spojené s cestov-
ným ruchom a turizmom všeo-
becne, predaj starož itnostía su-
venírov, predaj tovarov foto-kino,
prevá dzka leká rne, čajovňa a
pod.;
- ponuka ná jomné ho - uviesť

formou sadzby ná jomné ho Sk/
m /rok. Ponuka ná jomné ho by
mala byť na úrovni sadzieb
uplatňovaný ch v súčasnosti v
centrá lnej zóne mesta Pezinok;
- doklady o spôsobilosti uchá d-

zača na zamý šľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných

priestorov je mož ná po vzá j-
omnej dohode s organizá torom
výberové ho konania a so stavby-
vedúcim na Starej radnici.
3. Prihlá šku doručízá ujemca na

adresu:
, alebo

osobne do podateľne Mestské ho
úradu v Pezinku (II. posch., č . dv.
31) v uzavretej obá lke, na ktorej
bude uvedené meno, priezvisko
a adresa uchá dzača (resp. ná -
zov a adresa prá vnickej osoby) a
vý razné označenie heslom "Vý -
berové konanie - Stará radnica".

4. Lehota na podá vanie
prihlá šok do výberové ho kona-
nia sa končídňa

5. Uchá dzač i, ktorípodali platnú
prihlá šku do výberové ho kona-
nia, môž u byťprizvanína osobný
pohovor svýberovou komisiou.

6. Organizá tor si vyhradzuje
prá vo zrušiť výberové konanie -
o tomto rozhodnutímusia byť
uchá dzači bezodkladne písom-
ne obozná mení.

7. Prípadnú zmenu podmienok
výberové ho konania zverejní
organizá tor rovnakým spôso-
bom ako jeho vyhlá senie a pí-
somne o tom obozná mi aj
uchá dzačov, ktorído toho času
podali prihlá šku.

8. Podrobnejšie informá cie v
tejto veci na pož iadanie podá
odborný garant konania Mgr.
Oliver Solga (tel. 033/6901 103),
na otá zky organizačné ho cha-
rakteru odpovie JUDr. Jaroslav
Diviak (tel. 033/6901 120).

na prenájom nebytových
priestorov v zrekonš truovanej
Starej radnici na ulici M.R. Š te-
fánika 1 v Pezinku

Prenajíma sa miestnosť č .
106 o podlahovej ploche 31,20
m

10.9. 2002 o
11.00 hod.

Ing. IvanPessel
primátor MestaPezinok
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Mestský úrad, Radničné
nám. 7, 902 14 Pezinok

vyhlasuje vý berové konanie
Pre voľby do Ná rodnej rady Slo-

venskej republiky v dňoch 20. - 21.
septembra 2002 na územíPezinka
primá tor mesta urč il tieto volebné
miestnosti:

Volebná miestnosť

Ulice: Bratislavská č .d. 1-87 a 2-
102, Jesenské ho, Za koníčkom,
Holubyho, Radničné ná m., Potoč -
ná , Farská , Mladoboleslavská ,
Mý tna, Š t. Polkorá ba.

Volebná miestnosť:

Ulice: Zá hradná , M.R. Š tefá nika,
Kollá rova.

Volebná miestnosť:

Ulice: Moyzesova, Tehelná , Za
drá hou, Senecká , Kalinč iakova,
Hollé ho, Lesnícka, Natalin dvor,
Š ancova, Sama Chalúpku, Pod
lipou, Meisslova.

Volebná miestnosť:

Ulice: Slnečná , Dobšinské ho,
Slá dkovičova, Š enkvická cesta,
Panholec, Mušká tova, Rulandská ,
Silvá nova,Hroznova.

Volebná miestnosť:

Ulice: Jilemnické ho, Jirá skova,
Š afá rikova, Gogoľova, Trnavská ,
Ná lepkova, Š vermova, Markušo-
va, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

Volebná miestnosť:

Cajlanská , Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Kríž na,
Kutuzovova, Kuč išdorfská dolina,
Baba, Stupy, Psychiatrická nemoc-
nicaPhilipaPinela.

Základná
š kola, Holubyho14.

Družina mlá-
deže, Kollárova 1.

Gymnázi-
um, Senecká2.

Základná
umelecká š kola, Trnavská1.

Materská
š kola, gen. Pekníka 2, Muš kát I.

Základná
š kola, Cajlanská88.

Volebnýokrsok č . 1

Volebnýokrsok č . 2

Volebnýokrsok č . 3

Volebnýokrsok č . 4

Volebnýokrsok č . 5

Volebnýokrsok č . 6

Materská
š kola, Svätoplukova 51, sídlisko
Sever.

Základná
š kola, Kupeckého 74

Základná
š kola, Na bielenisku 2.

Materská
š kola, Vajanského 16.

Klub
dôchodcov, Hrnč iarska 35.

Družina mlá-
deže, Fándlyho11.

Stredné od-
bornéuč iliš te, Komenského27.

Materská
š kola, Bystrická1.

Základná
š kola, Oreš ie 2.

Volebnýokrsok č . 7

Volebnýokrsok č . 8

Volebnýokrsok č . 9

Volebnýokrsok č . 10

Volebnýokrsok č . 11

Volebnýokrsok č . 12

Volebnýokrsok č . 13

Volebnýokrsok č . 14

Volebnýokrsok č . 15

Volebná miestnosť:

Ulica: Novomeské ho.

Volebná miestnosť:
.

Ulice: Svätoplukova 1-5, Kupec-
k é ho, Zá mock á , Rá zusova,
Kuzmá nyho, Kukučínova, Na bie-
lenisku, Slnečné údolie, Reisinger,
Leitne.

Volebná miestnosť:

Ulice: Suvorovova, Svätoplukova
6 - 51.

Volebná miestnosť:

Ulice: Vajanské ho, Hviezdoslavo-
va, SNP, Fraňa Krá ľa, Bernolá ko-
va.

Volebná miestnosť:

Ulice: Hrnč iarska, Za hradbami,
VÚ 5949, SOŠ PZ.

Volebná miestnosť:

Ulice: Mierová , 1.má ja, Obrancov
mieru, Fá ndlyho.

Volebná miestnosť:

Ulice: Majakovské ho, Gorké ho,
Puškinova, Tolsté ho, Saulaková ,
Komenské ho, Nerudova.

Volebná miestnosť:

Ulice: Bystrická , Bratislavská 108
- 130.

Volebná miestnosť:

Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,

Druž stevná , Grobská cesta, Heč-
kova, Hurbanova, Já na Raka, Krka-
vec, Limbašská cesta, Matuškova,
Myslenická , Nová , Orešie, Podkar-
patská , Š túrova, Vinice, Železn-
ičná , Glejovka.

a vykonanie
zmien, prípadne vydá vanie hlaso-
vacích preukazov na Mestskom
úrade, Radničné ná mestie 7, I.
posch., v kancelá rii č . 10.

Všetky zmeny a vydá vanie vo-
ličský ch preukazov je mož né vyko-
nať

Mestské zastupiteľstvo ž iada
všetký ch oprá vnený ch občanov,
aby si vo vlastnom zá ujme skontro-
lovali voličské zoznamy a vykonali
potrebné zmeny.

Volič i, ktorívo volebný ch dňoch
nebudú prítomnív mieste svojho
trvalé ho bydliska môž u si na Mest-
skomúrade vyž iadaťvoličský preu-
kaz, na čas volieb budú dočasne
vyškrtnutízo stá leho zoznamu vo-
ličov a s voličským preukazom
môž u voliť v ktoromkoľvek voleb-
nom okrsku na celom územíSlo-
venskej republiky.

Podľa citovaný ch zá konov NR
SR o voľbá ch do NR SR majú
prá vo voliťobčania Slovenskej re-
publiky, ktorív deň volieb dovŕšili
18 rokov veku a zdrž iavajúsa v deň
volieb na územíSlovenskej repub-
liky.

Volič hlasuje osobne. Po prí-
chode do volebnej miestnosti je
povinný preuká zaťsvoju totož nosť
predlož ením preukazu totož nosti.
Volič , ktoré mu bol vydaný voličský
preukaz je povinný predlož iťaj vo-
ličský preukaz.

Upozornenie pre volič ov:
- Volič ské zoznamy sú k dispozí-
cii na nahliadnutie

do 19. septembra do 16.00
hod.

Preukazovanie totožnosti

Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Ahold v súvislosti s prípravou výstavby
supermarketu;

15.8. rokoval primá tor s predsedom
MO SZPBĽudovítom Š ušolom o oslavá ch
58. vý roč ia SNP.

l
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Pracovníci firmy Petmas pri kladení zámkovej dlažby v okolí renovovanej Sta-
rej radnice.

Tohtoroč népiate zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku sa
uskutoč ní 19. septembra. Poslanci
budú prerokú vať: rozbory hospo-
dá renia mesta, Podniku bytový ch
služieb, TV Pezinok a Kultú rneho
centra za I. polrok 2002, vyhodno-
tenie č innosti TV Pezinok a Infor-
mač ného centra. (mo)

Pozornosťmnohý ch Pe-
zinč anov sa v tý chto dňoch
sú streďuje na krá snejú cu
Starú radnicu a jej bezpro-
stredné okolie. Rozsiahla
rekonštrukcia za vyše 30
miliónov korú n z rozpoč tu
mesta je pred dokonč e-
ním.

Ako ná m povedal stavby-
vedú ci

z Unicostavu, po
položení zá mkovej dlažby
na cestný ch i peších komu-
niká ciach v okolí objektu a
na ná dvorí budú v auguste
ešte osadzovaťchý bajú ce
drevené zá rubne a dvere,
hygienické zariadenia a
svietidlá . Zo strany Š tefá -
nikovej ulice musia vybu-
dovať novú kanalizá ciu v
dĺžke 15 metrov a šachtu.
Všetky stavebné prá ce by mali byť
ukonč ené do konca augusta, tak aby
zač iatkom septembra mohlo zač ať
preberacie konanie. Na dokonč enie
zostane inštalá cia pece v reprezen-

Ing. Ladislav Pus-
kajler

tač nej miestnosti rady a zreštauro-
vanie vzá cneho renesanč ného sgra-
fita na vonkajšej strane objektu. Do
konca roka vysadia aj desať stro-
mov.

Podrobnejšie informá cie o rekon-
štruovanom objekte Starej radnice s
farebnými fotografiami prinesieme v
Pezinč anovi po odovzdaní do užíva-
nia. (mo)

Mesto Pezinok a Miestna orga-
nizácia SZPB v Pezinku usporia-
dajúoslavy 58. vý roč ia Sloven-
ské ho národné ho povstania a
Dň a Ústavy SR, ktoré sa usku-
toč nia v stredu 28. augusta o
15.00 hod. Zrazúč astníkov bude
v Zámockom parku. V programe
je slávnostný príhovor a polože-
nie vencov a kytíc k pomníku. (r)

V našom meste má svoju mest-
skú organizá ciu aj Hnutie za demo-
kraciu (HZD). Zá ujemcovia o č in-
nosť v novovzniknutej organizá cii
sa môžu prihlá siť u koordiná tora
Dušana Reisenauera, č . tel. 0908
627 361.

(r)

Ďalšie stretnutie milovníkov tra-
dič nej regioná lnej kuchyne z cyklu
Ako to robili naše babky sa usku-
toč ní v stredu 11. septembra o
16.00 hodine v Malokarpatskom
mú zeu. Lektorka Dr. Kopá lová má
pripravené staré osvedč ené re-
cepty z hú b. Vstup je voľný . (EL)

Malokarpatské mú zeum v Pe-
zinku pozý va obč anov na vý stavu

, ktorá sa uskutoč ní v
priestoroch mú zea v dňoch 20.9. -
24.11.2002.

Tématický ná zov Príbeh vína ne-
sie i 2. roč ník Salónu vinohradníc-
kych a viná rskych mú zeí . Jeho zá -
merom je priblížiťa predstaviťve-
rejnosti rozmanité vinohradnícke
regióny, prič om hodnotiacou bá -
zou je vinič , pestovanie vinič a, víno
ako produkt obyvateľov vinohrad-
níckych regiónov.

Vernisá ž vý stavy bude 20. sep-
tembra o 16.00 hodine.

Príbeh vína

(MM)

Tohoto roku v premiére organizo-
valo mesto Pezinok v spoluprá ci s
Informač ný m centrom každý štvr-
tok poč as prá zdnin vychá dzky po
miestnych pamätihodnostiach.
Úč astníci si mali možnosť pozrieť
nielen pezinské pozoruhodnosti,
ale dozvedieťsa aj o ich histórii a
iný ch zaujímavostiach sú visiacich
so životom v meste. Podujatia sa
uskutoč nili pod vedením piatich
mestský ch sprievodcov - S. Pá tka,
P. Wittgrú bera, P. Sandtnera,J. Vá c-
lavovej a D. Dovič ovič ovej. Naj-
väč ší zá ujem bol už tradič ne o pe-
zinské mlyny, cintoríny a kostoly. Z
plá novaný ch deviatich vychá dzok
sa uskutoč nili všetky. Priemerne sa
na jednej zú č astnilo desaťzá ujem-
cov. Všetko nasvedč uje tomu, že to
bol dobrý ú stretový krok smerom k
ná vštevníkom v meste, ale aj
miestnym obyvateľom.

Takže na budú ci rok by stá lo za to
v organizovaní vychá dzok pokra-
č ovať, avšak podľa odporú č aní
ú č astníkov treba zlepšiťich propa-
gá ciu. (EL)Budova pezinskej polikliniky. Snímka (mo)

Užv minulosti sa Mestské zastupi-
teľstvo v Pezinku podrobne zaobe-
ralo zdravotníckymi službami v
meste a ich zabezpeč ovaním v bud-
ú cnosti.

Keď sa pred niekoľký mi rokmi za-
č alo Ministerstvo zdravotníctva zao-
berať privatizá ciou oblastný ch a
miestnych polikliník Mesto Pezinok
prejavilo vá žny zá ujem o tunajšiu
polikliniku, aby ostali zdravotnícke
služby plne zachované. Tento model
privatizá cie však napokon nebol
schvá lený .

Neskôr sa predsa len zač alo s pri-
vatizá ciou niektorý ch zdravotníc-
kych zariadení, medzi ne, zač iatkom
minulého roka, bola zaradená aj
pezinská poliklinika.

Vedenie polikliniky vypracovalo
zá kladný privatizač ný projekt, na

zá klade ktorého sa mesto na Minis-
terstve pre sprá vu a privatizá ciu
uchá dzalo o privatizá ciu polikliniky,
ako jediný zá ujemca. Po niekoľký ch
rokovaniach primá tora I. Pessela u
ministerky Má rie Machovej sa poda-
rilo získaťprísľub, že pri koneč nom
schvaľovaní sa bude prihliadať na
zá ujem mesta, ktoré je najväč šou
zá rukou, že toto zariadenie aj v bud-
ú cnosti zostane zachované.

Medzitým sa objavil vá žny pro-
blém, ktorý v privatizač nom projekte
nebol dostatoč ne riešený , bol ním
rozostavaný interný pavilón pri Psy-
chiatrickej lieč ebni. Tento bol, po
zá niku OÚNZ, v sprá ve polikliniky a
bol teda sú č asťou privatizá cie. Na-
koniec po viacerý ch rokovaniach na
ministerstve sa podarilo ná jsť spô-
sobako problém doriešiť.

Príslušná komisia privatizač ný
projekt schvá lila, podklady boli post-
ú pené na Fond ná rodného majetku,
kde sa pripravuje delimitač ný proto-
kol.

Mesto má predstavy, ako bude
poliklinikuspravovať, prič om si nená -
rokuje na riadenie odborný ch leká r-
skych pracovísk.Ako ná s informoval
primá tor I. Pessel, mesto bude
sprá vcom objektu a chce zhospo-
dá rniťjeho prevá dzku. Na tento ú č el
bude spracovaná ekonomická ana-
lý za, ktorá má odhaliťrezervy v hos-
podá rení.

O definitívnej forme sprá vy polikli-
niky rozhodne Mestské zastupi-
teľstvo, pravdepodobne ešte v
tomto roku. Tu sa ponú ka viacero
riešení. Prebiehajú aj rokovania s
Obč ianskym združením leká rov,
ktoré má o sprá vu polikliniky tiež
zá ujem. (mo)
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V nedeľu popoludní 21. júla sa na Radnič-
nom ná mestí rozozvučali sirény pož iarnic-
kych vozidiel. Sústredili sa tu dobrovoľní pož i-
arnici, prísluš níci Okresného riaditeľstva
Hasičského zboru a hosťujúci hasiči z rak-
úskeho druž obného mesta Neusiedl am See.
Predstavili sa s historickou i modernou techni-
kou určenou na boj s pož iarmi a na zá sahy pri
dopravných nehodá ch a ekologických havá ri-
á ch.

Cvičenie sa uskutočnilo pri prílež itosti 80.
výročia založ enia Zemskej hasičskej jednoty
Slovenska, pri zrode ktorej boli slovenské dob-
rovoľné hasičské zbory. Akcia mala pripome-
núťcvičenia, ktoré v minulosti v Pezinku pred-
vá dzali dobrovoľní hasiči.

Po ná stupe účastníkov cvičenia, podal hlá -
senie okresný veliteľ, podpredseda OV DPO
Pezinok Rudolf Oš kera predsedovi tejto orga-
nizá cie npor. Milanovi Šafá rikovi. Potom pred-
niesol svoj príhovor zá stupca primá tora Oliver
Solga. Vyzdvihol zá služ nú činnosť dobro-
voľných pož iarnikov, nielen na úseku preven-
cie a represie ale aj v kultúrno-spoločenskej
prá ci v meste Pezinok i v okolitých obciach,
ako sú tanečné zá bavy, vystúpenia hudob-
ných skupín, divadelné predstavenia.

Počas cvičenia sa predstavili mladí pož iar-
nici z DPZ Pezinok-mesto s uká ž kou pož iar-
neho útoku. Ď alš í aktéri predviedli zá sah his-
torickou ručnou striekačkou, ťahanou pá rom
koní. Nasledovalo hasenie ručným hasiacim
prístrojom a v podaní profesioná lnych hasičov
uká ž kazá sahu pri dopravnej nehode.

Dobrovoľní pož iarnici z Neusiedl am See sa
predstavili uká ž kami likvidá cie pož iaru za po-
moci vysokého tlaku vody z vozidla Rosen-
baer 1000. Profesioná lni hasiči z Pezinka si-
mulovali eš te odstrá nenie ekologickej havá rie
za pomoci prostriedkov z firmy HAPPY END.

Vš etky uká žky prítomní divá ci odmenili po-
tleskom. Po ukončení cvičenia sa stretli pezin-
skí dobrovoľní hasiči so svojimi partnermi z
Neusiedl am See a dohodli sa na ďalš ej spolu-
prá ci.

Peter Ronec
Snímka: autor

Pá n primá tor, obraciame sa na
Vá s so ž iadosťou, aby ste sa spolu
s poslancami Mestského zastupi-
teľstva pozreli na pomenovanie
niektorých ulíc v naš om meste.

V grinavskej časti je už dosťnelo-
gicky - Myslenická ulica. Treba ju
pomenovať tak, aby to zodpove-
dalo terajš iemu ná zvu tejto časti
obce.

Je potrebné vš ak komplexnejš ie
prehodnotiťaj ostatné ná zvy ulíc v
naš om meste, ktoré majú neopod-
statnené ná zvy (napr. po nesloven-
ských spisovateľoch).

Neodsúvajte bokom ani tieto ve-
ci, aj keď to môž e u časti občanov
spôsobiť starosti s vykonan ím
zmien v evidencii.

Je potrebné ale, aby sa nové ná -
zvy ulíc konzultovali tiež s občan-
mi, alebo ich zá stupcami. Keď si
ná zov sami odsúhlasia budú mať
ku svojej ulici, a v konečnom
dôsledku i k mestu, iný vzťah.

dič e signalizač ného zariade-
nia a poč ítač ovej siete, vytrhal
snímač e pohybu, vystriekal
dva hasiace prístroje a snaž il
sa vypá č iť dvere do detského
oddelenia kniž nice, č o sa mu
vš ak nepodarilo. Vzá pä tína
viacerých miestach rozobral
strešnú krytinu na budove,
prič om ho na mieste zadrž ali
policajti Obvodného oddele-
nia PZ Pezinok. Poš kodením
zariadenia kniž nice spôsobil
š kodu viacako 37 tisíc korún.

(at)

Prísluš níci polície na
mieste č inu zadrž ali
pá chateľa, ktorý sa
pokúsil o krádež v
Malokarpatskej kniž -
nici v Pezinku. Vyše-

trovateľ Michala D. (23) zo
Šaš tína - Strá ž e obvinil z po-
kusu trestného č inu krádež e.
Mladý muž sa po krá tkej ná -
vš teve knižnice pred koncom
výpož ič ného č asu ukryl v
priestore budovy, kde poč kal
do odchodu zamestnancov.
Potom vytrhal a prestrihal vo-

Obecný úrad v Slovenskom Grobe vá s srdečne pozýva na II.
ročník Dňa otvorených dverí prevá dzok s husacími š pecialitami.
Podujatie sa uskutoční 31. augusta (sobota) od 11. do 21. hodi-
ny. V rá mci tejto kultúrno-spoločenskej a hostiteľskej akcie š tr-
ná sťpodnikateľských subjektov s husacími š pecialitami a jeden
s ochutná vkou vína budú ponúkaťná vš tevníkom pečené husi s
lokš ami. Porcia 20 dkg husi s dvoma lokš ami a prílohou bude
stá ť109 Sk.

Jednotliví pod-
n i kate l ia v á m
predstavia svoje
prevá dzky, v kto-
rých nebudú chý-
bať ľudoví umel-
ci. Pre ná vš tevní-
kov je pripravený
koč s konským
poťahom, na kto-
ro m s a bud ú
môcť presúvať z
jednej prevá dzky
do druhej. Na terase Domu kultúry sa začne o14. hodine kultúrny
program, v ktorom sa predstavia folklórne skupiny spoločne s
hudobnou skupinou Kométa, ktorá bude účinkovaťna tanečnej
zá bave.

Cena vstupenky, ktorá oprá vňuje ná vš tevníkov ku vstupu do
vš etkých podnikateľských zariadení a na kultúrny program s ta-
nečnou zá bavou je 50 Sk. Vstupenky si môž ete objednať na
Obecnom úrade v Slovenskom Grobe, č. tel. 033/647 8210, 647
8222 (tiež fax). Jozef Javorka

starosta

Často na sprejerov hromž íme, keď svojvoľne a neesteticky
maľujú a píš u po múroch a budová ch, čím spôsobujú ich maji-
teľom značné š kody. Nerobia to vš ak praví sprejeri, tí vedia,
kdesa môž u vo svojej zá ľube realizovať. Umož nilo im to aj Kult-
úrne centrum, keď im na tento účel v druhú augustovú sobotu
poskytlo múr amfiteá tra. Spokojnosťbola obojstranná , navyš e
výtvarnéschopnosti hlavných aktérovocenili aj početní divá ci.

(mo)

vá m aj v š kolskom roku 2002/
2003 ponúka možnosťzapojiťsa
do vzdelá vacích a pohybových
kurzov, ktoré sa začnú v októbri.
Ak má te zá ujem, informujte sa
na č. tel. ,
alebo osobne v

Otvá rame tieto kurzy:

Kultúrne centrum vá m ponúka
aj

. Informá cie
na horeuvedených tel. číslach
alebo osobne v KC.

Kultúrne centrum v Pezinku

641 2093, 641 3949
KC Pezinok -

Dom kultúry, Holubyho ul. č .
42.

- kalanetika
- joga
- moderná gymnastika pre

dievč atá
- taneč ný kurz
- balet
- astronomický krúž ok

zapož ič iavanie servisu ako
sú- taniere, pohá re, príbory a
iné doplnky na prílež itostné
oslavy a stretnutia

Združ enie kresťanských dôchodcov v
Pezinku pozýva občanov na stretnutie s
prezidentom Európskej únie seniorov s Dr.
Bernardom Wormsom a viceprezidentom
Ing. WilhelmomMohauptom, ktorésa usku-
toční v stredu 28. augusta. O 9.00 hod. sa
hostia zúčastnia na sv. Omš i v Dolnom kos-
tole a o 10.00 hod. budú besedovaťs obča-
nmi v Dome kultúry na tému: Európska únia
a kresťanskodemokratické strany Európy a
činnosťEurópskej únie seniorov.

(vm)

Jazyková škola
Tehelná 1, Pezinok

zaradená do siete š kôl Ministerstva š kolstva SR

otvá ra vý uč bu
cudzích jazykov

vš etky ročníky

- anglič tina
- nemč ina
- španielč ina
- talianč ina
- francúzština

zá pis denne do 6.9. 2002
033/641 2808, www.rvz.sk
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Brigá dnici pri výkope ryhy naelek-
trickýká bel. Snímky (mo)

Liga proti rakovine Slovenskej
republiky organizovala v dň och 17.
- 28. júla celoštá tnu kampaň na
podporu boja proti rakovine
hrubého č reva a koneč níka.

Obč ania dostali letá ky. Jeden s
ná zvom

je súč asťou
projektu, ktorý sa realizuje s finan-
č nou pomocou Nadá cie na pod-
poru obč ianskych aktivít z progra-
mu Phare.

Rakovina hrubého č reva a ko-
neč níka ohrozuje stá le viac ľudí,
najmä po päťdesiatke. Je druhým
najč astejším ná dorovým ochore-
ním u mužov a aj u žien. Žiaľ, vý-
sledky jej lieč by sú neuspokojivé ,
pretože až 80-percent pacientov
prichá dza k leká rovi s pokroč ilým
štá diom ochorenia. Preč o? To sa v
struč nosti dozviete z letá ku. Aby
ste mali istotu, že vá s sa to netýka,
navštívte v rámci prevencie svojho
leká ra a vyžiadajte si test na
okultné krvá canie. Testy sa budú
vykoná vaťpravdepodobne od sep-
tembra. Pre obč anov nad 50 rokov
sú testy bezplatné .

Pá r minút vá m mô -
že zachrá niťživot.

Ak má te viac ako 50 rokov,
tento odkaz je pre vá s

Nemyslite na rakovinu, myslite
na prevenciu.

Svojpomocnýklub
Venuša Pezinok

V bývalom kameň olome pod Ba-
bou vyrá stol ná dherný areá l pre mo-
toristov. Konajú sa tu významné po-
dujatia ako súmajstrovstvá Európy v
pretekoch automobilov do vrchu,
majstrovstvá Slovenska supermoto-
cyklov, noviná rska rely, preteky vete-
rá nov, jazdy zruč nosti a iné .

Areá l využívajú tiež autoškoly na
tréningové jazdy a rô zne firmy na
predvá dzacie akcie. Vhodné podmi-
enky na svoju č innosťtu našli aj mo-
delá ri - autíč kari, ktorí tu majú svoje
drá hy.

Ako nám povedal podpredseda
Veteran car clubu Pezinok

, ich snahou, ako
sprá vcov objektu, je tento areá l
udržiavať a zveľaďovať, prič om
chcú dbať na ochranu životného
prostredia.

V rámci údržby teraz zabezpeč ujú
kompletnú rekonštrukciu elektric-
kých rozvodov vo vnútorných i von-
kajších priestoroch, keďže boli už v
havarijnom stave. Rozširujú taktiež
elektrické kapacity o nové osvetle-
nie a prípojky. Umožní to dosiahnuť
v areá li vyššiu bezpeč nosť a mož-

Ing. Voj-
tech Gottschall

nosť pripojenia preteká rom, ktorí
prichá dzajú na preteky s karavanmi,
kamiónmia ďalším technickýmvyba-
vením.

Pri projektovaní nových elektric-
kých sietí sa rá talo s ich perspektív-
nym využívaním najmenej na 15
rokov.
Ďalej vybudovali nové statické WC

so žumpou, urobili nové spevnené
plochy a pripravujú odolejovanie a
odkanalizovanie areá lu.

Po ukonč ení rekonštrukč ných prá c
umožnia v areá li za výhodných pod-
mienok organizovanie ďalších podu-
jatí, ktorých usporiadateľmi budú iné
zoskupenia č i mesto Pezinok. (mo)

V dň och 27. - 29. septembra sa uskutočnia v Modre tradičné malo-
karpatské oberačkové slá vnosti VINOBRANIE 2002. Organizá tori
pre ná vštevníkov pripravili tento program:

- Fanfá rový vežový kon-
cert, - Slá vnostné otvorenie
PRVÝ DÚŠOK,

- Parta z ranč a Y (country),
- Modrí jazdci (country),

- Gidrablue (country), - Arion
(country), - Bukasovýmasív.

od - Ochutná vka vín v SVOŠ,
DH Gri-

PIATOK - 27. septembra

SOBOTA- 28. septembra

16.30 hod.
17.00

tribúna na ná mestí
- 17.30
18.30 19.30

20.30
22.00

9.00
tribúna na ná mestí- 10.00

navanka, - Folklórny súbor
Bezanka, - DH Šarfianka,

- FS Svoge (Bulharsko),
- Regioná lny súbor piesní a tancov
Bestwina (Poľsko), - Vranov-
ské chodúľové divadlo, -
Drišľak (hud. skupina), - Male-
vil (hud. skupina), - Vidiek
(hud. skupina), - Ohň ostroj,

- Borovienkaz Lanč á ra.
- Koncert spe-

vá ckych zborov Singrunde Probst-

11.30
13.00

14.30 15.15

16.00
17.00

18.30
20.00

21.00
21.00
Sieň Eunika - 15.00

dorf (Rak.), Združenie priateľov spe-
vu.

- DH Vi-
nosadka, - Alegorický sprie-
vod, - DFS Magdalenka - ZUŠ
Modra, - FS Lipka, -
DFS Lienka, DH Cajlané ,

- Regioná lny súbor piesní a
tancov Bestwina, - FS Svoge,

- Metalinda (hud. skupina),
-

Burč iak od sv. Floriá na.
výstavy,

športové akcie.

NEDEĽA- 29. septembra
Tribúna na námestí- 9.00

10.00
11.30

12.00 12.45
13.00

14.30
15.30

17.00
Park pred Gymná ziom - 12.00

Sprievodné podujatia:

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Pezinku za I. polrok tohto
roku eviduje 73 trestných č inov spá -
chaných v uliciach mesta Pezinok.
Z nich sa podarilo objasniť 32, č o
predstavuje 43,8 percentnú ob-
jasnenosť.

Najväč šípodiel na poulič nej trest-
nej č innosti majú krá deže (44) a
ná silná trestná č innosť (10). V 34
prípadoch krá deží pá chatelia od-
cudzili rô zne veci z auta. Napriek
tomu, že pezinská polícia neustá le
upozorň uje obč anov na výskyt tejto
trestnej č innosti a vyzýva, aby si
dá vali väč ší pozor na svoje veci a
pri opustení vozidla si vybrali auto-
rá dio a iné veci, ešte stá le je dosť
takých, ktorí na varovanie polície
nedbajú a dá vajú tak šancu zlodej-
om. V deviatich prípadoch bolo od-
cudzené motorové vozidlo, raz išlo
o vreckovú krá dež.

Na úseku ná silnej kriminality sme
zaznamenali desaťtrestných č inov,
z ktorých bolo objasnených osem.
Nepodarilo sa objasniť lúpežné
prepadnutie a prípad ublíženia na
zdraví. Objasnených bolo päť prí-
padov ublíženia na zdraví, dva
útoku na verejného č initeľa a jeden
ná silia proti skupine obyvateľov.

Z ekonomickej trestnej č innosti sa
vyskytol jeden prípad podplá cania.
Ďalej to boli trestné č iny výtržníctva
(1), pytliactva (1) a prechová vania
drog (1).

Najč astejšie (24-krá t) pá chatelia
šarapatili v uliciach Pezinka medzi
14. až 24. hodinou. Najviac trest-
ných č inov sa stalo v piatok (17) a v
pondelok (16). (at)

Po niekoľkoroč nej prestá vke sa v našom meste
opäť uskutoč nil turnaj v poulič nom basketbale -
streetballe. Prič inila sa o to agentúra Plus design,
ktorá v spoluprá ci s Kultúrnym centrom usporiadala
10. augusta akciu s ná zvom 7 days street party. A
keďže v Pezinku je basketbal veľmi populá rny toto
podujatie bolo vhodným vyplnením voľného prá zdni-
nového dň a nielen pre aktívnych mlá dežníckych
hrá č ov ale aj pre pravých vyznavač ov basketbalu na
ulici.

Za pekné ho slneč ného poč asia sana turnaji zúč ast-
nilo deväť prevažne štvorč lenných družstiev vo
dvoch skupiná ch. Po ná roč ných bojoch sa víťazom
stalo družstvo (

), ktoré vo finá le zdolalo tím Country výber. Spes-
trením turnaja bola súťaž v streľbe trojok. Hrá č i vo
všetkých mužstvá ch sa prezentovali nielen veľkou
bojovnosťou ale ponúkli prítomným divá kom aj kva-

Pomsta starej matere Ľubomír Miš-
kovský, MatejBenko, Tomá šProkop a Rudolf Čer-
má k
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Michael Vician 31.3.
Simon Bedná rik 18.5.
Veronika Polyá ková 9.6.
Matej Molná r 24.6.
Ema Lysičanová 1.7.
Martin Slezá k 1.7.
Michal Petrík 5.7.
Jakub Fleischhacker 8.7.
Ester Mečková 10.7.
Veronika Tuchyň ová 10.7.
Michal Bilský 17.7.
Maximiliá n Hará k 17.7.

Veronika Penyaková , 74 r. 25.6.
Jú lius Foltá n, 88 r. 8.7.
Má ria Lačná , 80 r. 8.7.
Jozef Fekete, 53 r. 10.7.
Peter Milá t, 52 r. 11.7.
Má ria Muocová , 88 r. 19.7.
Jozef Hujbert, 85 r. 21.7.
Juliana Kačá ková , 83 r. 4.8.

Vladimír Halamíček a Martina Mi-
chalcová
Ing. Marek Š imočko a Andrea
Tradžíková
Norbert Ciller a Má ria Š pá niková
Ing. Juraj Beň ačka a Iveta Berky-
ová
Milan Macura a Katarína Pastu-
chová
Dezider Demovič a Ing. Miriam Bu-
čeková
Rastislav Vanček a Anna Hlucha-
ň ová

Milan Krá lik 4.8.
František Nitray 5.8.
Miroslav Stojkovič 5.8.
Irena Slezá ková 9.8.
Oľga Valachovičová 9.8.
Jozef Doluvodský 13.8.
Leopoldína Valentová 18.8.
Helena Slimá ková 25.8.
František Raždík 26.8.
Marta Slá viková 31.8.

70-roč ní

Peter Mikuškoviča Zuzana Kosová
Peter Č uhá k a Ing. Andrea Hujsi-
ová
Ing. Ľubomír Maduda a Eva Vanče-
ková

Zuzana Treczková 3.8.
Jozefína Gá novská 8.8.
Emília Rajnerová 9.8.
MichalĎ urká č 15.8.
Matilda Ž užičová 16.8.
Oľga Kurucová 18.8.
Augustín Krasň anský 20.8.
Má ria Guštafíková 24.8.
Hermína Skovajsová 27.8.
OľgaČechová 28.8.

Vojtech Belay 8.8.
Otília Lastovičková 14.8.
Pavel Ondrá šek 17.8.
Elena Demovičová 19.8.
Emília Mlčú chová 26.8.

Hermína Halá ková 7.8.
Má ria Polkorá bová 31.8.

Rozá lia Korčeková 7.8.

Alžbeta Machá čková 11.8.

Já n Zmajkovič 2.8.

75-roč ní

80-roč ní

90-roč né

91-roč ná

93-roč ná

95- roč ný

Krá snych sa 2.8. 2002
dožil ná šdrahý otec

z Pezinka.
K tomuto význam-

nému životnému ju-
bileu mu srdečne
blahoželá me a pra-
jeme všetko najlep-
šie, ešte veľa zdra-
via a rodinnej pohody. Za všetko
mu ďakujú

Zá roveň si s vďa-
kou, lá skou, ú ctou a
smú tkom v srdci
pripomíname ne-
dožité narode-
niny našej drahej
matky

, ktorá
ná s nečakane opustila v roku 1988.
Spomienkana ň u je však stá le živá .

95 rokov

Já nZMAJKOVIČ

dcé ry Ľ udmila, Gab-
riela, syn Já n s rodinami, vš etky
vnú čatá a pravnú čatá .

88.

Anny ZMAJKOVIČ OVEJ

Dň a 3.8. 2002
uplynú 2 roky, čo
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel a
otec

S lá skou spomínajú

Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.

Ing. Stanislav
ILLAVSKÝ .

manželka a syn srodinou.

Dň a 29.8. 2002
uplynie 15 rokov, čo
ná s navždy opustil
manžel, otec, svo-
kor a dedko

Za spomienkuďa-
kuje

JaroslavŠTEVO

manželkaa syns rodinou

Dň a 26. augusta
uplynie 5 rokov, čo
ná s navždy opustil
drahý manžel a otec

Ďakujeme všet-
kým, ktorímu venu-
jú tichú spomienku.

Ondrej BENE

Manželka Elena, dcé ry Ružena
a Iveta s rodinami

Rubriku Spoločenská kronika
sme zostavili z podkladov, ktoré
nám poskytli oddelenie občian-
skych zá ležitostía matrika MsÚ
Pezinok.

Neoddeliteľnou sú časťou európ-
skych dejín je aj obdobie krížových
výprav do Svätej zeme, ktorých
cieľom bolo oslobodenie Kristovho
hrobu v Jeruzaleme z rú k pohanov
a jeho ná sledné udržanie kresťan-
mi. Menej zná my je už fakt, že na
krížových výpravá ch sa význam-
nou mierou podieľalo aj Uhorské
krá ľovstvo a teda aj Slovensko. A
neboli to len jednotlivci, či malé
skupiny.

Počas tretej krížovej výpravy,
ktorej vodcom bol slá vny rímsko-
nemecký cisá r Fridrich I. Barba-
rosa vyslal uhorský krá ľBelo III. do
Svätej zeme vojenský oddiel, kto-
rému velil krá ľov mladšíbrat Gejza.
Je pravdepodobné, že v tejto vo-
jenskej jednotke boli aj bojovníci z
ú zemia dnešného Slovenska. V
rá mci 5. krížovej výpravy je už
ú časť Slová kov, ale najmä Pe-
zinčanov neodškriepiteľná . Krížo-
vú výpravu vyhlá sil v roku 1213 pá -
pež Inocent III. bulou Quia maior.
Zá mienkou na jej vyhlá senie bolo
opevň ovanie hory Tá bor v tesnej
blízkosti Jeruzalema moslimami.
Účasťna výprave, ktorej začiatok

bol stanovený na 1. jú na 1217
prisľú bili aj rytieri a panovníci Uhor-
ska a Rakú ska. Uhorský panovník
Ondrej II. sa spočiatku zdrá hal pri-
pojiťk tým, ktoríprijali kríž, no ne-
skôr ho politická situá cia v Uhorsku
i na blízkom východe a najmä pá -
pežovo presvedčovanie donú tili,
aby sa ku krížovej výprave pridal.
Na finančné zabezpečenie vý -
pravy nariadil Ondrej II. zavedenie
mimoriadnych daní, ktoré sa dotkli
všetkých obyvateľov Uhorského
krá ľovstva. Ondrejove križiacke

vojsko malo podľa kroniká ra To-
má ša Splitského viac ako de-
saťtisíc jazdcov.

Ondrej pôvodne plá noval ísťpo
sú ši, smerom na Konštantínopol,
no neskôr svoje rozhodnutie zmenil
a rozhodol sa vyplá vaťs flotilou lodí
zo Splitu, kam dorazil na čele uhor-
ského vojska 23. augusta 1217. Po
krá tkej zastá vke uhorskej výpravy
na Cypre sa celé križiacke vojsko
zhromaždilo v polovici októbra v
Akkone. Okrem uhorského panov-
níka sa na 5. krížovej výprave zú -
častnili rakú sky vojvoda Leopold
VI., bavorský vojvoda, cyperský
krá ľ a jeruzalemský krá ľ. Uhor-
ského krá ľa Ondreja II. sprevá d-
zalo množstvo významných hod-
nostá rov krajiny. Spolu s panovní-
kom odišli z Uhorska rá bsky biskup
Peter, já gerský biskup Tomá š, ta-
verník (vysoký uhorský hospodá r-
sky krá ľovský ú radník) Dionýz,
hlavný stajník Demeter, hlavný ko-
niar Ladislav, dvorský kancelá r Hu-
gerinus, Rathold, syn palatína Jula,
župan Mikulá š a najmä župan Š e-
bušzo Svätého Jura a Pezinka, syn
nitrianskeho župana Tomá ša.

Na zá klade informá cií, ktorémá -
me o vojenstve tej doby môžeme
predpokladať, že sa družina Š ebu-
ša zo Sv. Jura a Pezinka skladala z
50 - 200 vojakov. Vzhľadom na to,
že sídlom Š ebušovho panstva boli
hrady v Pezinku a Jure môžeme
takmer s istotou povedať, že preva-
žnú časťŠ ebušových vojakov tvo-
rili vojaci z posá dok prá ve týchto
hradov. Počas Ondrejovej prítom-
nosti vo Svätej zemi križiacke voj-
ská podnikli tri bezvýznamné vý -

pravy, v obdobípo sviatku Všet-
kých svätých 1217 do Nového roku
1218. Uhorský krá ľsa zú častnil iba
na prvej z nich.

Križiaci sa vydali na cestu v pia-
tok 3. novembra 1217. Vojsko za-
mierilo na juhovýchod, prešlo cez
vrch Gelboa a dostalo sa do Betá -
nie, kde stá l moslimský tá bor. Križi-
akom sa ho podarilo obsadiť bez
boja. Potom prekročili rieku Jordá n
a putovali po Galilei, východným
pobrežím Genezaretského jazera,
pričom si prezerali miesta pôsobe-
nia Ježiša Krista a nakoniec sa cez
Galileu vrá tili do Akkonu. Priviedli
so sebou niekoľko zajatcov.

Sultá n al-Adil zatiaľvyčká val v
Ajlune, pripravený odraziť ú tok na
Damask, a svojho syna al-Mu´az-
zama poslal kryťJeruzalem. V ďal-
ších dvoch výpravá ch mal rozho-
dujú ce slovo jeruzalemský krá ľ
Já n. Pokú sil sa zaú točiť na horu
Tá bor, ale neú spešne. Nasledujú ci
ú tok križiakov smeroval opäť do
Galiley, ale nič nepriniesol. Asi na
Nový rok malá skupinka uhorských
križiakov bez sú hlasu krá ľa naplá -
novala lú pežnú výpravu do Bekay
no takmer všetci zahynuli v bú rke,
keď prechá dzali cez Libanon.

Ondrej sa neskôr vrá til doAkkonu
a rozhodol sa odísťspäťdo Uhor-
ska. Odišiel aj napriek napomenu-
tiam patriarchu a bol exkomuniko-
vaný . Časťuhorského vojska však
zostala vo Svätej zemi a neskôr sa
zú častnila na obliehaníDamietty
(má j 1218 - november 1219). Jed-
nou z obetítohoto boja bol rá bsky
biskup Peter.

Peter Wittgrú ber

Združenie občanov HILÁRKO
ďakuje sponzorským firmá m,
Mestu Pezinok a rodiná m Kova-
čovskej, Hrbekovej, Vodná kovej,
Noskovičovej, Demovičovej a Ju-
rá šovej, že prispeli k oživeniu tradí-
cie konania tanečných zá bav v pek-
nom horskom prostredív lokalite U
Hilá ra.

Vďaka ich materiá lnej a osobnej
pomoci sa mohol na tomto kedysi
na zá bavy vyhľadá vanom mieste
uskutočniťJuniá les a Anna - Marta
bá l. (mh)
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v literárnej súť až i ž iakov a štu-
dentov O CENU PRIMÁ TORA
mesta Pezinok

Katarína Bočevová
Básnici

Začať slovom a skončiť básň ou.
Všetky frázy ž ivota polož iť na papier
a nikomu ničnetreba vysvetľovať.
Je to jednoduché.
Vylož íšvšetky karty na stôl,
vyleštíšsvoj štít charakteru.
Mož no saTi uľaví, mož no niečozabolí.
Vyklopíšvšetky pocity, budešhrať férovo.
Č isto a jasne.
Bez pretvárky napíšešumelecké dielo,
ocenené svojou dušou.
Začať slovom a skončiť básň ou.
To by bolo, ľudia -básnici.
Ja,Ty, on -my všetci.
Sadáme za stôl a píšeme...

Také prosté...

(1. miesto v kategó riištudentské
práce POÉZIA).

(3.1.
1876 - 1.9. 1957) - pezinský maliar
a reštaurátor, 45. výročie úmrtia;

(21.5. 1879 -
3.8. 1952) - akademický maliar, 50.
výročie úmrtia;

(27.8.
1917 - 24.11. 1980) - publicista,
spisovateľ, rodák, 85. výročie naro-
denia;

(2.7. 1932 - ) -
spisovateľ, lingvista, filozof, salezi-
ansky kň az;

(16.7. 1882
- 18.7. 1972) - diplomovaný ba-
nícky inž inier, kronikár, rodák, 120.
výročie narodenia, 30. výročie úmr-
tia;

(25.7.
1887 - 11.4. 1959) - autor divadel-
ných hier, publicista, evanjelický
farár, rodák, 115. výročie narode-
nia.

AUGUSTÍN BARTA st.

GUSTÁ V MALLÝ

FRANTIŠEK SANDTNER

ŠTEFAN Š ILHÁ R

FEDOR JAMNICKÝ

MILAN Ž ARNOVICKÝ

Roku 1947 sa skupina mladých
ľudí pri dobrovoľnom hasičskom
zbore v obci Kučišdorf, dnes Vino-
sady, rozhodla založ iť dychovú hud-
bu.

Na jej čele stál, ž iaľ, už než ijúci
Michal Záruba st. a František
Petrakovič, tešiaci sa ešte z dob-
rého zdravia ako najstarší člen dy-
chovky. Z dobrovoľných zbierok od
občanov zakúpili prvé hudobné
nástroje.

Ich prvým učiteľom, ktorý ich
zoznámil s notami a hudobnými
nástrojmi bol Jozef Peško z Modry.
Bol tiež prvým kapelníkom. Títo
traja s veľkým nadšením a podpo-
rou mnohých občanov rozširovali
svoje rady. Ich úsilie bolo tak veľké,
ž e 18. augusta 1947 mali prvé vyst-
úpenie na dož inkových slávnosti-
ach v obci.

Po niekoľkých rokoch bolo po-
trebné vychovať si mladé talenty,
čomu sa s veľkou láskou a obeta-
vosťou venovali Jozef Kiršner a
Jozef Slezák. Určitý čas, na čo sú
členovia hudby hrdí, účinkovali s
nimi aj bratia Š ikulovci, z ktorých
Vincent bol známy slovenský spi-
sovateľ.

V tom období dychová hudba
účinkovala vo svojej obci a blízkom
okolí na rôznych kultúrno-spolo-

čenských podujatiach a cirkevných
obradoch. Po premenovaní obce
na Veľké Tŕnie prešla dychovka
pod správu obce. Osvetová bese-
da im zakúpila nové nástroje, ktoré
slúž ia s malými opravami do dnes.

Od roku 1978 sa stalo novým zria-
ďovateľom JRD Modra až do roku
1990, po ň om až doteraz je ním
Obecný úrad Vinosady. Dlhoroč-
ným organizačným vedúcim hudby
od roku 1950 bol František Petra-
kovič. V súčasnosti má Vinosadka
19 členov, s vekovým priemerom
49 rokov. Najstarší člen má 81 a
najmladší 12 rokov.

Terajším vedúcim hudby je Ján
Hanúsek a kapelníkom Jozef Záru-
ba.

Za roky svojho účinkovania zís-
kala hudba mnohé ocenenia, naj-
významnejšími sú - Č estné uzna-
nie Matice slovenskej, Rady ONV,
Rady KNV, čestné uznanie v oblasti
ľudovej a umeleckej tvorivosti, di-
plomy z festivalov a iné.

V súčasnosti, popri účasti na
súťaž ných prehliadkach, Vinosad-
ka svoju tvorbu prezentuje na rôz-
nych kultúrno-spoločenských podu-
jatiach doma i v zahraničí.

Ing. Milan Vencel

Tri otázky umelcovi:
Čo ste vo svojom ž ivote už stihli, a čo by ste

chceli ešteurobiť ?

Čoznamenáprevás vaša práca?

- Začnem súkromím. Som obdarený dvoma krás-
nymi deťmi, na ktoré som ozaj pyšný. Teší ma, ž e
mám vyrovnaný rodinný ž ivot, a tým potrebné zá-
zemie pre tvorbu. Mám tiež veľa priateľov, čo je
dnes už dosť vzácne, lebo ľudia sa pod ťarchou
ž ivotných problémov skôruťahujú do ústrania.

Č o sa týka mojej práce, v ž ivote som urobil veľmi
veľa monumentálnych vecí, dokonca niektoré sa
mi páčia i teraz (smiech). Č lovek, ktorý mánároky
na svoju robotu a na seba, stále má, ešte i v mojom
veku, čo doháň ať. Nehovorím, tú banálnu vetu - ž e
tú najlepšiu vec som ešte neurobil, avšak hľadám
ju.

- Je to posadnutosť. Veľa ľudí sa mi čuduje, prečo
teraz na staré kolená, robím ešte také veľké vý-
stavy s veľkorozmernými sochami. Odpoveď znie:

lebo to potrebujem. Tu vôbec nejde o niečo ko-
merčné, kaž dý predsa dobre vie, že na veľké diela
nie sú dnes financie.

- Áno. Bude v Danubiane, v galérii v Č unove. Táto
galériav mnohom prevyšuje galérie v Európe. Nie-
len svojim veľkorysým interiérom, ale aj svojím
umiestnením na vode. Sú to krásne priestory,
vhodné na vystavenie veľkorozmerných vecí. Bu-
dem tam mať jedenásť veľkých plastík (3 - 5 met-
rov vysokých)a 35 komorných bronzových plastík.
Na túto výstavu sa pripravujem už dva roky. Mys-
lím si, ž e zopakovať takéto niečo v budúcnosti
bude veľmi ťaž ké, jedine, ak by sa výstava stala
putovnou a prekročila by hranice republiky.

Vernisáž čunovskej výstavy bude 7. septembra.

Na jednu veľkúvýstavu sa práve chystáte...

(mo)

Ná šmu jubilantovi, pri prílež itosti jeho význam-
né ho ž ivotné ho jubilea, ž elá me veľa zdravia a ešte
mnoho tvorivých síl a krá snych diel, pre radosť ná s
všetkých.

pod týmto názvom sa uskutoční v nedeľu 25.
augusta na nádvorí pezinského zámku II. ročník
medzinárodného súťaž ného festivalu dychových
hudieb.

Program sa začína o 13.45 hod. vystúpením
hosťa festivalu - Tufaranky. O 14.00 hod. je zraz
súťaž ných hudieb pred Domom kultúry a sprievod
mestom. Slávnostné otvorenie festivalu bude o
14.15 na nádvorí zámku.

Dychovky v preši

Zápis detído krúžkov Centra
voľného času v Pezinku sa usku-
točníod 5. do 30. septembra 2002
v budove CVČ denne od 9.00 do
17.00 hodiny.

Bliž šie informácie vám poskytnú
priamo v CVČ v Zámockom parku.
(ľb)

Narodil sa v roku 1937 v Sofii.
Š tudoval na výtvarnom gym-
náziu v Sofii (1952 - 57),
Akadémii výtvarného umenia v
Sofii (1957 - 58) a Vysokej
škole výtvarných umení v Brati-
slave (1960 - 66).

V Pezinku ž ije a tvorí od roku
1992.

Sochár EMIL VENKOV sa
venuje monumentálnej tvorbe
a komornej plastike. Realizo-
vané diela sú z bronzu, kovu,
kameň a a epoxidu. Jeho práce
sú majetkom galérií a súkrom-
ných zbierok na Slovensku, v
Č echách, USA, Kanade, Š vaj-
čiarsku, Nemecku, Rakúsku, v

Juž nej Afrike, Francúzsku a
Bulharsku.

Umelcovu aktivitu a úspeš-
nosť potvrdzuje dvadsať indivi-
duálnych výstav v piatich
európskych štátoch. Vystavo-
val vo Francúzsku, Rakúsku,
Čechách, Bulharsku a na Slo-
vensku.

Sochy Emila Venkova vyja-
drujú presvedčivo jeho pocity a
poznanie sveta, sú nabité obdi-
vuhodnou energiou a vitalitou.
Sochárovým inšpiratívnym
prameň om sa stáva svet prí-
rodnýcha ľudských foriem.

Sochár Emil Venkov sa do-
ž íva 22. augusta 65 rokov.
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Reakcia na články uverej-
nené v občasníku V zdra-
vom meste

V ostatnom č ísle obč asníka
boli uverejnené č lá nky

autorov Ing. Jaroslava Pavlovič a a
Mgr. Olivera Solgu o pezinskej
sklá dke odpadov. Vá ž im si snahu
autorov o rieš enie zlej situá cie na
pezinskej sklá dke. Mesto musík da-
ný m problémom vystupovať zodpo-
vedne, ale musípri tom vychá dzaťz
objektívnych faktov, z vlastný ch kom-
petencií, platnej legislatívy a schvá le-
ný ch dokumentov. Preto sú niektoré
č asti č lá nkov veľmi nepresné. I keď
nie som zá stancom polemiky cestou
médií, nedá mi, aby som niektoré
veci neuviedol na pravú mieru. V
č lá nku pá na Pavlovič a sa píš e: "Už
pred rokom som navrhoval, aby sa v
Pezinku zaká zalo ukladanie nielen
nebezpeč ného odpadu, ale aj od-
padu zo spaľovní". Pritom pá n Pavlo-
vič a poslanci MsZ veľmi dobre ve-
dia, že Ústavný súd rozhodol o zru-
š ení č asti Vš eobecné zá väzného
nariadenia mesta (VZN) o zá kaze
dovozu odpadu na územie mesta
bez predchádzajúceho súhlasu MsZ
a tý m umožnil ukladanie aj spomína-
ný ch odpadov na pezinskú sklá dku
bez možnosti zá sahu. Pá n Solga v
zá vere č lá nku uvá dza: "Rieš enie
novej sklá dky sa malo zač ať už
dá vno (viď Trnava), lenže to by sme
museli vš etci mať snahu rieš iť pro-
blémy nielen na rok č i jedno volebné
obdobie, ale na dvadsať-tridsať
rokov dopredu. Doteraz to bolo to
staréznáme: Po ná s potopa!".Aj pá n
Pavlovič ako vedúci útvaru sprá vy
mesta do ktorého kompetencie spa-

V zdra-
vom meste

dalo i ž ivotné prostredie a územné
plá novanie i pá n Solga ako poslanec
MsZ a č len MsR sa aktívne zú-
č astňovali na príprave a schvaľova-
com procese tvorby nového Územ-
ného plá nu sídelného útvaru Pezi-
nok (ÚPN). Príprave a schvá leniu
predchá dzalo spracovanie Mest-
ského územného systému ekologic-
kej stability (MÚZES), prieskumy a
rozbory územia a verejnéprerokova-
nie konceptu rieš enia ÚPN. Vo vš et-
ký ch prípravný ch a schvá lený ch do-
kumentoch je priznaná súč asná
sklá dka Pezinský ch tehelnía vybu-
dovanie novej sklá dky odpadov v
novej tehliarskej jame, ako i rezerva
na budovanie novej sklá dky po ná vr-
hovom obdobíÚPN po roku 2010 v
lokalite Panholec. Po schvá leníÚPN
v MsZ v roku 1996 bolo schvá lené
VZN o zá väzný ch č astiach ÚPN do
ktorý ch sú zač lenené lokality
súč asnej sklá dky a plá novanej novej
sklá dky v novej jame. Samosprá va
mesta pri presadzovaní zá ujmov
obč anov musí reš pektovať platnú
legislatívu a postupovať len v inten-
ciá ch zá kona a svojich kompetencií,
č o v plnej miere aj robí. Staréznáme
príslovie hovorí, že po vojne je kaž-
dý vojak generá lom, preto považu-
jem vyjadrenia p. Pavlovič a a p.
Solgu za politický populizmus.

Á no je pravdou, a samosprá va
mesta si je toho vedomá , že súč asne
platný ÚPN vo svojich zá väzný ch
č astiach pre stanovenie lokalít na
ukladanie odpadov aj vzhľadom na
meniace sa skutoč nosti, nový zá kon
o odpadoch, podnety obč anov a obč i-
anskych združení, je prekonaný .
Preto MsZ v roku 2001 vyhlá silo a
vyhodnotilo súťaž na spracovanie

aktualizá cie ÚPN, ktorý sa v súč as-
nosti realizuje a pripravuje na verejné
pripomienkové konanie. V zadaní
pre aktualizá ciu je jednoznač ná pož i-
adavka o vyč lenenísúč asný ch lokalít
na ukladanie odpadov (stará a nová
jama) a prehodnotenie lokality Pa-
nholec z obdobia po ná vrhovom (po
roku 2010) do aktualizá cie, č ím sa
vytvoria reá lne podmienky na vybu-
dovanie bezpeč nej ekologicky ne-
š kodnej sklá dky odpadov s úč as- ťou
mesta.

Pre mňa a samosprá vu mesta je
poteš iteľné, že obč ianske združenie

sa aktívne popri pro-
pagač ný ch akciá ch mesta cestou
Pezinč ana a TV Pezinok podieľa na
propagá cii separovaného zberu od-
padov. Mesto Pezinok realizuje sys-
tém separovaného zberu komuná l-
neho odpadu od roku 1993 celo-
ploš ne a podľa naš ich informá cií je
jedinév SR s takýmto dosahom. Po-
diel separovaný ch zlož iek sa pohy-
buje okolo 18 percent. Zatiaľostá va
trvalý m problémom umiestňovanie
jednotlivý ch komponentov (papier,
sklo). Nový zá kon o odpadoch vy-
tvá ra podstatne lepš ie podmienky na
uplatňovanie tohto systému. Vzhľa-
dom na vysokú flexibilnosťpezinské-
ho systému za lepš ieho pochopenia
obč anov je možné ho rozš íriť aj o
separá ciu plastov o č om samosprá -
va už dlhš ie uvažuje. Nový zá kon o
odpadoch vš ak so sebou priná š a i
negatívny ekonomický dosah na
obč anov. Na rozdiel od predchá dzaj-
úceho zá kona, za tvorcu odpadu sa
považuje obč an a samosprá va zod-
povedá za likvidá ciu odpadu. Obč an
by mal platiť za odvoz a uloženie
odpadu (doteraz uloženie odpadu
hradilo mesto). Zá kon umožňuje sta-
noviť roč né poplatky až do vý š ky
1200 Sk na obč ana, podľa trvalého
bydliska. Ekonomicképrepoč ty preu-
ká zali, že pri tzv. nulovom variante by
vychá dzal poplatok na obč ana asi
430 Sk na rok. MsZ pri stanovení
poplatkov vychá dzalo zo skúseností
pri kvalite separovaného zberu a v
zá stavbe rodinný ch domov stanovilo
poplatok na obč ana 250 Sk/rok a v
sídliskovej zá stavbe, kde separá cia
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dosahuje nízke percento, 350 Sk na
obč ana. Mesto zo svojho rozpoč tu
dotuje likvidá ciu odpadov roč ne su-
mou asi 3 200 tisíc Sk. Vzhľadom na
to neuvažuje zatiaľ o diferenciá cii
poplatkov.

Vo vyspelý ch š tá toch dosahuje
separá cia komuná lnych odpadov asi
40 - 50 percent. V naš om meste pri
zavá dzanísystému to bolo 30 - 35
percent, ale v súč asnosti iba 18 per-
cent. Motivá ciou pre každého obč a-
na by mali byť najmä ekologické a
ekonomickéhľadiská . To, č o netreba
ulož iťna sklá dku, netreba platiť (ce-
ny za sklá dkovanie odpadu podľa
kategórie sa pohybujú od 600 Sk/t
do niekoľko tisíc Sk/t), tý m je možné
zníž iťi celkovéná klady na likvidá ciu,
ktoré sa môžu premietnuť i do po-
platku pre obč ana. Z ekologického
hľadiska je vý znamnévyuž itie sepa-
rovaný ch komponentov vo vý robe a
zníženie ekologického zaťaženia
prírodný ch zdrojov.

Veľmi negatívnym javom a nielen v
naš om meste je vytvá ranie tzv. č ier-
nych sklá dok odpadov na okrajoch
mesta, v lese a v prírodnom prostre-
dí vôbec. Mesto má zmapované
miesta tý chto sklá dok a je ich viac
ako 20. Najväč š ie z nich sú Za drá -
hou, na ceste do Limbachu pri Dubo-
vom vŕš ku, pod Líš č ou horou a vo
viniciach nad Grinavou. Mesto pravi-
delne dvakrá t roč ne organizuje akcie
na likvidovanie veľkoobjemový ch
odpadov od obč anov rozmiestňova-
ním veľkokapacitný ch kontajnerov
po celom meste s cieľom zníž iťpo-
diel tvorby č iernych sklá dok. Bo-
huž iaľsa to veľmi nedarí. Na likvidá -
ciu tý chto sklá dok vydá va mesto
roč ne viac ako 100 tisíc Sk. I v tomto
roku sa budú postupne likvidovať
viacerétakéto sklá dky.

Som presvedč ený , že i aktivita obč i-
anskeho združenia Prevencia AD
vyhlá sením súťaže pre obč anov v
separá cii odpadov pomôže zvý š iťjej
kvalitu a postupne znižovať nielen
ekonomickú zaťaženosť mesta a
obč anov, ale i ekologickú zaťaže-
nosťná š hoúzemia.

Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Pred vydaním 3. čísla občasníka V zdravom meste, ktoré ho vydava-
teľom je Občianske združ enie Prevencia AD, ma oslovili, aby som
reagoval na články o odpadoch a skládke odpadov v naš om meste. V
dohodnutom termíne (9.5. 2002) som reakciu na článok odovzdal vy-
davateľovi. Môj článok vš ak neuverejnili, vraj pre skorš iu redakčnú
uzávierku. Povedali mi, ž e po určitej úprave a skráteního uverejnia v
nasledujúcom čísle. Konš tatoval som, ž e nie je záujem o jeho uverej-
nenie a tak som pož iadal redakciu Pezinčana, aby článok uverejnili v
plnom znení i keď je to už so značným časovým odstupom. Č itateľ si
tak môže urobiť vlastnýnázor na uverejnené články.

Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Pracovníci firmy Petmas Onyx
majú č oraz č astejš ie problémy pri
vysý paníodpadu z plastový ch ná -
dob, ktoré sú pri rodinný ch domo-
ch. Problémy sú spôsobené prepl-
nením ná doby ťažký m odpadom,
najmä stavebný m odpadom, ka-
meňmi, hlinou, č ím vzniká preťa-
ženie ná doby, ktorej nosnosť je len
115 kg.

Ak zistia taký to prípad, pracovníci
upozornia majiteľa ná doby letá kom
a ná dobu nevysypú. Je to opatre-
nie, ktoré má zabrá niť možnosti
znehodnotenia ná doby alebo po-
š kodenia zdvíhacieho mechani-
zmu. Oddelenie žvot-
né ho

Nadá cia otvorenej spoloč nosti
(OSF) ozná mila skupine pezin-
ský ch dobrovoľníkov - iniciá torov
kampane Za č istejš í Pezinok, že
ideový zámer projektu expertná
komisia odsúhlasila. Znamená to,
že projekt postupuje "do finá le",
teda zá mer bude podrobne rozpra-
covaný a 30. septembra bude na
zasadnutíkomisie schvá lená vý š -
ka jeho koneč nej finanč nej podpory.

Pezinský ch aktivistov č aká eš te
veľa prá ce s prípravou a najmä
realizá ciou projektu, ktorý by mal
citeľnou mierou prispieť nielen k
zlepš eniu vzhľadu ná š ho mesta,

ale aj vzťahu obč anov, najmä detía
mlá deže k ž ivotnému prostrediu.

Najbližš ie stretnutie dobrovoľní-
kov sa uskutoč ní v pondelok 26.
augusta o 14.00 hodine na Mest-
skom úrade, v miestnosti č . 7. Dote-
raz sa prihlá sili k projektu: Mesto
Pezinok, komunitná nadá cia Re-
via, ZŠ - Kupeckého, Na bielenis-
ku, Holubyho, Fá ndlyho, Oreš ie,
Centrum voľného č asu, OZ Pre-
vencia AD, Združenie kresťan-
ský ch dôchodcov, MO Slovenské-
ho skautingu, OZ U psej matere,
OZ Grinavský obč iansky vý bor,
Klub mladý ch, Centrum vý chovnej

a psychologickej prevencie, TV
Pezinok, č asopis Pezinč an, tý ž-
denník Pezinsko, č asopisy Pezin-
ský podnikateľ, Vidieč an a Pezin-
ské okno. Vítaní sú aj ďalš ízá u-
jemcovia.

Bližš ie informá cie možno získať
na Mestskom úrade, Radnič né
ná mestie 7, č .dv. 6, tel. 6901 102
alebo v nadá cii Revia, Moyzesova
26, tel. 641 3011. (EL)

radiá torové č lá nky
150/500, ventily, dvojkolesovú
vleč ku na malotraktor, kalové č er-
padlo, lis na hrozno. Tel. 033/649
6697.

l PREDÁ M



8 / STANOVISKÁ / POLEMIKA

Reakcia na články uverej-
nené v občasníku V zdra-
vom meste

V ostatnom č ísle obč asníka
boli uverejnené č lá nky

autorov Ing. Jaroslava Pavlovič a a
Mgr. Olivera Solgu o pezinskej
sklá dke odpadov. Vá ž im si snahu
autorov o rieš enie zlej situá cie na
pezinskej sklá dke. Mesto musík da-
ný m problémom vystupovať zodpo-
vedne, ale musípri tom vychá dzaťz
objektívnych faktov, z vlastný ch kom-
petencií, platnej legislatívy a schvá le-
ný ch dokumentov. Preto sú niektoré
č asti č lá nkov veľmi nepresné. I keď
nie som zá stancom polemiky cestou
médií, nedá mi, aby som niektoré
veci neuviedol na pravú mieru. V
č lá nku pá na Pavlovič a sa píš e: "Už
pred rokom som navrhoval, aby sa v
Pezinku zaká zalo ukladanie nielen
nebezpeč ného odpadu, ale aj od-
padu zo spaľovní". Pritom pá n Pavlo-
vič a poslanci MsZ veľmi dobre ve-
dia, že Ústavný súd rozhodol o zru-
š ení č asti Vš eobecné zá väzného
nariadenia mesta (VZN) o zá kaze
dovozu odpadu na územie mesta
bez predchádzajúceho súhlasu MsZ
a tý m umožnil ukladanie aj spomína-
ný ch odpadov na pezinskú sklá dku
bez možnosti zá sahu. Pá n Solga v
zá vere č lá nku uvá dza: "Rieš enie
novej sklá dky sa malo zač ať už
dá vno (viď Trnava), lenže to by sme
museli vš etci mať snahu rieš iť pro-
blémy nielen na rok č i jedno volebné
obdobie, ale na dvadsať-tridsať
rokov dopredu. Doteraz to bolo to
staréznáme: Po ná s potopa!".Aj pá n
Pavlovič ako vedúci útvaru sprá vy
mesta do ktorého kompetencie spa-

V zdra-
vom meste

dalo i ž ivotné prostredie a územné
plá novanie i pá n Solga ako poslanec
MsZ a č len MsR sa aktívne zú-
č astňovali na príprave a schvaľova-
com procese tvorby nového Územ-
ného plá nu sídelného útvaru Pezi-
nok (ÚPN). Príprave a schvá leniu
predchá dzalo spracovanie Mest-
ského územného systému ekologic-
kej stability (MÚZES), prieskumy a
rozbory územia a verejnéprerokova-
nie konceptu rieš enia ÚPN. Vo vš et-
ký ch prípravný ch a schvá lený ch do-
kumentoch je priznaná súč asná
sklá dka Pezinský ch tehelnía vybu-
dovanie novej sklá dky odpadov v
novej tehliarskej jame, ako i rezerva
na budovanie novej sklá dky po ná vr-
hovom obdobíÚPN po roku 2010 v
lokalite Panholec. Po schvá leníÚPN
v MsZ v roku 1996 bolo schvá lené
VZN o zá väzný ch č astiach ÚPN do
ktorý ch sú zač lenené lokality
súč asnej sklá dky a plá novanej novej
sklá dky v novej jame. Samosprá va
mesta pri presadzovaní zá ujmov
obč anov musí reš pektovať platnú
legislatívu a postupovať len v inten-
ciá ch zá kona a svojich kompetencií,
č o v plnej miere aj robí. Staréznáme
príslovie hovorí, že po vojne je kaž-
dý vojak generá lom, preto považu-
jem vyjadrenia p. Pavlovič a a p.
Solgu za politický populizmus.

Á no je pravdou, a samosprá va
mesta si je toho vedomá , že súč asne
platný ÚPN vo svojich zá väzný ch
č astiach pre stanovenie lokalít na
ukladanie odpadov aj vzhľadom na
meniace sa skutoč nosti, nový zá kon
o odpadoch, podnety obč anov a obč i-
anskych združení, je prekonaný .
Preto MsZ v roku 2001 vyhlá silo a
vyhodnotilo súťaž na spracovanie

aktualizá cie ÚPN, ktorý sa v súč as-
nosti realizuje a pripravuje na verejné
pripomienkové konanie. V zadaní
pre aktualizá ciu je jednoznač ná pož i-
adavka o vyč lenenísúč asný ch lokalít
na ukladanie odpadov (stará a nová
jama) a prehodnotenie lokality Pa-
nholec z obdobia po ná vrhovom (po
roku 2010) do aktualizá cie, č ím sa
vytvoria reá lne podmienky na vybu-
dovanie bezpeč nej ekologicky ne-
š kodnej sklá dky odpadov s úč as- ťou
mesta.

Pre mňa a samosprá vu mesta je
poteš iteľné, že obč ianske združenie

sa aktívne popri pro-
pagač ný ch akciá ch mesta cestou
Pezinč ana a TV Pezinok podieľa na
propagá cii separovaného zberu od-
padov. Mesto Pezinok realizuje sys-
tém separovaného zberu komuná l-
neho odpadu od roku 1993 celo-
ploš ne a podľa naš ich informá cií je
jedinév SR s takýmto dosahom. Po-
diel separovaný ch zlož iek sa pohy-
buje okolo 18 percent. Zatiaľostá va
trvalý m problémom umiestňovanie
jednotlivý ch komponentov (papier,
sklo). Nový zá kon o odpadoch vy-
tvá ra podstatne lepš ie podmienky na
uplatňovanie tohto systému. Vzhľa-
dom na vysokú flexibilnosťpezinské-
ho systému za lepš ieho pochopenia
obč anov je možné ho rozš íriť aj o
separá ciu plastov o č om samosprá -
va už dlhš ie uvažuje. Nový zá kon o
odpadoch vš ak so sebou priná š a i
negatívny ekonomický dosah na
obč anov. Na rozdiel od predchá dzaj-
úceho zá kona, za tvorcu odpadu sa
považuje obč an a samosprá va zod-
povedá za likvidá ciu odpadu. Obč an
by mal platiť za odvoz a uloženie
odpadu (doteraz uloženie odpadu
hradilo mesto). Zá kon umožňuje sta-
noviť roč né poplatky až do vý š ky
1200 Sk na obč ana, podľa trvalého
bydliska. Ekonomicképrepoč ty preu-
ká zali, že pri tzv. nulovom variante by
vychá dzal poplatok na obč ana asi
430 Sk na rok. MsZ pri stanovení
poplatkov vychá dzalo zo skúseností
pri kvalite separovaného zberu a v
zá stavbe rodinný ch domov stanovilo
poplatok na obč ana 250 Sk/rok a v
sídliskovej zá stavbe, kde separá cia
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dosahuje nízke percento, 350 Sk na
obč ana. Mesto zo svojho rozpoč tu
dotuje likvidá ciu odpadov roč ne su-
mou asi 3 200 tisíc Sk. Vzhľadom na
to neuvažuje zatiaľ o diferenciá cii
poplatkov.

Vo vyspelý ch š tá toch dosahuje
separá cia komuná lnych odpadov asi
40 - 50 percent. V naš om meste pri
zavá dzanísystému to bolo 30 - 35
percent, ale v súč asnosti iba 18 per-
cent. Motivá ciou pre každého obč a-
na by mali byť najmä ekologické a
ekonomickéhľadiská . To, č o netreba
ulož iťna sklá dku, netreba platiť (ce-
ny za sklá dkovanie odpadu podľa
kategórie sa pohybujú od 600 Sk/t
do niekoľko tisíc Sk/t), tý m je možné
zníž iťi celkovéná klady na likvidá ciu,
ktoré sa môžu premietnuť i do po-
platku pre obč ana. Z ekologického
hľadiska je vý znamnévyuž itie sepa-
rovaný ch komponentov vo vý robe a
zníženie ekologického zaťaženia
prírodný ch zdrojov.

Veľmi negatívnym javom a nielen v
naš om meste je vytvá ranie tzv. č ier-
nych sklá dok odpadov na okrajoch
mesta, v lese a v prírodnom prostre-
dí vôbec. Mesto má zmapované
miesta tý chto sklá dok a je ich viac
ako 20. Najväč š ie z nich sú Za drá -
hou, na ceste do Limbachu pri Dubo-
vom vŕš ku, pod Líš č ou horou a vo
viniciach nad Grinavou. Mesto pravi-
delne dvakrá t roč ne organizuje akcie
na likvidovanie veľkoobjemový ch
odpadov od obč anov rozmiestňova-
ním veľkokapacitný ch kontajnerov
po celom meste s cieľom zníž iťpo-
diel tvorby č iernych sklá dok. Bo-
huž iaľsa to veľmi nedarí. Na likvidá -
ciu tý chto sklá dok vydá va mesto
roč ne viac ako 100 tisíc Sk. I v tomto
roku sa budú postupne likvidovať
viacerétakéto sklá dky.

Som presvedč ený , že i aktivita obč i-
anskeho združenia Prevencia AD
vyhlá sením súťaže pre obč anov v
separá cii odpadov pomôže zvý š iťjej
kvalitu a postupne znižovať nielen
ekonomickú zaťaženosť mesta a
obč anov, ale i ekologickú zaťaže-
nosťná š hoúzemia.

Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Pred vydaním 3. čísla občasníka V zdravom meste, ktoré ho vydava-
teľom je Občianske združ enie Prevencia AD, ma oslovili, aby som
reagoval na články o odpadoch a skládke odpadov v naš om meste. V
dohodnutom termíne (9.5. 2002) som reakciu na článok odovzdal vy-
davateľovi. Môj článok vš ak neuverejnili, vraj pre skorš iu redakčnú
uzávierku. Povedali mi, ž e po určitej úprave a skráteního uverejnia v
nasledujúcom čísle. Konš tatoval som, ž e nie je záujem o jeho uverej-
nenie a tak som pož iadal redakciu Pezinčana, aby článok uverejnili v
plnom znení i keď je to už so značným časovým odstupom. Č itateľ si
tak môže urobiť vlastnýnázor na uverejnené články.

Ing. Ivan Pessel
primátor mesta

Pracovníci firmy Petmas Onyx
majú č oraz č astejš ie problémy pri
vysý paníodpadu z plastový ch ná -
dob, ktoré sú pri rodinný ch domo-
ch. Problémy sú spôsobené prepl-
nením ná doby ťažký m odpadom,
najmä stavebný m odpadom, ka-
meňmi, hlinou, č ím vzniká preťa-
ženie ná doby, ktorej nosnosť je len
115 kg.

Ak zistia taký to prípad, pracovníci
upozornia majiteľa ná doby letá kom
a ná dobu nevysypú. Je to opatre-
nie, ktoré má zabrá niť možnosti
znehodnotenia ná doby alebo po-
š kodenia zdvíhacieho mechani-
zmu. Oddelenie žvot-
né ho

Nadá cia otvorenej spoloč nosti
(OSF) ozná mila skupine pezin-
ský ch dobrovoľníkov - iniciá torov
kampane Za č istejš í Pezinok, že
ideový zámer projektu expertná
komisia odsúhlasila. Znamená to,
že projekt postupuje "do finá le",
teda zá mer bude podrobne rozpra-
covaný a 30. septembra bude na
zasadnutíkomisie schvá lená vý š -
ka jeho koneč nej finanč nej podpory.

Pezinský ch aktivistov č aká eš te
veľa prá ce s prípravou a najmä
realizá ciou projektu, ktorý by mal
citeľnou mierou prispieť nielen k
zlepš eniu vzhľadu ná š ho mesta,

ale aj vzťahu obč anov, najmä detía
mlá deže k ž ivotnému prostrediu.

Najbližš ie stretnutie dobrovoľní-
kov sa uskutoč ní v pondelok 26.
augusta o 14.00 hodine na Mest-
skom úrade, v miestnosti č . 7. Dote-
raz sa prihlá sili k projektu: Mesto
Pezinok, komunitná nadá cia Re-
via, ZŠ - Kupeckého, Na bielenis-
ku, Holubyho, Fá ndlyho, Oreš ie,
Centrum voľného č asu, OZ Pre-
vencia AD, Združenie kresťan-
ský ch dôchodcov, MO Slovenské-
ho skautingu, OZ U psej matere,
OZ Grinavský obč iansky vý bor,
Klub mladý ch, Centrum vý chovnej

a psychologickej prevencie, TV
Pezinok, č asopis Pezinč an, tý ž-
denník Pezinsko, č asopisy Pezin-
ský podnikateľ, Vidieč an a Pezin-
ské okno. Vítaní sú aj ďalš ízá u-
jemcovia.

Bližš ie informá cie možno získať
na Mestskom úrade, Radnič né
ná mestie 7, č .dv. 6, tel. 6901 102
alebo v nadá cii Revia, Moyzesova
26, tel. 641 3011. (EL)
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Pezinč ankuŠ tefániu Galvánko-
vú zatkla 5. augusta 1955 Štátna
bezpeč nosť (Š tB). Krajský sú d ju
odsú dil za velezradu a vyzveda-
č stvo na 13 rokov. Po odvolanína
Najvyš š om sú de, po
neslýchanom surovom
vy š etrovaní nevy-
držala vo väzení a 18.
jú la 1956 v Nápravno-výchovnom
zariadení Praha-Pankrác zomre-
la. Potom ju hodili do spoloč ného
hrobu vĎábliciach.

Generálna prokuratú ra v
Prahe odmietla prevezenie jej
ostatkov do rodiska, sú hlasila

iba s ich exhumáciou a osobit-
ným pochovaním vĎábliciach.

Jej meno sa nachádza na Pa-
mätnej tabuli umuč ených obetí
komunistického režimu na cin-
toríne v Ružinove.

Po zamatovej revolú cii v roku
1991 Š tefániu Galvánkovú ako
politickú väzenkyňu rehabilitova-

li. O rok neskô r v de-
cembri 1992 ju sestra
Margita Bencovádala
previezť z Prahy do

Bratislavy na ružinovskýcintorín.

PhD. RNDr. Margita Bencová

Veteran car club Pezinok uspori-
ada v nedeľu 29. septembra III. roč -
ník motoristického podujatia PO-
SLEDNÉ TANKOVANIE. Stretnutie
majiteľov historických vozidiel bude
vyvrcholením tohtoroč nej sezóny.

Zraz ú č astníkov je o 8.00 pred
Zámockou vinárňou, kde bude do
10.00 hod. prezentácia a výstava
ú č astníckych vozidiel. Š tart je o
10.30. Trať pretekov povedie uli-
cami mesta s cieľom v kameňolo-
me, kde bude i jazda zruč nosti a
vyhodnotenie. (fh)

Drahí rodič ia, váš svadobný
deň je v pozlátenom rámč eku.
Toľko rokov spolu mať po svo-
jom boku milovaného č loveka,
znáš ať s ním radosti i starosti,
byť jeden druhému v živote opo-
rou, plodiťovocie, ktoré sa nikde
neurodí, to je snom každého z
nás.

Touto cestou zlatému páru
prajeme eš te veľa zdravia a
š ťastia na spoloč nej ceste živo-
tom. Ku gratulácii sa pripájajú
vš etky deti, vnú č atá, pravnú č a-
táa celározvetvenárodina.

Ďakujeme vám zlatí rodič ia,
ďakujeme vám zlatíľudia.

Dňa 18. augusta oslá vili 55.
výroč ie sobá š a manž elia
Oľga a Jozef Kurucovci.

Srdeč ne chceme poďakovať
kolektívu lekárok, sestrič iek a
oš etrovateliek na internom odde-
lení v nemocnici v Modre, pod
vedením pani primárky Nosko-
vič ovej za príkladnú starostli-
vosť o pána Jána HRDINU v jú li
2002. Manž elka a dcé ra

Po minuloroč nej premiére, keďsa mesto Pezinok prvýkrát zú č astnilo
na festivale banských historických miest a obcí známom pod názvom
Salamandrové dni, sa do Banskej Š tiavnice chystádelegácia náš ho
mesta aj v tomto roku. Naš ich reprezentantov 13. septembra povedie
primátor mesta Ivan Pessel. Kým minulý rok ho sprevádzali iba dvaja
pezinskí baníci, tohto roku ich bude viac. Podporiť v sprievode svojich
baníckych spoluobč anov vyhrávaním do kroku sa chystái dychová
hudba Cajlané. Záujemcovia o ú č asťna tomto podujatí (hlavne z radov
baníkov) sa mô žu prihlásiť na Mestskom ú rade, č . dv. 6, tel. 6901 102.
Odchod autobusu je na poludnie 13. septembra a návrat v ten istýdeň
predpolnocou. (EL)

(Dokonč enie z 1. strany)
Niektoré problémy spô sobilo i to,

že vykonávacie predpisy k postupu
pri delimitácii ministerstva š kolstva
a financiíodovzdali na nižš ie č lánky
veľmi neskoro.

Stále nedorieš ené sú otázky roz-
poč tu. Mesto preberá zariadenia
neoddĺžené. Nie sú uhradené ani
záväzky za I. polrok t.r., ktoré v Pe-
zinku sú zhruba 1,8 - 2 milióny Sk.
Aj keď š tát sľubuje, že k oddlženiu
príde, zatiaľsa tak nestalo. Ako to
bude v II. polroku, to nikto nevie.

V niektorých š kolách chýbajú tiež
revízne správy o vyhovujú com
stave elektrických, plynových a pre-
nosných zariadení ako aj hromoz-
vodov, výťahov, tlakových nádob.
Nerobilo sa to pre nedostatok peňa-
zí. Toto treba vš ak dorieš iť, aby sa
deti pohybovali v bezpeč nom pro-
stredí.

"Ak budeme chcieť, aby tieto zari-
adenia fungovali, budeme ich mu-
sieť financovať z mestského roz-
poč tu, ale my sme s takýmito vý-
davkami nerátali. Nemô žeme vš ak
dopustiť, aby dodávatelia energií
(elektrina, plyn, voda) naš e š koly
pre neuhrádzanie faktú r odpojili",
povedal nám I. Pessel. Mesto chce
tieto veci rieš iť korektne, ale takýto
postup sa oč akáva aj od š tátu. Ne-
možno predsa preniesť zodpoved-
nosť za financovanie na samosprá-
vu, ktorej potom budú chýbať peni-
azena rozvojové programy.

Problémom je i to, že delimito-
vané zariadenia majú v rozpoč toch
predpísané príjmy v celkovom ob-
jeme 2,6 milióna Sk. To nie je
schopnánaplniť žiadna š kola. Ale
vo výdavkovej č asti sa s týmito príj-
mami už ráta, o to dostanú od š tátu
do rozpoč tu menej. Mesto to chce

na ministerstve financií rozporovať,
pretože nie je možné š kolám pred-
pisovaťpríjmy z náhodných zdrojov.

Vážnym problémom pri finanč -
nom zabezpeč ení, podľa primátora,
je to, že neprebehla reforma daňo-
vého systému a neboli jednoznač ne
stanovené podmienky pre tvorbu
príjmovej č asti rozpoč tu z podielo-
vých daní. To by umožnilo dlhodobo
rozpoč tovaťa pripravovaťprognózy
dobudovania š kolskýchzariadení.

Mesto pripravuje v septembri no-
velu rozpoč tu na tento rok, kde by
sa mali objaviť aj niektoré veci,
ktoré budú sú visieť s financovaním
š kô l.

Keďže mesto másvoju ekono-
mickú stabilitu, v Pezinku nehrozí,
ako nám potvrdil primátor, že by v
septembri brány š kô l ostali zatvore-
né. Milan Oravec

Na poč esť335. výroč ia narodenia pezinského rodáka, známeho baroko-
vého maliara Jána Kupeckého sa uskutoč ní v septembri v Kultú rnom cen-
tre v Pezinku výstava sú ťažných prác mladých portrétistov zo š tyroch kra-
jín - Rakú ska, Maďarska, Česka a Slovenska. Ide už o tretie podujatie
tohto druhu. Vernisáž výstavy spojenás vyhlásením výsledkov sú ťaže sa
uskutoč ní vo š tvrtok 5. septembra o 17. hodine v minigalérii Kultú rneho
centra. O výbere laureátov rozhoduje odbornáporota vedenáOliverom
Solgom, ktorý je kurátorom výstavy. Výstava potrvádo 27. septembra
2002. (EL)

Ryž ovanie zlata lákalo deti i dospelých.

Obč ianske združenie Karpaty
Slovakia v spolupráci s KC Pezinok
usporiadalo v dňoch 17. a 18. au-
gusta v Dome kultú ry 8. roč ník Pe-
zinského Permoníka.

Okrem tradič nej výstavy a burzy
minerálov, fosílií a drahých ka-
meňov organizátori na č ele s Jir-
kom Vitáloš om pripravili premieta-
nie filmu Na baňu klopajú . Š irokej
verejnosti dali tiež na vedomie za-
loženie Malokarpatského baníc-
keho spolku, ktorýnaposledy vyví-
jal č innosť v roku 1986. V tomto
roku spolokobnovil svoju č innosť.

Uskutoč nili sa tiež prednáš ky a
výstavy fotografií zo života baníkov
pô sobiacichv Malých Karpatoch.

(mo)
Predajná výstava drahých
kameňov.
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Za veľkej horú čavy v nedeľu 21.
jú la sa uskutočnilo na Babe siedme
tohtoročn é podujatie seriá lu
majstrovstiev Európy v pretekoch
automobilov do vrchu.

- 1.
Tschager (Taliansko/Osella PA
20S) 4:05,45 (dĺž ka trate 5,1 km),
2. Krá mský (Č eská republika/O-
sella BMW K-02) 4:06.37, 3. Bor-
molini (Tal./Osella PA 20) 4:09, 08,

- 1. Pulič
(Chorvá tsko/BMW M3) 4:46,52, 2.
Šenkýř (Č R/BMW M3) 4:47,43, 3.
Vonka (Č R/Porsche 911 GT)
4:54,74, - 1. Vanek (Ne-
mecko/BMW M3) 5:09,89, 2. Voves
(Č R/Subaru Imprezza) 5:13,23, 3.
Jureňa (Slovensko/Micubiš i Lan-
c e r E V C V I I ) 5 : 1 3 , 6 5 .

VÝSLEDKY - absolútne pora-
die: š portové vozidl á

produkč né vozidlá

skupina N

V piatom kole Č eské ho pohá ra
v zjazde v horskej cyklistike v
Špindlerovom Mlyne skončil

na treťom mieste, no v
celkovom poradí mu patrí prvá
priečka.

Na majstrovstvá ch Č eskej re-
publiky skončil prvý pred Vá gne-
rom (Zamo Pro Grip) a Capero-
tim (Scott).

FI-
LIP POLC

(mo)

- Tatran Stupava

SlovenskýGrob -

- ŠK VTJ Ruž inov

Inter Bratislava B-

- ŠK Vrakuňa

SFC Kalinkovo -

- FK Studienka

- FK Rača

ŠFK Jablonec -

- ŠK SFM Senec

FKRapid Ruž inov -

- FC Lamač

VTJ Koba Senec B -

FCRohož ník -

-TJ Zá horan Jakubov

FCZohor -

-TJ Slovan Modra

TJ Slovan Viničné -

ŠKPlaveckýŠ tvrtok -

-ŠK Lá b

FKŠenkvice -

-Malé Levá re

FCLozorno -

-ŠK Gajary

FKAdela Jabloňové -

-TJ Karpaty Limbach

III. liga seniori

IV. liga seniori

25.8. - 17.00 hod.
PŠ C Pezinok

28.8. - 17.00 hod.
Pezinok

1.9. - 16.30 hod.
Pezinok

8.9. - 16.30 hod.
Pezinok

15.9. - 16.00 hod.
Pezinok

22.9. - 16.00 hod.
Pezinok

29.9. - 16.00 hod.
Pezinok

6.10. - 15.30 hod.
Pezinok

13.10. - 15.30 hod.
Pezinok

20.10. - 15.00 hod.
Pezinok

26.10. - 10.00 hod.
Pezinok

3.11. - 14.00 hod.
Pezinok

10.11. - 10.30 hod.
Pezinok

25.8. - 17.00 hod.
GFC Grinava

29.8. - 17.00 hod.
Grinava

1.9. - 16.30 hod.
Grinava

8.9. - 16.30 hod.
Grinava

15.9. - 16.00 hod.
Grinava

22.9. - 16.00 hod.
Grinava

29.9. - 16.00 hod.
Grinava

6.10. - 15.30 hod.
Grinava

13.10. - 15.30 hod.
Grinava

20.10. - 15.00 hod.
Grinava

27.10. - 14.30 hod.
Grinava

3.11. - 14.00 hod.
Grinava

10.11. - 14.00 hod.
Grinava

1.10. BK Pezinok
8.10. BK Pezinok

15.10. BK Pezinok
22.10. BK Pezinok

29.10. BK Pezinok
5.11. BK Pezinok

12.11.
BK Pezinok

3.12. BK Pezinok
10.12. BK Pezi-
nok
17.12. BK Pezinok

MBC Odessa -
- Lokomotiv Mi-

neraľnyje Vody
Rock Tartu -

- Anwil Wlocla-
wek

- BF Kodaň
- MBC Odessa

Lokomotiv Mineraľnyje
Vody -

- Rock Tartu
Anwil Wloclawek -

BF Kodaň -

Domá ce zá pasy sa hrajú v š por-
tovej hale na Komenské ho ulici.

Cenný ú spech na jú lových pretekoch
Poľské ho pohá ra v horskej cyklistike
dosiahol osemná sťročný Pezinčan -

, ktorýsa v kategórii junio-
rov v paralelnom slalome za ú časti
preteká rov z Poľska, Č iech a Sloven-
ska umiestnil na druhom mieste.

Luká š od začiatku tejto sezóny pre-
teká za ACK Partners Nové Mesto n/V.
Horskej cyklistike v disciplínach zjazd a
slalom sa venuje päťrokov. V minulom
roku na domá com š ampioná te obsadil
celkové 9. miesto.

V budú com roku bude š tartovaťuž v
kategórii muž i - elite.

Lu
ká š Tahotný

(mo)

Snímka je z finá-
lového zápasu
GFC - Vinič né
(3:2), s loptou do-
máci hráč Boris
Bú tora.

Snímky: autor

Ing. Ján Satko a Milan Koš ík odovzdávajú víť az-
nú trofej kapitánovi GFC Františ kovi Sandtnerovi.

Basketbalisti Slovakofarmy Pezi-
nok začali 1.augusta prípravu na
nadchá dzajú cu basketbalovú sezó-
nu. Hoci na prvom tré ningu sa obja-
vilo len osem slovenských hrá čov,
funkcioná ri už majú ká der takmer
uzavretý.

Tré nerom ostá va aj naďalej
Ľubomír Urban, jeho asistentom
Milan Č ernický. Z minuloročné ho
ká dra odiš li D. Ristanovič do NH
Ostrava a B. Tomek sa vrá til do
SPU Nitra, R. Krämer a J. Radako-
vič sú zatiaľ bez pôsobiska. V ká dri
je osem slovenských hrá čov a traja
legioná ri. Na skompletizovanie ká -
dra eš te tré nerom chýba jeden
stredný rozohrá vač.

Muž stvo sa po pá r dňoch prípravy
v domá cich podmienkach presu-
nulo 7. augusta na desaťdňové
sú stredenie na Štrbské Pleso. Po
ďalš ej časti v domá cich podmien-

kach by mala nasledovaťsé ria prí-
pravných zá pasov a turnajov. No a
9.-11. septembra už druž stvo čaká
ú vodný turnaj Česko-Slovenské ho
pohá ra v Prahe, kde budú ich
sú permi USK Praha, BK Pardubice
a MBK Komá rno. Okrem neho eš te
budú Pezinčania ú činkovať v Po-
há ri majstrov, Slovenskom pohá ri a
samozrejme v Slovenskej lige,
ktorá sa začína 21. septembra.

Veľmi očaká vanou udalosťou v
dovolenkovom obdobíbolo ž rebo-
vanie európskych pohá rových
sú ťaž í. Slovakofarma bude š tarto-
vaťv Pohá ri majstrov v jeho sever-
nej divízii. Žrebovanie 30. jú la vo
Vilniuse zaradilo Pezinok do sku-
piny B spolu s muž stvami: Anwil
Wloclawek (Poľsko), Lokomotiv
Mineraľnyje Vody (Rusko), MBC
Odes- sa (Ukrajina), Rock Tartu
(Estónsko) a BFKodaň (Dá nsko).

(pr)

Ozajstným futbalovým sviatkom bol turnaj o Pohá r primá -
tora, ktorýsa konal v prvú augustovú nedeľu na ihrisku š tvr-
toligové ho GFC Grinava. Toto podujatie napísalo už 25.
kapitolu za ú časti tradičných akté rov - seniorských muž -
stiev z Viničné ho, Slovenské ho Grobu, Limbachu a Grina-
vy.

Na predsú ťaž ovú predohru sa priš lo pozrieťrekordných
sedemsto divá kov. Boli medzi nimi aj primá tor Pezinka a
starostovia obcí, ktorých tímy na turnaji š tartovali.

- povedal ná m bývalý
predseda JRD Pezinok , ktorý stá l
pri zrode turnaja.

Jubilejný 25. ročník vyhrala domá ca Grinava, ktorá tú to
trofej získala druhýkrá t. Na svojej ceste za turnajovým
víťazstvom si poradila s Limbachom i Viničným. Prekvape-
ním bola prehra treťoligové ho Slov. Grobu s finalistom Vi-
ničným (1:2).

GFC Grinava - TJ Karpaty Limbach 1:0, gól -
Luptá k, Slovenský Grob - TJ Slovan Viničné 1:2,

Limbach - Slovenský Grob 0:2, Grinava -
Viničné 3:2, góly za GFC - Č ernay 2, Kraus.

"S organizovaním, pôvodne ešte Ž atevného turnaja, sme
zač ali v roku 1976. Od zač iatku na ň om štartovali tietoštyri
družstvá z obcí, ktoré tvorili spoloč né Jednotné roľnícke
družstvo. Cieľom tohto podujatia, okrem športového zápo-
lenia, bolo stmeľovať ľudí, prehlbovať priateľské vzťahy
medzi obč anmi susediacich dedín,"

Augustín Krasňanský

VÝSLEDKY:
o tretie

miesto: finá le:
Poradie: 1. Gri-

nava, 2. Vinič né , 3. SlovenskýGrob, 4. Limbach. (mo)
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(utorok) o 18.30 hod. vo
Veľkej sále - - tele-
vízny záznam hudobno-zábavné-
ho programu STV. Uvádza:

, hlavný hosť : Du-
šan Grú ň, ú č inkujú : Berco Balogh,
Karol Csino, Zuzana Marošová,
Mirka Partlová, EditaAngyalová;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - cyklus
prednášok V.Č ernuškovej;

(piatok) o 20.00 hod. v Spo-
loč enskej sále -

(po novom);
(nedeľa) o 17.00 hod. v Spo-

loč enskej sále -
- študent Con-

servatorio di Musica Fausto Tor-
refranca, Vibo Valentia (Taliansko).
Program z diel L. van Beethovena,
F. Chopina, J. Brahmsa a A. Skria-
bina;

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - -
televízny záznam zábavného pro-
gramu STV a agen tú ry Hattrick.
Ú č inkujú : Peter Koč iša hostia;

5.9. o 17.00 hod.
- III.

roč ník medzinárodnej sú ťaže por-
trétovej tvorby mladý ch vý tvarní-
kov. Trvanie: 5.9. - 27.9. (minigalé-
ria na I. poschodíDK).

28.9.

17.00 hod.
(minigaléria na I. posch. DK);

17.30 hod.
(Mestskávinotéka);

4.10.
- dvojkoncert.

1. Scooby doo USA
Zač iatok predstavenia je o 20.45

hodine. Pokladnica je otvorená od
19.45 hod.

KULTÚRNE CENTRUM

PROGRAM PRÍRODNÉHO
KINAPEZINOK

3.9.
OSEM A POL

Michal
Dočolomanský

12.9.
HOVORY O ZDRAVÍ

13.9.
KONCERT V DA-

VIS CLUBE
15.9.

KLAVÍRNY RECI-
TÁL - IVAN KOSKA

19.9.
SNÍVAJTE S NAMI

Vernisá ž vý -
stavy POCTA KUPECKÉMU

Vernisá ž vý stav z Mla-
dej Boleslavi.

Petr Č á slavský - Kera-
mika

Aleš Pudil - Obrazy

Marie Rottrová + Neřež

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

KINO DOMU KULTÚRY

DETSKÉ PREDSTAVENIA

4. Formula. USA
6. - 7. FK: Mulholland drive

USA, FRA
6. - 8. Muži v č iernom 2 USA

10. - 11. Babíléto ČR
12. - 13. 3000 míľna ú teku USA
14. - 15. Jednoducho sexi USA

17. Gosford park VB, USA
18. Časostroj USA
20. Iris

21. - 22. Lilo a Stitch (17.00 hod.)
USA

21. - 22. Svet podľa Prota
NEM, USA

24. - 25. Ú dolie tieňov
26. FK: Smrť v Benátkach

TAL, FRA
27. Najväč šia hrozba USA

28. - 29. Austin powers - V zlatom
úde USA

30. - 1. Scooby doo USA

7. Vrabč iak Vilko MĽR
14. Atlantída: Stratenáríša

USA
21. - 22. Lilo a Stitch USA

USA

USA

28.

Zač iatok predstaveníje o 19.00
hodine. Predpredaj vstupeniek je
tri dni pred predstavením. Poklad-
nica je otvorená hodinu pred zač i-
atkom predstavenia. ZMENA PRO-
GRAMU VYHRADENÁ !

Zač iatok predstavenííje o 17.00 hod.

Rozprávka o Palč ekovi ČR

Holubyho 42, 902 01 Pezinok,
tel./fax: 033/6412 950, e-mail:
tvpe-zinok@nextra.sk.

PEZI-
NOK V TOKU DEJÍN.

LETNÁ DO-
VOLENKA

novým podmazom TE-
LEnovín.

videoclipovej
rubriky

LEŽATÁ OSMIČ KA

audiotextovéslužby

TÉMA

...a predsa sa
točí (aj na Slovensku),

pracujeme na dokumente
Prosíme

vlastníkov starých fotografií, malieb,
kresieb, záznamov o ich zapo-
žičanie.Ďakujeme.

pripravujeme rubriku
. Vaše domáce videá a

fotografie radi uverejníme.
2.9. zač íname v spolupráci s Rá-

diom B1 s

od 2.9. vysielanie
v TELEnovinách urč enej

najmä mladým divákom s názvom
- 8 klipov v

dňoch pondelok, streda a piatok od
16.30 do 17.00 h, vo videotextovom
páse v spodnom rohu obrazovky
informáciez kultú ry, internetu a pod.

od 4.9. sme pre divákov pripravili
- LOGOMÁ-

NIA, možnosť inzercie cez telefón,
hramodréz neba.

od 4.9. zmena dramaturgie dis-
kusnej relácie v rekonštruova-
nom štúdiu. Sú č asťou relácie (okrem
iného) bude rubrika

kde sa
mô žete zoznámiť s televíznou tvor-
bou z celého Slovenska

...je toho oveľa viac (to však na-
budú ce).

Z televíznej kuchyne:
n

n

n

n

n

n

n

Jednotlivéprogramy:

Vysielacia schéma
TV PEZINOK

Tý ždeň

Téma

TELEnoviny -

- spravodajsko-publicistická relá-
cia magazínového typu, prináša súhrn
udalostípráve uplynulého tý ždňa;

- relácia vysielaná priamo zo št-
údia, spojená s možnosťou pre divákov
zapojiť sa svojimi otázkami do diskusie;

denne aktualizované,
graficky spracované videotextové infor-
mácie.

Pondelok

(o 16.30 novinka hudobná rubrika Leža-
tá osmič ka)

0.00 - 9.00 TELEnoviny
9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Tý ždeň
10.45 - 17.00 TELEnoviny.

17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Tý ždeň
18.45 - 22.00 TELEnoviny
22.00 - 22.45 Tý ždeň
22.50 - 24.00 TELEnoviny

0.00 - 9.00 TELEnoviny
9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Tý ždeň
10.45 - 17.00 TELEnoviny
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Tý ždeň
18.45 - 22.00 TELEnoviny
22.00 - 22.45 Tý ždeň
22.45 - 24.00 TELEnoviny

0.00 - 9.00 TELEnoviny
9.00 - 10.00 Téma
10.00 - 10.45 Tý ždeň
10.45 - 17.00 TELEnoviny

17.00 - 17.45 Tý ždeň
17.45 - 18.00 TELEnoviny

19.00 - 22.00 TELEnoviny
22.00 - 23.00 Téma
23.00 - 24.00 TELEnoviny

0.00 - 9.00 TELEnoviny
9.00 - 9.45 Tý ždeň
9.45 - 10.00 TELEnoviny
10.00 - 11.00 Téma
11.00 - 17.00 TELEnoviny
17.00 - 17.45 Tý ždeň
17.45 - 18.00 TELEnoviny
18.00 - 19.00 Téma
19.00 - 22.00 TELEnoviny
22.00 - 23.00 Téma
23.00 - 24.00 TELEnoviny

0.00 - 9.00 TELEnoviny
9.00 - 9.45 Tý ždeň
9.45 - 10.00 TELEnoviny
10.00 - 11.00 Téma
11.00 - 17.00 TELEnoviny

17.00 - 18.00 Téma

18.45 - 22.00 TELEnoviny
22.00 - 22.45 Tý ždeň
22.45 - 24.00 TELEnoviny

0.00 - 17.00 TELEnoviny
17.00 - 18.00 Téma
18.00 - 18.45 Tý ždeň
18.45 - 24.00 TELEnoviny

0.00 - 24.00 TELEnoviny

Utorok

Streda

(o 16.30 novinka hudobná rubrika Leža-
tá osmička)

18.00 - 19.00 Téma - premiéra

Š tvrtok

Piatok

(o 16.30 novinka hudobná rubrika Leža-
tá osmička)

18.00 - 18.45 Tý ždeň- premiéra

Sobota

Nedeľa

Peter Bittner
riaditeľTV Pezinok


