
V poslednú  augustovú  nedeľu sa uskutočnil 
II. medziná rodný  sú ťaž ný  festival malý ch 

dychových hudieb pod ná zvom Dychovky v pre-
š i. Na sú ťaž nej časti sa zú častnilo š esť hudieb, 
š tyri zo Slovenska (Minciar z Kremnice, Magu-

ranka z Kanianky, Viš tučanka z Viš tuka, Cajlané 
z Pezinka) a dve zo zahraničia (Kotá ranka z Luž -
nej, ČR a Ú jfalusi Fú vós Zemekar, Maďarsko). 
Hosťom podujatia bola moravská  Tufaranka.
   O festival zo strany občanov bol nečakane 
veľký  zá ujem, ná dvorie zá mku, kde sa už  tra-
dične sú ťaž  konala, sa zaplnilo ako nikdy pred-
tým, takž e sa vš etkým divá kom ani neuš lo 
miesto na sedenie.
             .                           (pokrač ovanie na 7. strane)

   Ľ ubica Toporová  s dvoma medai-
lami z majstrovstiev sveta vo Vyso-
kých Tatrá ch.

   Slovensk á  reprezentantka v 
rá dioorientačnom behu Ľubica 
Toporová  (píš eme o nej aj na 10. 
strane) dosiahla v uplynul ý ch 
dňoch ďalš í vynikajú ci ú spech. 
Na majstrovstvá ch sveta v Ta- 
transký ch Matliaroch sa umiest-
nila v ž enskej kategórii za ú časti 
31 preteká rok na skvelom dru-
hom mieste a získala pre Sloven-
sko striebornú  medailu.
   Mladá  Pezinčanka sa pričinila aj 
o zisk bronzovej medaily v druž - 
stvá ch ž ien, keď  bola z trojice slo-
venský ch preteká rok najú speš -
nejš ia.
   Vý sledky Ľ. Toporovej na MS 
boli príjemným prekvapením a v 
neveľkej slovenskej vý prave uro-
bili veľkú  radosť.                   (mo)

   Víťazom parlamentný ch volieb v SR, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. a 
21. septembra, sa stalo HZDS s 19,50 percenta, druhá  bola SDKÚ  15,09 
percenta, tretí Smer 13,46 percenta, ďalej SMK 11,16 percenta, KDH 8,25 
percenta, ANO 8,01 percenta, KSS 6,32 percenta. Tý chto sedem strá n a 
hnutí bude mať zastú penie v parlamente na nadchá dzajú ce š tyri roky.
   V okrese Pezinok sa na voľbá ch zú častnilo 70,78 percenta voličov. Naj-
viac hlasov získalo SDKÚ  23,91 % (7349), HZDS 19,67 % (6045), Smer 
16,03 % (4925), KDH 8,15 % (2506), ANO 7,66 % (2353), HZD 4,47 % 

(1375), KSS 4,41 % (1354), SNS 4,32 % (1328), PSNS 3,35 % (1031), 
SDA 2,12 % (653).
Ostatný ch pätná sť strá n nezískalo ani 2 percentá  hlasov. Najvyš š ia ú časť na 
voľbá ch bola v Jablonci 79,38 percenta, kde získalo HZDS až  34,16 % hla-
sov. SDKÚ  bola najú speš nejš ia v Limbachu, kde ju volilo 32,67 % voličov.
                                      
   V Pezinku sa na voľbá ch zú častnilo 12274 voličov (71,38 %). Najviac 
hlasov získala SDKÚ  25,93 percenta Nasledujú : Smer18,69 %, HZDS 
15,86 %, ANO 7,92 %, KDH 7,03 %, KSS 5,40 %, HZD 3,97 %, SNS 3,61 
%, PSNS 2,71 %, SDA 2,47 %, SDĽ 1,32 %,              

Ako sme volili v Pezinku ?

(Pokrač ovanie na 3. strane)

   Už niekoľko týždňov vopred avizovali miestne mé diá  a reklamné  nosič e pre-
kvapenie pre mesto Pezinok zo strany firmy Orange. K odhaleniu tohto tajom-
stva došlo vo štvrtok 12. septembra pred Informač ným centrom v Pezinku, kde 
riaditeľ spomínanej firmy Pavol Lančarič  odovzdal primá torovi mesta Ivanovi 
Pesselovi desať bicyklov ako príspevok k rozvoju miestneho cestovné ho ru-
chu.
   Verme, že mesto - jeho samosprá va a občania budú dobrými sprá vcami 
týchto darovaných dopravných prostriedkov, aby dlho spríjemňovali chvíle 
oddychu č o najväč šiemu poč tu zá ujemcov, aby tak, ako spá jajú na diaľku 
služby firmy Orange, pomá hali tieto bicykle spá jať ich užívateľov s prírodou a 
rôznymi turistickými pozoruhodnosťami Pezinka a okolia.
   Mesto Pezinok aj touto cestou ďakuje Orangu a firme Anec Tel Group s.r.o., 
ktorá  je autorom ná padu a realizá torom marketingovej strá nky tohoto gesta, 
za nevšedný dar.
   Bicykle si môžu obč ania i ná vštevníci Pezinka požič iavať po preuká zaní svo-
jej totožnosti v Informač nom centre na Radnič nom ná m. 7, denne od 10.00 do 
18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. (tel. 033/6901 102).                (EL)

Z volebnej miestnosti
na ZŠ  Holubyho
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15.8. rokoval primá tor Ivan Pessel so 
zá stupcami Hypernovy o možnostiach 
realizá cie výstavby supermarketu v mes-
te;

17.8. uskutočnil primá tor jubilejný so-
bá š  pri príležitosti 55. výroč ia svadby ma-
nželov Kurucovcov;

26.8. rokoval primá tor s Ing. Jozefom 
Stanovským z firmy Hydroteam o postupe 
prá c na projekte kanalizá cie a Č OV v 
Grinave;

26.8. rokoval primá tor s Ing. Mariá nom 
Moravč íkom, generá lnym riaditeľom a 
č lenom predstavenstva FTC, o majetko-
vo-prá vnom vyrovnaní pozemkov;

27.8. rokoval primá tor so zá stupcom 
firmy Siemens o príprave zmluvy na re-
konštrukciu tepelného hospodá rstva;

28.8. viedol primá tor prvé zasadnutie 
okrskových volebných komisií;

l

l

l

l

  l

l

l

l

 16.8. rokoval primá tor na Krajskom 
úrade v Bratislave ohľadne aktualizá cie 
územného plá nu;

21.8. sa zúčastnil zá stupca primá tora 
Oliver Solga na besede o EÚ  v 
Kresťanskom dome;

28.8. sa zúčastnili primá tor a zá stupca 
primá tora na celomestských oslavá ch 58. 
výroč ia SNP a 10. výroč ia Dňa ústavy;

28.8. sa zúčastnil primá tor na magis-
trá te Bratislavy na rokovaní o transformá -
cii Vodá rní a kanalizá cií;
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2.9. sa zúčastnil primá tor na roko-
vaní s riaditeľom KR Hasičského zboru o 
majetkovo-prá vnych otá zkach požiarnej 
zbrojnice;

5.9. sa zúčastnili primá tor a zá stupca 
primá tora na zasadnutí dozorných rá d 
Podniku bytových služieb a Televízie Pezi-
nok;

5.9. sa zúčastnili primá tor a jeho 
zá stupca na vyhlá sení výsledkov medzi-
ná rodnej súťaže mladých portrétistov 
Pocta Kupeckému III;

7.9. sa zúčastnili primá tor a zá stupca 
primá tora v bratislavskej Danubiane na 
vernisá ži výstavy pezinského výtvarníka 
Emila Venkova;

8.9. sa zúčastnil zá stupca primá tora 
na otvorení Týždňa Neusiedl am See v 
Mosonmagyaró vá ri;

11.9. sa zúčastnil primá tor na zasad-
nutí komisie regioná lneho rozvoja Brati-
slavského samosprá vneho kraja;

11.9. rokoval primá tor o pracovisku 
dialýzy v Psychiatrickej nemocnici v Pe-
zinku;

12.9. sa zúčastnil primá tor na roko-
vaní ohľadne denného stacioná ra zdra-
votne postihnutých detí.
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2.9. rokoval primá tor s prednostom 
Okresného úradu Reném Bílikom o otá z-
kach delimitá cie školských zariadení;

 3.9. rokoval primá tor na Odbore živ. 
prostredia OÚ  so zá stupcami ZsVAK o 
riešení problémov kanalizá cie a Č OV v 
Pezinku;

6.9. viedol primá tor poradu s riaditeľmi 
pezinských zá kladných škôl v súvislosti s 
prechodom sprá vy ich majetku pod mes-
to.

   V Pezinku okrem Slová kov, kto-
rých tu trvale býva 20347 (96,5 per-
cent) žije 256 obyvateľov ná rod-
nosti českej, 110 maďarskej, 23 
moravskej, 21 nemeckej, 15 rusín-
skej, 13 ruskej, 9 ró mskej, 6 bulhar-
skej, 3 srbskej, 2 poľskej a 1 chor-
vá tskej. Vyplynulo to z údajov po-
sledného sč ítania obyvateľstva. 
                                               (mo)

  
   na prená jom nebytových pries-
torov v zrekonš truovanej Starej 
radnici na ulici M.R. Š tefá nika č . 
1 v Pezinku, s predpokladaným 
termínom začatia ná jmu dňom 
1.11. 2002 (definitívny termín za- 
čatia ná jmu bude daný momen-
tom odovzdania Starej radnice 
do užívania po jej rekonštrukcii).
   Prenajíma sa miestnosť č . 113 
s podlahovou plochou 47,90 m , 
na prvom nadzemnom podlaží 
(prízemie), so vstupom zo Š tefá -
nikovej ulice,
        
  1. 

 do výberového konania, pri- 
čom musí obsahovať ná ležitosti, 
ktoré budú hlavnými kritériami 
výberu:
  a)  - uprednostnené 
budú aktivity spojené s cestov-
ným ruchom a turizmom, predaj 
starožitností a suvenírov, predaj 
tovarov foto-kino, prevá dzka le-
ká rne, predaj parfumérie a pod.;
  b)  - uviesť 
formou sadzby ná jomného "Sk/ 
m / rok". Ponuka ná jomného by 
mala byť na úrovni sadzieb 
uplatňovaných v súčasnosti v 
centrá lnej zó ne mesta Pezinok;
 c) 
uchá dzača na zamyšľané aktivi-
ty.
 2. Obhliadka prenajímaných 
priestorov je možná  po vzá j-
omnej dohode s organizá torom 
výberového konania a so stavby-
vedúcim na Starej radnici.
  3. Prihlá šku doruč í zá ujemca na 
adresu: Mestský úrad, Radničné 
ná m. 7, 902 14 Pezinok, alebo 
osobne do podateľne Mestského 
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 
výrazné označenie heslom "Vý-
berové konanie - Stará  radnica".
  4. Lehota na podá vanie 
prihlá šok do výberového konania 
kon- č í dňa 7.10. 2002 o 10.00 
hod.
  5. Uchá dzač i, ktorí podali platnú 
prihlá šku do výberového kona-
nia, môžu byť prizvaní na osobný 
pohovor s výberovou komisiou.
  6. Organizá tor si vyhradzuje 
prá vo zruš iť výberové konanie - s 
týmto rozhodnutím musia byť 
uchá dzač i bezodkladne písom-
ne obozná mení.
  7. Prípadnú zmenu podmienok 
výberového konania zverejní or- 
ganizá tor rovnakým spôsobom 
ako jeho vyhlá senie a písomne s 
tým obozná mi aj uchá dzačov, 
ktorí do toho času podali prihlá š- 
ku.
  8. Podrobnejš ie informá cie v 
tejto veci na požiadanie podá  od- 
borný garant konania Mgr. Oliver 
Solga (tel. č . 033/6901 103), na 
otá zky organizačného charak-
teru odpovie JUDr. Jaroslav Di-
viak (tel. č . 033/6901 120).

vyhlasuje výberové konanie

za týchto podmienok:
Podanie písomnej prihlá š- 

ky

ú čel ná jmu

ponuka ná jomného

doklady o spôsobilosti 

2

2

   Touto cestou sa chceme poďa-
kovať viceprimá torovi Oliverovi 
Solgovi za bezodkladné riešenie 
zneč isťovania prostredia vy-
tekajúcou žumpou vlastníka 
Krajský súd Bratislava v lokalite 
Slnečné údolie.
   Svojim profesioná lnym 
prístupom danú vec vyrieš il bez 
zdĺhavého byrokratického kona-
nia, ktorého často bývame sved-
kami.
  Prajeme mu veľa zdravia a pra-
covných úspechov. 
  Karol Votava a ď alší vlastníci  
  chá t v Slnečnom ú dolí

INZERCIA

   Mestská  rada na svojom zasad-
nutí 5. septembra odsúhlasila fina-
nčný príspevok po 20 tisíc Sk dvom 
obciam Devín a Devínska Nová  
Ves. Prostriedky sú prejavom po-
moci ná šho mesta pri odstraňovaní 
ná sledkov augustových povodní v 
uvedenej lokalite.                    (EL)

   Redakčná  rada Pezinčana na 
svojom septembrovom zasadnutí 
sa zaoberala prípravou volebnej 
kampane k voľbá m do samo-
sprá vnych orgá nov, ktoré sa usku-
točnia 6. a 7. decembra 2002. S 
cieľom utvoriť rovnaké podmi-
enky na prezentá ciu kandidá tov 
na primá tora a poslancov mest-
ského zastupiteľstva v mesač -
níku Pezinčan rozhodla takto:
  1. Všetci zaregistrovaní kandi-
dá ti na primá tora dostanú v no-
vembrovom č ísle bezplatne k dis-
pozícii rovnaký priestor na 
stručnú prezentá ciu svojho voleb-
ného programu, predstavenie 
(rozsah im písomne ozná mi šéf-
redaktor) a fotografiu.
  2. Všetci zaregistrovaní kandi-
dá ti na poslancov do mestského 
zastupiteľstva budú bezplatne 

uverejnení v novembrovom č ísle, 
okrem mena a priezviska v infor-
má cii bude uvedené: titul, vek, 
povolanie, strana alebo hnutie, za 
ktoré kandidujú.
  3. V prípade, že kandidá t na pri-
má tora alebo poslanca, alebo 
strana č i hnutie z ktorého kandi-
duje, budú mať zá ujem o š irš iu 
prezentá ciu (predstavenie voleb-
ného programu) môžu to urobiť 
formou jednolistového inzertného 
letá ku (maximá lna veľkosť 20,5 x 
29 cm, 80 gr. papier). Tlač  letá ka 
si každý zabezpeč í na vlastné 
ná klady. Redakcia bude za vlože-
nie tohto letá ka do novín vopred 
úč tovať jednotný poplatok 600 
Sk.
  4. Inú formu predvolebnej pre-
zentá cie (ani formou inzercie) 
mesačník Pezinčan nebude po-
skytovať.                             (red.)

   Prípravné prá ce iniciá torov kam-
pane - Mesta Pezinok, Komunitnej 
nadá cie REVIA a skupiny dobro-
voľníkov reprezentujúcich vyše 
dvadsať miestnych subjektov vyvr-
cholili v septembri spracovaním ko-
nečného projektu a výberom loga so 
sloganom. Uvedené symboly sa 
stali oficiá lnou značkou tohto podu-
jatia, ktoré odštartuje úvodným pro-
gramom 16. októ bra o 14.00 hod. na 
parkovisku pred Zá mkom. Jeho 
súčasťou bude predstavenie kam-
pane, prezentá cia eko-pošty, vybra-
ných listov detí svojim rodičom o 
tom, v akom meste by chceli žiť, 
ďalej uká žky separovania domo-
vého odpadu, vodenia psíkov, an-
keta na ekologickú tému a výroba 
zvončekov z jogurtových téglíkov, 
ktorými na zá ver programu deti sym-
bolicky odzvonia špine v meste. 
Predpokladané ukončenie je o 16. 

hodine. Na program sú pozvaní všet-
ci, ktorých oslovilo hlavné posolstvo 
ekokampane, urobiť niečo pre č is-

totu mesta, v ktorom žijem. Organi-
zá tori podujatia veria v spoluprá cu 
občanov mesta aj pri ostatných akti-
vitá ch, zakompovaných do tejto kam-

pane rozvrhnutej zatiaľ na jeden rok 
(do septembra 2003). O kampani 
budeme č itateľov Pezinčana pravi-
delne informovať.
   Bližš ie informá cie možno získať 
na: , alebo u iniciá -
torov kampane - 

, resp. 

www.pezinok.sk
Mestskom ú rade 

Pezinok, Radničné nám. 7, č.d. 6, 
tel. 033/6901 102 Komunit-
nej nadá cii Revia, Moyzesova ul. 
26, tel. 033/641 3011.               (EL)
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   Pri prepisovaní materiálu do mi-
nulého č ísla sme v redakcii urobili 
chybu, keď  sme v texte pod sním-
kou na prvej strane uviedli ne-
správne meno Jozefa Bartoníka. 
Za chybu sa ospravedlňujeme.
                                       Redakcia

   Na ž iadosť č itateľov uverejňu-
jeme termíny vydaní Pezinč ana do 
konca roku:

 (uzávierka 16.10.)
 (uzávierka 20.11.)
 (uzávierka 11.12.)

   Rozvoz na dostribuč né miesta sa 
uskutoč ňuje v č ase od 10.00 do 
12.30 hod.                                  

25. októbra
29. novembra
20. decembra

(r)

   Mestské zastupiteľstvo sa v sep-
tembri zaoberalo plnením rozpoč tu 
mesta za I. polrok 2002.
   V príjmovej č asti bolo plnenie 71 209 
tisíc Sk, č o predstavuje 52 percent plá-
novaných roč ných príjmov. Vo výdav-
kovej č asti boli č erpané prostriedky v 
sume 60 878 tisíc Sk, t.j. 45 percent.
   Správu o hospodárení mesta po-
slanci zobrali na vedomie bez pripomi-
enok.                                       (mo)

   Predstavitelia mesta a okre-
su, č lenovia MO Sloven-
ského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov a niektorých 
politických strán sa zúč astnili 
28. augusta na slávnostnom 
spomienkovom stretnutí pri 
prílež itosti 58. výroč ia Slo-
venského národného po-
vstania. Významnú udalosť 
novodobých dejín Sloven-
ska v príhovore pripomenul 
preseda miestnej organizá-
cie SZPB Ľudovít Š ušol. Na 
záver slávnosti úč astníci po- 
lož ili kytice kvetov k pomní-
kom padlých.               (mo)

   Tento rok druhýkrát sa zúč astnila 
delegácia z nášho mesta na Festi-
vale baníckych miest a obcí spoje-
nom so slávnosťami Salamander, 
ktoré sa konali 13. - 14. septembra 
v Banskej Š tiavnici. Pezinok zastu-
poval novovzniknutý Malokarpat-
ský banícky spolok vedený jeho 
predsedom Jozefom Mič udom. 
Sprievod mu robila temer dvadsi-
atka bývalých baníkov z Pezinka v 
pôvodných baníckych rovnoša-
tách, ktorí sa zúč astnili v historic-
kom sprievode spolu s dychovou 
hudbou Cajlané. Naši muzikanti 
dostali i prílež itosť koncertovať  na 
pódiu na námestí sv. Trojice.   (EL)

   Ú spešnú sezó nu viná rom poprial aj predseda BSK Ľ ubo Roman 
(vľavo s mikrofó nom), v strede je predseda MVC Milan Pavelka, 
vpravo primá tor Svä tého Jura Alexander Achberger.

   Pezinský viná r Pavol Boriš ponúkal 
vo Svä tom Jure sudové víno z vlast-
nej produkcie.                  Snímky (mo)

okrem zástupcov organizátorov, navštívil predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman a 
obč ania mesta. Súč asťou akcie bol kultúrny program a 
degustácia vín, na ktorej sa so svojimi produktmi zú- 
č astnili aj pezinskí vinári.
  Cieľom bolo zviditeľniť  Malokarpatskú vínnu cestu, 
tunajšie vína a ich výrobcov.
   Malokarpatskú vínnu cestu tvorí päť  miest (Rač a, 
Svätý Jur, Pezinok, Modra, Trnava) a 19 obcí (Báhoň, 
Budmerice, Častá, Čataj, Doľany, Dubová, Horné 
Orešany, Chorvátsky Grob, Jablonec, Limbach, Píla, 
Slovenský Grob, Smolenice, Suchá nad Parnou, 
Š enkvice, Š tefanová, Vinič né, Vinosady, Vištuk).       
                                                                             (mo)

   Združ enie Ma-
lokarpatskej vín- 
nej cesty so síd-
lom v Pezinku, 
Malokarpatské 
osvetové stre-
disko Pezinok, 
Mesto Svätý Jur 
a vinohradnícke a vinárske spolky z nášho regiónu 
usporiadali 7. septembra slávnostné otvorenie sezóny 
na Malokarpatskej vínnej ceste.
   Podujatie, ktoré sa druhýkrát konalo vo Svätom Jure, 

   Predseda Národnej rady SR 
Jozef Migaš vyhlásil termín vo-
lieb poslancov obecných a mest-
ských zastupiteľstiev a staros-
tov obcí a primátorov miest. Voľ- 
by budú dvojdňové a uskutoč nia 
sa v termíne 6. a 7. decembra 
2002.
   Bliž šie o voľbách do miestnej 
samosprávy budeme informo-
vať  v budúcich č íslach.      (red.)

   Ako sme už  v minulom č ísle pod- 
robnejšie informovali, v dňoch 27. - 
29. septembra sa uskutoč nia v su-
sednej Modre tradič né oberač kové 
slávnosti - VINOBRANIE 2002.
   Slávnostné otvorenie, za úč asti 
predstaviteľov miest Modra a Pezi-
nok, bude v piatok o 17.00 hod. na 
hlavnej tribúne. Alegorický sprievod 
sa uskutoč ní v nedeľu o 10.00 hod. 
Na všetky tri dni je pre návštevníkov 
pripravený bohatý kultúrny program a 
stánky s burč iakom a gurmánskymi 
špecialitami.                              (mo)

   Aj keď  nik nepochybuje, že sta-
rostlivosť  č loveka o prostredie, v 
ktorom ž ije je výsledkom jeho vn-
útorného presvedč enia a najlepšou 
odmenou je preň dobrý pocit, urč ite 
kaž dému dobre padnú prejavy 
uznania aj od okolia. Preto mesto 
Pezinok organizuje už  niekoľko 
rokov súťaž  o Najkrajšiu kvetinovú 
výzdobu. Súťaž  bola vyhlásená v 
troch kategóriách: 1. okno, balkón, 
2. predzáhradka, 3. verejná bu-
dova (verejný priestor). Po 
predbež nom monitoringu od jari 
odborná porota pod vedením ved-

úceho oddelenia ž ivotného pro-
stredia MsÚ Pezinok Ing. Miloša 
Bač áka rozhodla 13. septembra o 
víťazoch. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov sa uskutoč ní 30. sep-
tembra o 16.00 hod. v obradnej 
sieni Mestského úradu v Pezinku, 
kde prevezmú najlepší ceny z rúk 
primátora mesta Ivana Pessela. 
   Keď  pôjdete na nedeľnú pre-
chádzku po meste, odporúč ame 
vám pozrieť si domy na Š túrovej, 
Gorkého, Majakovského, Cajlan-
skej, Novej a Fraňa Kráľa. Ich kve-
tinová výzdoba poteší nielen vaše 

oč i, ale možno tam nájdete aj inšpi-
ráciu ako si skrášliť  svoje okolie. 
                                                (EL)

   Keď  č ítate tieto riadky, mož no sa 
pýtate, č i to má všetko zmysel. 
Urč ite áno. Mám č erstvé dojmy z 
Francúzska, kde celoštátne organi-
zujú súťaž  o najbohatšiu zeleň a 
kvetinovú výzdobu. Mestá, ktoré 
získali v súťaž i ocenenia, si to uvád-
zajú na vstupnej informač nej tabuli. 
Ľudia sú na to hrdí, tešia sa z 
krásneho mesta nielen oni, ale aj 
turisti, ktorých je tu oveľa viac ako u 
nás. Aj v tomto smere máme č o 
d o h á ň a ť .                                      

(Dokončenie z 1. strany)
Strana zelených 1,29 %, SMK 1,03 
%, OKS 0,67 %, Žena a rodina 0,53 
%, NOSNaP 0,48 %, Strana za de-
mokratické práva obč anov 0,31 %, 
Ľavicový blok 0,21 %, ZRS 0,18 %, 
Béč ko 0,11 %, ROSA 0,11 %, SNJ 
0,09 %, ROI 0,07 %, ROMA 0,01 %.
   Najvyššia úč asť volič ov z 15 vo-
lebných okrskov bola na Hrnč iar-
skej ulici (82,22 %), na Vajanského 
ul. (76,98 %). Najmenej volič ov k 
urnám prišlo na Komenského ulici 
(66,98 %) a na Bielenisku (67,32 
%).
   V štrnástich okrskoch zvíťazilo 
SDKÚ, len v jednom (Grinava) dosi-
ahlo lepší výsledok HZDS.
                                               (mo)
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   Nebý va zvykom, že po roku sledu-
jeme vek našich spoluobčanov, ale 
v tomto prípade robíme vý nimku. 
Pani Brigita Č echová  je najstaršou 
obč iankou Pezinka, v minulom roku 
oslavovala okrúhlu storočnicu, tento 
rok to bude 10. októbra o rok viac.
   Pani Brigitu poznajú mnohí Pe-
zinčania ako dlhoročnú neúnavnú 
organizá torku zá jazdov na pútnic-ke 
miesta u ná s i v zahranič í. Istý  čas 
pôsobila aj ako poslankyňa ONV.
   Aj v tomto vysokom veku je ešte 
pomerne čulá , veľmi dobre jej slúži 
pamäť, o čom sme sa mohli pre-
svedč iť pri našej ná všteve, keď ná m 
vyrozprá vala niektoré zá žitky zo 
života. Teší sa ešte dobrému zdra-
viu, okrem toho, že slabšie počuje a 
občas sa jej, vraj, zatoč í hlava. Ka-
ždý  tý ždeň chodí s dcérou do kosto-
la.
   Ná vod na dlhovekosť? Podľa pani 
Brigity je to vyrovnaný  život, útecha 
od Boha a striedmosť v stravovaní. 
Ten, kto by očaká val, že sú to aj zdra-
vé, ľahkostrá viteľné pokrmy, ten sa 
mý li, lebo pani Brigita vždy jedla a 
stá le je, len to najtučnejšie bravčové 
má so.
   Našej oslá venkyni želá me ešte 
veľa zdravia a pokojnú starobu. 
                                               (mo)

   Stojedenročná pani Brigita Č echová so šesťmesačnou pravnučkou 
Petrou Š iškovou.

Sn
ím

ka
 (m

o)

   O tom, že pezinské vína majú  vyni-
kajú cu kvalitu svedč í aj ú spech na-
š ich viná rov na Agrovíne 2002. 

 výrobcu 
 získalo Cenu 

rektora SPU ako najlepš ie víno z 
ú rody ročníka 2001.
   Vína tohto výrobcu - 

, r. 2001 a 
, barrique, neskorý zber 

2000, získali zlaté medaily.               

Svä-
tovavrinecké VPS s.r.o. 
Pavelka - Sobolič

Svätovavri-
necké Cabernet Sau-
vignon

   V sobotu 12. októbra sa uskutoční 
v Dome kultú ry v Pezinku 28. ročník 

. Organizá tori tentoraz 
pozvali tanečníkov z Rakú ska, Slo-
vinska, Poľska, Maďarska, Č eska a 
Slovinska. V domá cej a medziná -
rodnej sú ťaži bude š tartovať asi 70 
tanečných pá rov.
   Domá ca sú ťaž sa začína o 10. 
hodine, medziná rodná  - predkolá  o 
15. hodine. Galaprogram pre verej-
nosť, za ú časti najlepš ích tanečných 
pá rov, sa začne o 18. hod.       

Medzinárodnej súťaže v spo-
ločenských tancoch PEZINSKÝ  
STRAPEC

 (mo)

   

   Pozývame budovateľov rozhľadne, brigá dnikov, sponzorov, priaznivcov, 
organizovaných aj neorganizovaných turistov, aktivistov agroturistiky a 
vidieckej turistiky, cestovného ruchu a vš etkých milovníkov Malých Karpá t. 
Stretnutie sa bude konať pri rozhľadni.
   Uvítame dobré ná pady na dobudovanie areá lu rozhľadne, prístupových 
ciest a ich využitie na aktívnu turistiku, rekreá ciu a propagá ciu Malokarpat-
ského regiónu.
   Chceme zachovať nadš enie a optimizmus budovateľov a priaznivcov 
rozhľadne a naš e krédo je: Pohyb, dobrý humor a pohá r vína denne. 
   Preto prezentá cia "kvapkami slnka" z vinorodých svahov, nad ktorými 
rozhľadňa dominuje, je vítaná .
   Prístup na Veľkú  homolu je po turistických značkových chodníkoch od 
Zochovej chaty, Harmónie, Modry, Pezinka a Kuchyne.           

V nedeľu 13. októbra o 11. hodine sa uskutoční stretnutie pripravo-
vaného Klubu priateľov turistickej rozhľadne na Veľkej homoli (709,2 
m).

Milan Ružek

   

, ktoré sa usku-
toční v dňoch 24. a 25. októbra 2002.
   Domov sociá l-
nych služieb pre deti HESTIA, Jesen-
ského 12, 902 01 Pezinok, tel./fax: 
033/641 2070.
  

 vedú ci/á  ú se- 
ku výchovy a diagnostiky.
  

  1. VŠ  odbor š peciá lna pedagogika, 
resp. odbor uč iteľstvo, vychová va-
teľstvo rozš írené o š peciá lnu peda-
gogiku,
  2. pedagogická  prax najmenej 5 
rokov,
  3. prvá  kvalifikačná  skú š ka, resp. 
povinnosť jej vykonania po ná stupe 
do funkcie,
  4. osobitné kvalifikačné predpo-
klady podľa § 70 zá kona  č .195/1998 
Z.z. sociá lnej pomoci v znení neskor-
š ích predpidsov, ktoré treba preuká -
zať do jedného roka od ná stupu do 
funkcie.
  

  1. bezú honnosť,
  2. časť praxe so zdravotne postihnu-
tými ľuďmi.
  

  1. skú senosti v riadiacej prá ci,
  2. vodičský preukaz.
  

  1. fotokópia dokladov o vzdelaní (na 
konkurznom konaní preuká zať origi-
ná l).,
  2. osobný dotazník,
  3. profesioná lny životopis.
  

  1. najneskôr do 11. októbra 2002,
  2. osobne alebo poš tou na uvedenú  
adresu.

v zmysle § 4 zákona č. 313/2001 
Z.z. o verejnej službe v znení ne-
skorších predpisov

I. Zamestnávateľ:

II. Funkcia, ktorá sa obsadzuje 
výberovým konaním:

III. Neodpustiteľné kvalifikačné 
predpoklady:

IV. Iné kritériá a požiadavky na 
uchádzačov v súvislosti s výbero-
vým konaním:

V. Význam predpokladov, kritérií a 
požiadaviek pri výberovom konaní 
a pri rozhodovaní o víťazovi kona-
nia:

VI. Zoznam požadovaných dokla-
dov:

VII. Dátum a miesto podania žia-
dosti o účasť  na výberovom kona-
ní:

   (streda) o 16.00 hod. v Kult-
ú rnom centre - 

;
   (streda) o 14.00 hod. - 

 - otvorenie eko 
kampane, zraz pred Zá m. parkom;
   (piatok) o 14.00 hod. v are-
á li ZŠ  Kupeckého - 

;
   (pondelok) o 14.00 hod. v 
CVČ  - .

  

   - Poč ítače a modelá r-
ska dielňa             8.00 - 12.00 hod.

         
   -  
- vyhlá senie sú ťaže pre ZŠ , SŠ  
(sú ťaž potrvá  do 5.11. 2002);
   o 14.00 hod. v CVČ  - 

 - výtvarná  sú ťaž pre deti zo 
ZŠ .

           
   9., 16. a 23.10. o 
13.30 hod. v CVČ  - 

;
   10. a 24.10. o 
9.30 hod. v CVČ  - 

;
   4., 11., 18. a 25.10. 
o 9.30 hod. v CVĆ - 

            
   o 10.00 hod. - 

 - zraz pred Zá m. parkom.

   
   o 10.00 hod. - 

 - pred š kolou Policajného zbo-
ru;
   - 

 - odd. techniky 
                             8.00 - 15.00 hod.

2.10.
OTVORENIE 

KRÚŽKOVEJ Č INNOSTI
16.10. ZA 
Č ISTÝ  PEZINOK

25.10.
JESENNÁ  MI-

NIFUTBALOVÁ  LIGA
28.10.

DEŇ SPORENIA

5. a 19.10.

7.10. PEZINOK - MOJE MESTO

17.10. PA-
LETA

Farebná príro-
da

Padá lístie, pa-
dá

Mama, ocko 
poď  sa hrať .

1.10. CEZPOĽNÝ  
BEH

30.10. Š ARKANI-
ÁDA

30., 31.10. POČ ÍTAČ E A MODE-
LÁRSKA DIELŇA

DEŇ OTVORENÝ CH DVERÍ 
NA ODD. TECHNIKY

VÝ TVARNÉ SÚŤAŽE

PODUJATIA PRE:

OKRESNÉ KOLÁ

PRÁZDNINY NAŠ ICH DETÍ

        

Školské kluby:

Materské školy:

Pre mamičky:

   Je to už vyše roka, čo sa mi 
stala nehoda s dosť vá žnym zra-
nením a ná slednou dlhodobou 
rehabilitá ciou. Č loveku v taký ch 
chvíľach všeličo prebehne hla-
vou a asi nikomu netreba vy-
svetľovať, že sú to chvíle jedny z 
najťažších.
   Som veľmi rá d, že pri tejto život-
nej skúške som sa mohol oprieť 
nielen o svoju rodinu, ale aj pria-
teľov, starý ch i nový ch zná mych a 

dokonca i mne dovtedy nezná -
mych ľudí. To, čo nastalo hneď po 
nehode a trvá  prakticky doposiaľ 
mi pripomína takú malú mobilizá -
ciu. Mobilizá ciu pre č loveka, ktorý  
potrebuje pomoc. Je to veľmi prí-
jemný  pocit mať okolo seba ta-
ký ch ľudí, ako ste Vy. Je to vý hra. 
Klobúk dolu pred takou silou. Do-
voľte mi, aby som Vá m za to 
všetko z celého srdca poďakoval.
                   S ú ctou Lajo Slimák

   Po vyú čtovaní služieb spojených 
s užívaním bytov za rok 2001, ktoré 
spracoval a rozposlal sprá vca by-
tov Podnik bytových služieb s.r.o. 
Pezinok v má ji 2002, sa na sídlis-
ká ch 1. má ja a Za hradbami š íril 
letá k anonyma, v texte ktorého bol 
dodá vateľ tepla Podnik bytových 
služieb s.r.o. Pezinok obvinený z 
toho, že doplatky za teplo boli spô-
sobené tým, že v cene tepla za rok 
2001 bola skrytá  aj spotreba vody a 
tepla krytej plavá rne v Pezinku na 
Komenského ul. 27.
   Toto tvrdenie je v celom rozsahu 
nepravdou, čo potvrdila kontrola 
vykonaná  v mesiacoch jú l - august 

2002 Sprá vou finančnej kontroly 
Bratislava. Zá very tejto kontroly sú  
obsiahnuté v protokole č. 187/2002 
zo dňa 26.8. 2002. Kontrolný orgá n 
preveroval ceny tepla za rok 2000 a 
2001 na vš etkých tepelných zdrojo-
ch, ktoré prevá dzkuje PBS s.r.o. a 
taktiež kontroloval sprá vnosť rozú č -
tovania vš etkých ostatných služieb 
spojených s užívaním bytov (voda, 
stočné, el. energia, poistné, atď). 
Podnik bytových služieb s.r.o. Pezi-
nok v oblasti cien tepla a služieb 
postupoval sprá vne a v sú lade s 
cenovými predpismi platnými v SR.
                      Severín Sandtner,
                      konateľ spoločnosti



   V sú vislosti s privatizáciou Polikli-
niky Pezinok a jej prechodom do 
vlastníctva mesta, zostáva nedorie-
š ená otázka, čo s rozostavaným ob-
jektom pri Psychiatrickej liečebni, 
ktorý  bol po zruš ení OÚ NZ v správe 
Polikliniky Pezinok.
   "Ponú kajú  sa dve možnosti. Jed-
nou je to, že objekt bude slú žiť pô-
vodnému ú čelu a bude tu zdravot-
nícke zariadenie s lôžkovou časťou. 
V sú časnosti, keď zdravotníctvo pre-
chádza reš trukturalizáciou a skôr sa 
počty lôžok znižujú  ako tvoria nové, 
nie je isté či sa tento zámer podarí 
uskutočniť. Budeme sa vš ak o to 
snažiť, aj keď rozhodujú ci bude po-
stoj Ministerstva zdravotníctva. Dru-
hým rieš ením, keď by prvá alterna-
tíva nevyš la, je preprojektovať pustn-
ú ci objekt na malometrážne byty, tzv. 
š tartovacie, hlavne pre mladé ro- 
diny. Keby sa podarilo získať príspe-
vok zo Š tátneho fondu bý vania, dalo 
by sa tu vybudovať 40 - 50 malome-
trážnych bytov pre naš ich občanov" - 
povedal nám primátor mesta 

.
   O konečnom využití objektu budú  
rozhodovať poslanci Mestského za-
stupiteľstva, pravdepodobne eš te v 

Ivan 
Pessel

tomto roku.
   Tento objekt sa začal stavať v roku 
1990. Časť stavby, najmä v počia-
točnom š tádiu sa budovala v rámci 
akcie Z, pretože bý valý  KNV vyč lenil 
na stavbu len 12 miliónov korú n a 
potrebný ch bolo pätnásť. Ostatné tri 
milióny sa preto prestavali v zetke - 
svojpomocne. Potom objekt prevzal 

bý valý  OÚ NZ, ktorý  pokračoval vo 
vý stavbe a realizoval hrubú  stavbu. 
V roku 1993, keď doš lo k zruš eniu 
OÚ NZ, stavba preš la do správy pe-
zinskej polikliniky. Tá vš ak od š tátu 
na pokračovanie vý stavby už peni-
aze nedostala, preto sa vý stavba 
zastavila a od toho času objekt pust-
ne. 

   V rámci obč ianskej vybavenosti 
sa budovalo zo š tátnych prostried-
kov na sídlisku Sever obchodné 
stredisko, ktoré je nedokončené. 
Rozostavaný  objekt bol majetkom 
š tátu, ktorý  ho predal jednej sú - 
kromnej koš ickej firme.

   Dlhý  čas sa so stavbou nič  nedia-
lo, až sa začala rozpadávať a ohro-
zovať najmä deti, ktoré sa tu voľne 
pohybovali. Hovorilo sa aj o tom, že 
sa tu schádza mládež a užíva tam 
drogy a fajčí. Obyvatelia mali vý -
hrady i k neestetickému vzhľadu. 
Keďže vlastník stavby na viaceré 
vý zvy, aby vý stavbu urý chlene 
ukonč il, nereagoval, mesto požia-
dalo stavebné oddelenie Okresného 
ú radu Pezinok o vydanie nariadenia 
na odstránenie stavby.
   Ako nám v uplynulý ch dňoch pove-
dala pracovníčka OkÚ  Ing. Popluhá-
rová, konanie v tejto veci sa aj zača-

lo, avš ak medzitým sa dostavil na 
OkÚ  už nový  majiteľ nehnuteľnosti 
Róbert Raš ko z Koš íc, ktorý  požia-
dal o pozastavenie rozhodnutia na 
odstránenie stavby, keďže má zá-
mer objekt zrenovovať na bytové 
ú čely.
   Nový  majiteľ prisľú bil, že urý ch- 
lene zabezpečí vypracovanie novej 

projektovej dokumentácie s potreb-
nými vyjadreniami prísluš ný ch orgá-
nov š tátnej správy, ktoré sú  potreb-
né na vydanie stavebného povole-
nia.
   Č i ide o ozajstný  záujem stavbu 
dokonč iť, alebo len snahu oddialiť 
vý kon rozhodnutia na odstránenie 
stavby, ukáže čas.                   (mo)

   Kultú rne centrum v Pezinku otvá- 
ra v š kolskom roku 2002/2003 ast-
ronomický  krú žok a SCI-FI krú žok. 
Je určený  vš etkým záujemcom o 
vesmír a mimozemské civilizácie 
pre deti i dospelý ch.
   Popri teórii ponú kame i pozoro-
vanie planét a hviezdnej oblohy 
astronomický mi ďalekohľadmi, 
fotografií, diaobrázkov, videa, CD, 
internetu a PC. Astronomický  kr-
ú žok bude každý  utorok od 17.30 
do 19.00 hod.
   Otvorenie krú žkovej č innosti sa 
uskutoční 15. októbra 2002 o 17.30 
hod. v Dome kultú ry, miestnosť č. 
109. Poplatok za desať stretnutí po 
dvoch hodinách je 200 Sk.        (ľd)

   Sezóna v prírodnom kine je za 
nami. Pri tom stave "amfíku", v 
akom sme ponú kali návš tevníkom 
filmové predstavenia, sme prekva-
pení, že filmy videlo o 217 návš tev-
níkov viac ako v roku 2001. Na 88 
predstaveniach sa zú častnilo 11 
796 návš tevníkov. Priemerná náv- 
š tevnosť bola 134 osôb na jedno 
predstavenie, čo je o 7 viac ako 
vlani. Priemerné vstupné sa zvý -
š ilo o necelú  korunu (51,60 Sk).
   Pokiaľ najväčš ím hitom v prírod-
nom kine v minulom roku bol Pearl 
Harbor (1747 návš t.), v tomto roku 
to bol Spider Man (1757) a Muži v 
č iernom II (1194).
   Pevne veríme, že popri jesen-
nom zbere a užívaní darov prírody 
sa stretneme aj v kine Domu kult-
ú ry. A v roku 2003 opäť v prírodnom 
kine, ale v krajš om prostredí. 
                          Timotej Matiaš ko
                          vedúci kina

   Na ulici 1. mája sa začala v jú li 
vý stavba novej š portovej haly pre 
džudo i ďalš ie š porty ako zápase-
nie, bojové umenia a iné. Vý stavba 
sa skončí pravdepodobne v sep-
tembri budú ceho roku.
   Investorom stavby, v náklade 25 
miliónov Sk, je I. JC Pezinok. Fi-
nančné krytie zabezpečuje klub 
džuda aj zo sponzorský ch pro- 
striedkov.
   Sú časťou objektu bude i menš ia 
miestnosť - rozcvičovňa, š atne a 
ďalš ie nevyhnutné vybavenie. V 
hale budú  dve tatami, vyhovujú ce 
požiadavkám Európskej ú nie džu-
da, takže sa tu budú  môcť konať i 
vý znamnejš ie podujatia v džude. 
Hľadisko bude mať kapacitu 350 
divákov.                                  (mo)

   Stredné odborné uč iliš te M.R. Š te-
fánika 9, 902 01 Pezinok v zmysle 
Zákona o verejnej službe vyhlasuje
               
na obsadenie miesta vedú ceho eko-
nomického ú seku. Požadované je 
vysokoš kolské vzdelanie ekonomic-
kého smeru a znalosť práce s PC. 
Prax v odbore je vítaná. Požadované 
doklady: overená fotokópia diplomu, 
profesijný  životopis.
   Termín nástupu: 1.12. 2002. 
Žiadosti doruč te osobne alebo poš -
tou najneskôr do 21.10. 2002 na ad-
resu š koly.

vý berové  konanie
  

 

Dňa 12.9. 2002 si 
pripomíname nedo-
žité š esťdesiate na- 
rodeniny manžela, 
otca a dedka

   Kto ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu prosím tichú  
spomienku.
   S láskou spomínajú  

Vojtecha BAUERA

manželka, 
deti s rodinami a priatelia

   Dňa 14.10. 2002 
uplynie 15 rokov čo 
nás navždy opustil 
náš  drahý  manžel, 
otec a dedko
      

   Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú  spomienku.

   

Ferdinand 
        LIBANT

Manželka Emília, syn Františ ek
   a dcé ra Má ria s rodinami

   Dňa 21.10. 2002 
uplynú  2 roky čo nás 
navždy opustila na- 
š a drahá manželka 
a matka
            

   Kto ste ju poznali venujte jej pro-
sím tichú  spomienku.

                

Júlia 
    MATOLEKOVÁ

Manžel, deti s rodinami 
                a rodina Kosová
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Perla Kotlá rová 10.7.
Sá ra Búbelová                        12.7.
Benjamín Turek   27.7.
Tatiana  Anč icová   28.7.
Romana Má csová                   28.7.
Kristiá n Svač ina   29.7.
Peter Szabo   31.7.
Simona Hudá ková     8.8.
Katarína Kintlerová   10.8.
Tomá š Lacko   15.8.
Viktó ria Ď urianová   17.8.

Irena Sandtnerová , 82 r.         23.7.
Jozef Tuma, 60 r.         23.7.
Š tefan Hanko, 81 r.           8.8.
Peter Korbel, 38 r.         11.8.
Vladimír Kovač ič , 71 r.            14.8.
Peter Strezenický, 46 r.           14.8.
Já n Škreňo, 49 r.   16.8.
Alena Chrappová , 63 r. 17.8.
Alojz Hubrich, 69 r. 23.8.
Já n Mikovič , 79 r. 23.8.
Vojtech Szeiff, 81 r. 27.8.
Ivan Š tilhamer, 65 r.   1.9.
Júlia Čechová , 89 r.   2.9.Daniel Minarovič  a Elena Benč úri-

ková
František Vojtek a Anna Polá č ková
Ing. František Kocka a Zdenka Ku-
rillová
Vladimír Čík a Karin Salingerová
Daniel Modrovský a Silvia Stohlová
Jaroslav Hotový a Eva Jankovič o-
vá
Peter Andel a Dagmar Já nošková
Igor Andel a Zuzana Pileková
Michal Polakovič  a Soňa Horňá ko-
vá

                    
Má ria Kanková   2.9.
František Jurá k                         3.9.
Rozá lia Uherková                      4.9.
Kazimír Kinder                          9.9.
Rudolf Demovič  11.9.
Jozefa Janíková   12.9.
Dana Rimanová   13.9.
Má ria Slimá ková                      13.9.

70-roč ní

Ing. Rastislav Dubek a MUDr. Ka-
tarína Palugyayová

Má ria Šebová   15.9.
Anna Gajdošíková   18.9.
Milan Chovanč ek   20.9.
Rudolf Kovač ovský   20.9.
Augusta Slimá ková   26.9.
Š tefan Satko   29.9.
                    
Tibor Krá lik   3.9.
Anna Nemč eková   7.9.
Má ria Bottanová    8.9.
Michal Kolá rik                          9.9.
Má ria Habarová 10.9. 
Š tefan Miklá š 18.9.
Zlatenka Bilská 24.9.
Filoména Oslancová 28.9.
                   
Hedviga Beňovič ová   15.9.
Eduard Švarc   17.9.
Rudolf Granec   20.9.
Dorota Kadleč íková   20.9.
Anna Kostercová   30.9.
                   
Priska Dúnarová   20.9.
Pavel Forner   26.9.
                   
Pavel Viktorín     4.9.
Františka Bartová     6.9.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ní

90-roč ní

   Dňa 6.9. 2002 uply-
nuli 2 roky od chvíle, 
č o ná s opustila naša 
drahá  mamič ka, ba- 
bič ka a prababič ka 

rod. Fédérová  z Pe-
zinka.

   Všetci, ktorí ste ju poznali venujte 
jej tichú spomienku. Ď akujeme.

Teré zia LITTVOVÁ . 

   Dcé ra Jana so synom Milanom,
   synovia Rupert a František
   s rodinami

   Dňa 27.9. 2002 
uplynie 1 rok, č o ná s 
navž dy opustil ná š 
drahý manž el, otec a 
starý otec
    
   S lá skou spomí-

najú 
         
   Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Michal DUBEK

manž elka a dcé ra s rodinou

   Dňa 17. septem-
bra 2002 uplynie 
rok, č o ná s navž dy 
opustil ná š  drahý 
manž el, otec a ded- 
ko
       

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

Já n BALOG

Manž elka s rodinou

   Rubriku Spoločenská  kronika 
sme zostavili z podkladov, ktoré  
ná m poskytli oddelenie občian-
skych zá lež itostí a matrika MsÚ  
Pezinok.

   Ď akujeme všet-
kým príbuzným a 
zná mym za úč asť 
na poslednej rozlúč - 
ke s 

, 
ktorý ná s opustil dňa 

14.8. 2002. Ď akujeme za kvetinové 
dary a prejavy sústrasti.
    

          Petrom 
STREZENICKÝM

Manž elka a deti Zuzana a Peter

   Ná š  milý otec 
 sa 

4.9. 2002 dož i l  
krá sneho jubilea 

. S úctou a 
lá skou mu blahož e-
lá me a do ďalších 
rokov zo srdca prajeme veľa 
šťastia, radosti a pevného zdravia.

Pa-
vel VIKTORIN

90 
rokov

   Dcé ry Ľudmila, Viera a Katarína
   s rodinami, vnúčatá  
   a pravnúčatá

   Dnes si už  atmosféru totality nevi-
eme dobre predstaviť. Pre tý ch, 
ktorí ju neprež ili je úplne cudzia a aj 
my, ktorí sme v nej prež ili vä čšiu 
časť ž ivota sme radi, ž e môž eme 
na ňu zabudnúť. Jej tlak sme cítili 
už  v škole. Môcť chodiť na ná-
bož enstvo bolo vlastne šťastie i 
odvaha. Rodičia i deti museli pre-
konať určité odsudzovanie prostre-
dia i strach, ž e neskôr budú znášať 
neblahé dôsledky, ako napríklad, 
ž e sa deti nedostanú na strednú a 
už  vôbec nie na vysokú školu. Ro-
dičia, ktorí sa odváž ili chodiť do 
kostola, nemohli vä čšinou počítať 
so ž iadnym zodpovedný m mies-
tom alebo postupom v zamestnaní. 
A ak sa niekto odváž il hovoriť o Bo-
hu, spomínať ho v prednáškach a 
to ešte mladý m ľuď om, mohol počí-
tať s vä zením. Boli i viaceré prí-
pady "náhodnej" smrti.
   V takejto atmosfére sme sa ako 
mladí ľudia pý tali, ako to vlastne s 
Bohom je. Potrebovali sme sa roz-
hodnúť pre určitý  smer v ž ivote. 
Vyrastali sme v rozpore, keď  ro-
dičia nám hovorili a učili nás niečo 
iné ako škola. Potrebovali sme si 
však sami ujasniť, kde je pravda. Aj 
mnohí kňazi v tomto čase zostali 
radšej v úzadí, mnohí, ktorí mali 
viac odvahy už  nemohli hovoriť. 
Pre nás to však bol čas, keď  sme 
odpovede potrebovali.
   A práve v tejto atmosfére a v 
tomto čase sa našiel niekto, kto 
hľadal spôsob, ako priblíž iť Boha 
mladý m ľuď om. Ujo Gusto, ako 
sme vtedy volali Augustína Štohla, 
neskôr tajne vysvä teného kňaza, 
nás zavolal na prednášku do kláš-
tora. Nesmeli sme však o tom hovo-

riť. Iba tý m, ku ktorý m sme mali dô-
veru, sme šepkali, kedy a kam majú 
prísť.
   Dodnes si pamä tám na niektoré 
jeho vý roky. Napríklad: "Vy neviete 
čo je sloboda, vy ste ju nezaž ili." Až  
vtedy som si začala uvedomovať, 
ž e stav, v ktorom ž ijeme, nie je nor-
málny, ž e existuje aj niečo iné.
   Ujo Gusto vymyslel aj iný  origi-
nálny spôsob, ako s nami hovoriť o 
Bohu. Zavolal nás do hôr na vý let. 
To bolo určite menej "nebezpečné" 

ako prednáška o Bohu. A cestou po 
našich Karpatoch nám mohol nená-
padný m a prirodzený m spôsobom 
rozprávať. On sám mal veľmi rád 
prírodu. Vedel ju obdivovať, tešiť sa 
z nej a hlavne vidieť za ňou jej úž as-
ného Tvorcu. A my sme sa to učili 
od neho. Cestou sme sa mohli 
niečo pomodliť i dozvedieť prirod-
zený m spôsobom základy duchov-
ného ž ivota. Aby sme v tomto du-
chovnom raste mohli pokračovať, 
založ il i oficiálne Oddiel vysokohor-
skej turistiky. Naučili sme sa v ňom 
naozaj základné veci z turistiky i z 
horolezectva, čo sme neskôr využ í-

vali i na dlhších vý letoch v horách 
po celom Slovensku, hlavne vo 
Vysoký ch Tatrách, na čo sme sa 
vž dy nesmierne tešili. Že to bolo 
spojené i s duchovný m progra-
mom, bolo pre nás úž asnou sa-
mozrejmosťou.
   Takto sme sa zoznámili i s don 
Štefanom Sandtnerom, saleziá-
nom, ktorého ujo Gusto prizval s 
nami na túry, na ktorý ch aj on využ il 
čas na to, aby nám všeličo vysvet-
lil.
   Ujo Gusto myslel aj na to, aby nás 
nevzdialili od Boha nevhodné zába-
vy, či diskotéky. Robili sme si ich 
sami, spolu s ním a učili sme sa i 
zabávať kresťanský m spôsobom. 
V našej skupine vzniklo i veľa 
kresťanský ch manž elstiev a ich 
deti sa dnes znovu schádzajú pri 
kostole a hľadajú svoju vlastnú 
cestu k Bohu.
   Ujo Gusto hovoril o Bohu s takou 
istotou, ž e mi pomohol nájsť odpo-
vede vo vzťahu k Bohu. Celkom 
iste to bol on, kto mi pomohol roz-
hodnúť sa v tomto dôlež itom čase 
nasmerovať svoj ž ivot k Bohu, i 
napriek silnému tlaku zvonku. Po-
chopila som, ž e Boh je a ž e je 
dôlež itý ! Že ž ivot s ním je akoby 
úž asné dobrodruž stvo, je obrov-
ské obohatenie nášho vnútorného 
ž ivota, je neustále hľadanie, pri 
ktorom objavujeme to, čo sme 
nehľadali, ale čo je oveľa krajšie, 
ako to, čo sme hľadali.
   Dnes, keď  už  mám vä čšiu časť 
ž ivota za sebou, som veľmi vď ačná 
a šťastná, ž e som si vybrala tento 
ž ivotný  smer!
           sr. Terézia Baroková , OSF
           Snímka: archív autorky

   Dňa 12.9. 2002 
uplynie rok, č o ná s 
navž dy opustil ná š  
milovaný manž el, 
otec a dedko
          

   Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím, tichú spomienku.
           

Alfré d
       HUBRICH

Manž elka a deti s rodinami
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v literárnej súť až i ž iakov a štu-
dentov O CENU PRIMÁ TORA 
mesta Pezinok

          Petronela Pivarč iová
                   Sen
Keď vš etko stratíš
Aj obľú bený  deň
Môžeš  už len č akať, že príde sen
Keď stratíš  vš etko
Ba aj sen
Už nie je žiadna pomoc len č akať na ná-
dej
Ty ten sen stratiť nemôžeš !
Musíš  ho pevne držať v náruč í
Inak nič  nezmôžeš
Sen je tvoja myseľ, ktorá sídli v duš i
Je to perla vytvorená v muš li
Tak otvor okno nech už ten sen cítiš ...
Tak vieš
Č i vidíš
Kde sa skrý va ten tvo j Sen
Tam dakde v oblakoch
Tam kde už okom nedovidíš  a uchom ne-
zač uješ
Tam kde už nie je cítiť chlad...
A je poč uť vodopád
Vodopády myš lienok, ktoré  ostro zrážajú
Spolu so sebou
Vš etko lístie stromov
A aj tak dorastajú  rý chlo nanovo.
Tam dakde hore v raji
V tom nádhernom a teplom kraji
...žiješ  si tam ako chceš
a vš etko je krásne
LEN...
Keď stratíš  svoj obľú bený  deň
NEZABUDNI
                     že eš te existuje 
                                             SEN

                           (1. miesto v kategó rii 
                           ž iacke práce POÉZIA)

(Dokončenie z 1. strany)   
   Sú ťaž mala veľmi dobrú  ú roveň, vš etky kapely sa 
prezentovali tým najlepš ím, č o majú  v repertoári. 
Odzneli skladby známych autorov ale aj z vlastnej 
tvorby. Umeleckú  ú roveň sú ťažný ch skladieb hod-
notila odborná porota, ktorej predsedal Ján Ne-
meč ek z Ústrednej hudby Ministerstva vnú tra SR.
   Hlavnú  cenu festivalu udelili dychovej hudbe 
Viš tuč anka, ktorá získala aj ďalš iu prestížnu cenu - 
Cenu diváka. Mladý ch nadš ený ch muzikantov 

priš la podporiť i veľká skupina viš tucký ch priazniv-
cov, ktorí mali z ú spechu svojej kapely veľkú  ra-
dosť.
   Cenu pezinské ho primátora získala domáca dy-
chovka Cajlané  so sólistami Luciou Kikuš ovou, 
Miroslavou Sandtnerovou a Ľubomírom Halenko-
vič om. Úspech mali najmä skladby Moment in 
Time a Zmes Cajlané  v ú prave umelecké ho ved-
ú ceho Pavla Vidu.
   Cenu za spev porota udelila sólistom Maguranky 
- Beate Balážovej, Silvii Jadroňovej, Gabriele Miku-
láš ovej a Mariánovi Chlpekovi. Poslední dvaja me-
novaní získali tiež Cenu za najlepš iu pieseň pod 
názvom Ave Maria.
   Ďalš ím ocenením bola Cena Združenia dycho-
vý ch hudieb Slovenska, ktorú  si odniesli Kataranka 
a Ú jfalusi Fú vós.
   Festival dychový ch hudieb mal vý bornú  ú roveň a 
znovu sa potvrdilo, že tento druh hudby má veľa 
priaznivcov. Aj keď iš lo o nároč né  podujatie uspori-
adatelia - KC Pezinok a DH Cajlané  so svojim 
fanklubom, jeho organizáciu zvládli veľmi dobre.
   Už teraz sa môžeme teš iť na III. roč ník, ktorý  sa 
uskutoč ní 24. augusta 2003.                           (mo)

   FEELME - asi najmladš ia pezin-
ská skupina, ktorej sa podarilo zvi-
diteľniť. Trio v zložení 

 (bicie),  (basgita-
ra) a  (6 a 7-
strunová gitara) sa orientuje na 
filmovú  hudbu, tak, ako to nazna-
č uje i slovná hrač ka v názve.
   Pôsobenie v kapele nie je ani pre 
jedné ho č lena prvou skú senosťou 
s aktívnym hraním. Petter, okrem 
iný ch projektov, už viac rokov spo-
lupracuje s kapelou Diadem, bratia 
sa spolu stretli vo formácii Inside 
Out. Tomáš a bolo tiež vídať v už 
neexistujú cej Pytagorovej Tete.
   Nápad verejne hrávať vý luč ne 
tento druh muziky žil už dlhš ie, no 
uskutoč niť sa ho podarilo až v ja-
nuári 2002, ktorý  sa považuje za 
oficiálny zrod kapely. FEELME sa 
predstavuje väč š inou vo filmový ch 
(a iný ch) kluboch. Pezinč ania si už 
na ich hudbu pravidelne zapĺňaj-
ú cu kinosálu pred zač iatkom pre-
mietania vo Filmovom klube mohli 
zvyknú ť. Pozvánky vš ak nepri-

Petter Bitt-
ner Laco Vyberal

Tomáš Vyberal

chádzajú  iba z náš ho regiónu, ale i 
vzdialenejš ích miest. I svoj prvý  
koncert odohrali v marci tohto roku 
mimo Pezinka.
   Repertoár skupiny je založený  
na približne 25-ich skladbách, z 
nich každá dokazuje tvorivý  a 

hravý  prístup chalanov k hudbe. 
Pôvodné  melódie pretvárajú  
použitím vlastný ch nápadov, aby 
neporuš ili svoju zásadu hrať 
hlavne originálnu hudbu. Me-
radlom pre vý ber skladby je film, 
ktorý  spĺňa isté  kvalitatívne náro-
ky. Na druhej strane sa v ich tvorbe 
ocitá i recesia (reggae spracova-
nie maďarské ho Sandokana).
   Napriek pomerne č astým skú š - 
kam, poskytujú cim možnosť na-
cvič iť skladby od prvé ho po po-
sledný  tón, pestujú  aj improvizá-
ciu. Využívajú  ju najmä pri nemý ch 
filmoch, ktorým by v budú cnosti 
chceli venovať viac č asu. Napo-

s led y  s i  t o  vys k ú š a l i  n a  
modranskom Hodokvase.
   A č i ostanú  len pri filmovej hud-
be? "V budú cnosti by sme určite 

chceli prísť aj s vlastnou tvorbou - v 
rovnakej zostave, no pod iným me- 
nom. FEELME bude iba o filmoch" 
- odpovedali spoloč ne.              (jj)

Cenu primátora získali domáci Cajlané.

Zľava: Petter Bittner, Tomáš Vyberal a Laco Vyberal.

S
ní

m
ka

 (m
o)

   Dňa 5. septembra sa uskutoč -
nilo slávnostné  vyhlásenie vý -
sledkov medzinárodnej vý tvarnej 
sú ťaže mladý ch portré tistov v 
rámci podujatia POCTA KUPEC-
KÉMU III. Zú č astnili sa na ňom 
primátor mesta Ivan Pessel, vice-
primátor Oliver Solga, viacerí 
hostia a ocenení mladí vý tvarníci.
   Vý tvarné  práce vyhodnotila 
odborná komisia, ktorú  viedol 
Oliver Solga. Najlepš ie práce boli 
v septembri vystavené  v Dome 
kultú ry.
   Zoznam ocenený ch uverejňu-
jeme na 12. strane.               (mo)
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V č ísle 4 obč asníka obč ianskeho združenia
PrevenciaAD V zdravom meste zo 16.6. 2002
sa autor č lá nku Jaroslav Pavlovič zaoberá
aktualizá ciou územné ho plá nu mesta (Ú PN).
Veľmi nedôstojným spôsobom obviňuje po-
slancov Mestské ho zastupiteľstva (MsZ) a
primá tora mesta, že v aktualizá cii sú navrho-
vané také zmeny, ktoré sú proti obč anom -
citujem: "...nelogické rozšírenie a stavebná
uzá vera Mýtnej ulice, zmena využitia pozem-
kov pri hradbá ch pri starej leká rni na Meisslo-
vej ulici.Anaopak naši poslanci sa vôbecneza-
oberali pripomienkou a ná vrhmi obč anov, na-
príklad s ná vrhom zá kazu benzínové ho č er-
padla pred bývalú budovu tehelnína Bratislav-
skej ulici, alebo zá kazom dovozu odpadu z
Bratislavy, ... a mnohými ď alšími." Sú tam aj
ď alšie podstatné nepresnosti a nepravdivé
údaje.

Chcem to uviesť na sprá vnu mieru a umož-
niť obč anom, aby si mohli skutoč nosti a fakty
objektívne overiť.

Novela stavebné ho zá kona č . 50/76 Zb. z
roku 2000 ukladá územnoplá novaciemu orgá -
nu, ktorým je samosprá va obce každé 4 roky
prehodnotiť a v prípade reá lnych potrieb aktu-
alizovať Ú PN. Mesto Pezinok má platný Ú PN
z roku 1996. MsZ v decembri minulé ho roku
schvá lilo ná vrh zadania na aktualizá ciu UPN s
tým,že v zadanísú zač lenené aj všetky Mest-
ským zastupiteľstvom schvá lené výnimky -
okrem iných aj zmena funkč né ho využitia po-
zemku pri bývalej budove tehelnína Moyzeso-
vej ulici, aby sa priestor v budúcnosti nemohol
využiť na stavbu benzínové ho č erpadla. Ve-
rejnou sú ťažou vybralo spracovateľa aktuali-
zá cie - Ing. arch. Pleidla, ktorý z podkladov
zadania, platné ho Ú PN a ď alších podkladov
mesta zač al prípravné prá ce na aktualizá cii
Ú PN. Sú č asne sa so všetkými orgá nmi zač alo
prerokovanie zadania. Po komplexnom stano-
visku Krajské ho ú radu v má ji t.r. MsZ zadanie
schvá lilo. Po dopracovaníná vrhu aktualizá cie
v sú lade so schvá leným zadaním a staveb-
ným zá konom mesto vyhlá silo verejné pripo-
mienkové konanie na obdobie 45 dní(zá kon
stanovuje č as 30 dní) a dňa 18.6. 2002 pred-
stavilo ná vrh aktualizá cie Ú PN obč anom na
verejnom zhromaždenía vyzvalo ich na podá -
vanie pripomienok do 18.7. 2002 na MsÚ (č lá -
nok J. Pavlovič a bol uverejnený 16.6. 2002).
Dokumentá cia ná vrhu aktualizá cie bola k dis-
pozícii obč anom v Oddelení výstavby MsÚ ,
problé mový výkres bol vystavený vo výklade
obchodu STAMET na Štefá nikovej ulici a vý-
zva na podá vanie pripomienok bola uverej-
nená v Mestskej televízii. Po ukonč eníverej-
né ho pripomienkové ho konania 18.7. 2002,
prerokovaní pripomienok so spracovateľom
ná vrhu a zhodnotením na Oddelenívýstavby
(spolu bolo podaných 30 pripomienok) sa
uskutoč nilo ď alšie verejné zhromaždenie
obč anov, na ktorom tak mesto ako aj spraco-
vateľ ná vrhu aktualizá cie Ú PN obozná mili
prítomných obč anov mesta s jednotlivými pri-
pomienkami a so spôsobom ich riešenia. V

sú č asnosti MsÚ ukonč uje prerokovanie 21 pripomi-
enok s obč anmi, ktoríich podali, aby sa vyjasnili sta-
noviská . Tieto boli zapracované do ná vrhu aktualizá -
cie.

Je potrebné veľmi jednoznač ne povedať , že aktu-
alizá cia nie je tvorba nové ho Ú PN, ale doplnenie a
reá lne zmeny, ktoré od platnosti Ú PN nastali. Týmto
krokom sa však nemenícelková koncepcia Ú PN a
aktualizá cia nezasahuje do lokalít, ktoré zodpove-
dajú reá lnym podmienkam jeho platnosti. Aktualizá -
cia v zá sade upravuje uplatnené výnimky z Ú PN
schvá lené MsZ a aktualizuje viaceré rezervy Ú PN,
ktoré by sa inak mali uplatňovať ažpo tzv. ná vrho-
vom období(po roku 2010). Ide o lokality na rozvoj
bývania a najmä o zač lenenie do aktualizá cie re-
zervy na sklá dku komuná lneho odpadu pri bývalom
ŠM Panholec a vylú č enie lokalít starej a novej jamy
tehelníz funkč né ho urč enia na sklá dkovanie komu-
ná lnych odpadov a zá väzných č astí sú č asné ho
Ú PN.

Musím konštatovať , že mesto ako územnoplá no-

vací orgá n pri príprave aktualizá cie postupuje v
sú lade s platnou legislatívou a celkový ná vrh rieše-
nia nepovažujem za hrozbu pre obč anov mesta,
ktorá sa robíza ich chrbtom, ale naopak za zlepše-
nie a skvalitnenie Ú PN mesta.

Zo strany pisateľa č lá nku J. Pavlovič a je zavá dzaj-
ú ce, že poslanci MsZ a primá tor chcú obchá dzať
obč anov a bez ich pripomienok riešiť otá zky, ktoré
sa bezprostredne týkajú rozvoja mesta a zá ujmu
jeho obč anov.

Prosím obč anov mesta, aby dôsledne sledovali
prá cu našej samosprá vy, poslancov, funkcioná rov
mesta, pracovníkov MsÚ pri zabezpeč ovanía prí-
prave ú loh zabezpeč ujúcich rozvoj mesta, aby ne-
mali obavy vysloviť svoj ná zor, ale sledovali aj prá cu
tých, ktorínepresnými a zavá dzajúcimi informá ciami
vná šajú medzi nich nedôveru.

Ing. Ivan Pessel,
primátor mesta

Obsahom predposlednej tohtoroč nej
vychá dzky po pamätihodnostiach ná šho
mesta budú osobitosti charakteru a pod-
mienky života židov v Pezinku. S predná š-
kou na tú to té mu vystúpi Mgr. Jozef Mote-
šický z Malokarpatské ho mú zea. Poduja-
tie sa uskutoč nívo štvrtok 3. októbra 2002
o 16.00 hod. v expozícii mú zea.
(EL)
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Pezinok mábohatútradíciu. Sútu viaceré vzácne pamiatky. Popri
vinárstve je známy bohatými kultúrnymi tradíciami, konajúsa tu
pravidelne podujatia nadregionálneho významu. Máme teda č o
turistom ponúknuť. Keďže Pezinč ana č íta, aj vď aka internetu, veľa
ľudí u nás i v zahranič í, pripravili sme pre nich rubriku Turistický
Pezinok, v ktorej im chceme postupne predstaviť všetky pozoru-
hodnosti nášho mesta a zároveň ich pozvaťna jeho návštevu.

(red.)

Malokarpatské múzeum v Pezin-
ku sÍdli na ulici M.R. Š tefánika 4.
Ná jdete ná s veľmi ľahko, pretože sa
nachá dzame v jednej z má la zacho-
valý ch historický chbudov v meste.

Budova zo 17. storočia má nád-
herný dvor, kde môž ete už pri vstu-

pe obdivovať obrovské vinohrad-
nícke preše, alebo si tu chvíľu pose-
dieť a vychutnať si atmosfé ru za-
šlý ch čias. Viac vám priblíž ia už
samotné expozície.

Horné poschodie domu je veno-
vané histó rii mesta a regió nu, ma-
puje ž ivot spoločnosti a jej jednot-

livé sfé ry. Hneď v prvej miestnosti
vás uvíta mestská zá stava zo 17.
storočia, ktorá je našou pý chou a po
ná ročnej rekonštrukcii, ktorou
prešla, ju konečne môžeme pred-
staviťaj vám. Justícia dá vnych čias
a jej praktiky sú veľmi lákavé té my a
v našom múzeu sa dozviete sku-
točne veľa. Čaká na vás mučiaren-
ské ná radie a stĺp hanby, a mrá z
vám prebehne po chrbte už len pri
pohľade na ne. Vý nimočná zbierka
cechový ch predmetov, truhlíc a cí-
nový ch nádob je pamiatkou na po-
četnú remeselnú komunitu, nebý -
valo veľkúna vtedajšie pomery.

Mesto bolo veľmi vyspelé
a bohaté . Za svoj rozvoj a
rozkvet vďačilo predovšet-
kým vinohradníctvu, ktoré
bolo hlavný m zdrojom prí-
jmov väčšiny obyvateľstva.
Nemožno hovoriť o histó rii
mesta a nehovoriťo histó rii
vinohradníctva.

Najzaujímavejšia časť
expozície vás teda čaká - v
pivniciach. Nenechajte si
ujsťstarobylú pivnicu boha-
té ho mešťana - vinohradní-
ka, plnú nádherný ch prešov
a sudov vyrobený ch z dreva
a nádob, ná strojov a pomô-
cok, ktoré sa použ ívali pri
obrá baníviniča alebo pri sa-
motnom prešovaní a spra-
covaníhrozna a vý robe ví-
na. Pochopíte, že vinohrad-
níctvo bolo nesmierne ná -
ročné povolanie a vyžado-

valo si namáhavú každodennú
drinu počas celé ho roka. Priamo na
mieste, v pivniciach, s neopakova-
teľnou atmosfé rou, môžete ochut-
naťdobré vínko, ktoré sa dorába v
našom vínorodom kraji dnes.

Múzeum je otvorené : utorok - pia-
tok 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
hod., sobota 9.00 - 15.00, nedeľa
13.00 - 17.00 hod. v marci až no-
vembri (v zime je zatvorené ). Ak sa
vopred dohodneme, môžete nás
navštíviťkedykoľvek. Vstupné expo-
zícia: dospelí20 Sk, deti, študenti,
vojaci, dôchodcovia 10 Sk, vý stava
5 Sk. Jana Kipsová
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   Majsterka sveta v rá dioorientač-
nom behu z roku 1997 Ľubica To-
porová , sa po dvoch rokoch opä ť 
vrá tila k svojmu obľúbené mu š por-
tu. Jej preteká rsky výpadok za-
príčinilo tehotenstvo a nasleduj-
úca starostlivosť o syna. Aj keď, 
dnes už 17-mesačný Matúš , 
mladú mamičku ná ležite zamest-
ná va, vďaka pomoci priateľov už 
mohla začať súťažiť.
   Hneď na prvých pretekoch, kto-
rými boli medziná rodné  majstrov-
stvá  Slovenska v Blatnici pri Mar-
tine, dosiahla pozoruhodné  vý-
sledky. Prvý deň bola piata, ako 
najúspeš nejš ia slovenská  pre-
teká rka, na druhý deň š iesta. 18. augusta š tartovala na 
majstrovstvá ch Č eskej republiky, kde skončila na 5. a 

   V týchto dňoch sa začínajú bas-
ketbalové  súťaže seniorov, v kto-
rých š tartuje slovenský š ampión 
Slovakofarma Pezinok. O jeho š an-
ciach sme sa porozprá vali s tré ne-
rom  (na 
snímke).
   

 - Je to ozaj 
tak. Sme, 
ale v istom 
napä tí, lebo 
ideme pred- 
sa len do 
nezná ma. Po novej regionalizá cii 
európskych súťaží ná s zaradili do 
severnej divízie, kde š tartujú druž- 
stvá  z bývalé ho Sovietskeho zvä zu 
a severských š tá tov. O nich veľa 
nevieme, ide vš ak o súťaž majstrov 
krajín, teda slabé ho súpera tam asi 
niet. Naš im cieľom je umiestniť sa 
do druhé ho miesta a postúpiť zo 
skupiny ďalej.
   

 - V ká dri nenastali vä čš ie zmeny, 
najpodstatnejš ia bola výmena 
hrá ča na poste stredné ho rozohrá -
vača - Ristanoviča nahradil Chor-
vá t Ivan Vujičič. Naš ou výhodou by 
malo byť, že kľúčoví hrá či zostali 
pohromade, nemusíme začínať 
odznovu a robiť radiká lne zmeny 
herné ho š týlu. Môžeme sa viac 
zameriavať na zdokonaľovanie 
herné ho prejavu.
   

 - Je to pravda, naš a liga má  nízku 
úroveň, nemá  potrebné  ekono-
mické  zá zemie, možno očaká vať 
eš te vä čš í pokles niektorých druž-
stiev. Poprední hrá či, pomaly už aj 
z druhé ho sledu, odchá dzajú do 
Č iech a okolitých krajín. Naš im 
cieľom je ligu odohrať bez jediné ho 
zavá hania, aby sa ná m nestalo 
niečo podobné  ako v minulom roku.
   Č aká  ná s aj obhajoba prvenstva v 
Č esko-Slovenskom pohá ri. V tom- 
to roku sa finá le hrá  na slovenskej 
pôde v Lučenci. Uvidíme, či tu bude 
silnejš ia konkurencia - v minulom 
roku sa do finá le najsilnejš í český 
kolektív Kunín nedostal, pre ná s by 
taká to konfrontá cia bola zaujíma-
vá .                                          

Ľubomírom Urbanom

Vaš a 
pozornosť  
sa najviac 
sú streď uje 
na euró p-
sku sú ťaž  - 
P o h á r  
majstrov...

Ako hodnotíte silu váš ho tímu 
oproti minulému ročníku?

V domácej sú ťaž i vám ž iadna 
konkurencia nerastie...

(mo)

l

l

l

13. mieste, opä ť ako najúspeš nej-
š ia Slovenka. Na tomto podujatí 
splnila tiež nominačné  podmienky 
na majstrovstvá  sveta, ktoré  boli v 
Tatrá ch.
   Boli sme zvedaví, ako sa Ľubici 
darí skĺbiť úlohu matky s preteká r-
skou činnosťou: "Nie je to jedno-
duché, pretož e nechcem v ž iad-
nom prípade zanedbávať  svoje 
materské povinnosti. Syna be-
riem na preteky, potrebujem ho 
mať  pri sebe. Keď  som na trati, 
vž dy sa niekto nájde, kto sa oň 
spoľahlivo postará. S trénin-
gami to bolo, ž iaľ, skromnejš ie, 
len občas som si bola zabehať . 

Zatiaľ to muselo stačiť ."        
                                                      Text a snímka: (mo)

   Ľ ubica so synom Matú šom.

   Na Majstrovstvá ch Slovenska v streľbe 
v brokových disciplínach v Trnave v kate-
górii ženy - trap sa Pezinčanka Jana Me-
zeiová  umiestnila na treťom mieste. 

Mezeiová tretia 

   V minulom súťažnom ročníku pe-
zinské  volejbalistky skončili v extra-
lige žien na 7. mieste. S týtmto 
umiestnením v klube neboli spokoj-
ní, rozhodne ambície družstva boli 
vä čš ie. Vš etky plá ny zmarili zrane-
nia hrá čok, ku ktorým doš lo mimo 
palubovky. Tré ner mal k dispozícii v 
prvej časti súťaže len 6-7 hrá čok, 
medzi nimi tri juniorky. V druhej časti 
súťaže, keď bolo družstvo komplet-
né , sa im už nepodarilo prepracovať 
z posledné ho 10. miesta do prvej 
š estky a bojovať o popredné  
umiestnenie.
   V má ji mali v klube konferenciu, 
zvolili si nový výbor, priš li noví ľudia 
na manažé rske posty. Po zmená ch 
vo vedení klubu urobili zmeny aj v 
hrá čskom ká dri.
   "V našom druž stve ozaj nastali 
podstatné  zmeny. Už  vlani sme pri-
kročili k prvým generačným výme-
ná m hrá čok a v tomto roku sme to 
dotiahli do ú plné ho konca. Verím, 
ž e to prispeje k zlepšeniu našej vý -
konnosti. Aj keď v tomto prvom roku 
sa budeme viac-menej stmeľovať, 
malo by to byť lepšie ako 7. miesto. 

Dievčatá m zvyčajne neurčujeme, 
do ktoré ho miesta sa musia umiest-
niť, myslíme si ale, ž e v silá ch tohto 
kolektívu je bojovať o rok v prvej 
štvorke", povedal ná m prezident 
klubu a tré ner v jednej osobe - 

   Z družstva odiš la Zuzana Kujo-
vičová , ktorej skončila hrá čska 
zmluva a rozhodla sa pre Dopra-
stav. Odchá dzajú aj Zuzana Opa-
tovská , Mirka Č abajová  (obe do Šva-
jčiarska) a Jela Almanová  (pravde-
podobne do Poľska).
   Zaujímavé  sú príchody nových 
hrá čok. Z levickej juniorskej liahne 
priš la 17-ročná  Ivana Obadalová , 
ktorá  sa javí ako veľmi perspektívna 
hrá čka. Z Nitry na post smečiarky 
získali Alenu Klučá rovú. Na bloká r-
sky post priš la 19-ročná  Marianna 
Ferancová  z Dolné ho Kubína a Ni-
kola Salusová  z ligových Koš íc. Na 
post nahrá vačky sa VTC podarilo 
získať Mirku Beňovú z bratislavskej 
Slá vie.
   Družstvo dopĺňajú domá ce hrá č- 
ky. O stá le miesto v ká dri sa v zá -
vere sezóny úspeš ne popasovala 
mladá  Dominika Nestarcová . Na 

Ľubomír Straž ay.

bloku bude alternovať Ivana Ma-
čovská . Z tých kvalitnejš ích hrá čok 
na nahrá vke to bude Katarína Kollá -
rová  a po dlhš om zranení sa do her-
nej pohody dostá va aj smečiarka 
Lucia Gajdoš ová . Veľa si sľubujú od 
príchodu Martiny Morá rovej, ktorá  
sa vracia z pobytu v Amerike. Napo-
kon na post prijímajúcej hrá čky 
chcú preradiť Lindu Tomovčíkovú.
   Ako ná m povedal Ľ. Stražay, prí-
pravu na ligu začali 5. augusta. Za 
necelé  dva mesiace okrem tré nin-
gov sa zúčastnili na turnajoch v Pe-
zinku a Senici a v Přerove. Príno-
som bolo tré ningové  sústredenie na 
ostrove Elba, kde naš li ideá lne pod-
mienky na kondičnú prípravu a kde 
sa ich kolektív viac stmelil.
   Do začiatku ligy (12. októbra), 
čaká  naš e volejbalistky mimoriadne 
kvalitný medziná rodný turnaj Pezin-
ský strapec a dvojstretnutie v Olo-
mouci.
   Ligu začínajú veľmi ťažkými stret-
nutiami - na prvý zá pas odchá dzajú 
na horúcu pôdu do Komá rna, po-
tom hostia finalistu a víťaza ligy Se-
nicu a Slá viu UK Bratislava.     (mo)

   Druž stvo VTC: horný  rad zľava - Alena Klučárová, Marianna Feran-
cová, Linda Tomovčíková, Nikola Salusová, Ivana Obadalová. Dolný  
rad zľava - Jela Almanová, Katarína Kollárová, Miroslava Beňová, Lu-
cia Gajdoš ová, Ivana Mačovská.

   V dňoch 27. - 29. septembra sa 
uskutoční v š portových halá ch SOU 
a VTC na Komenské ho ulici medzi-
ná rodný volejbalový turnaj žien PE-
ZINSKÝ STRAPEC. Tradičné  podu-
jatie možno v tomto roku nazvať 
turnajom š ampiónov. Organizá to-
rom z VTC Pezinok sa totiž podaril 
husá rsky kúsok, zabezpečili účasť 
piatich majstrov európskych krajín. 
Na turnaji budú š tartovať: Nafta Gas 
Pila (majster Poľska), SVS Telecom 
Viedeň (majster Rakúska), VC KP 
Brno (majster Č eska), VC NRK Nyi-
regyhá za (majster Maďarska), Slá -
via UK Bratislava (majster Sloven-
ska), SKRA Varš ava (vicemajster 
Poľska), MGFSO Moskva (po-
sledný víťaz), VTC Pezinok (klub - 
organizá tor).
   Prvý zá pas začína v piatok 27. 
septembra o 10.00 hod.

   Pozývame vá s do klubu seniorov ta-
nečníkov.
   Ak má te chuť oddýchnuť si od každo-
denné ho stresu. Stretnutia sú každý 
š tvrtok od 19.00 hod. v Dome kultúry.

Príď te si oddý chnuť
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   (utorok) o 18.30 hod. vo 
Veľkej sále -  - tele-
vízny záznam hudobno-zábavné-
ho programu STV. Uvádza: 

, ú č inkujú : Orches-
ter Gustáva Broma pod vedením 
Vladimíra Valovič a a iní;
   (piatok) o 19.00 hod. vo 
Veľkej sále - 

- dvojkoncert;
   (sobota) o 14.30 hod. v Zá-
mockom parku - 

- hry, sú ťaže, šerm, oslava 
Pezinského grófstva, hudobné sku-
piny. Hlavný  garant: OZ Karpaty 
Slovakia v spolupráci s KC a CVČ ;
   (piatok) o 14.00 hod. v Spo-
loč enskej sále -  
- program pre seniorov v spolupráci 
s MsÚ ;
  (sobota) od 10.00 hod. v 
Spoloč enskej sále -

- XXVIII. roč ník Medzi-
národnej sú ťaže v spoloč enský ch 
tancoch. Jednotlivé sú ťaže o 10.00 
hod., galaprogram o 18.00 hod.;
   (nedeľa) o 16.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
muzikál Slava Krála na biblický  mo-
tív o márnotratnom synovi;
   (štvrtok) o 19.00 hod.  - 

 - cyklus pred-
nášok Viery Černuškovej. Téma: 
Ako zaobchádzať s vlastnými citmi;
   (piatok) o 19.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
televízny záznam zábavného pro-
gramu STV a agentú ry HATTRICK. 
Ú č inkujú : Peter Koč iš a hostia;
   (piatok) o 18.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

 - ZUŠ  E. Suchoňa v Pe-
zinku a hudobné školy z Bratislavy 
a partnerských miest Neusiedl am 
See a Mosonmagyaróvár;
   (sobota) o 19.00 hod. - 

 - profilový  koncert 

 KULTÚRNE CENTRUM

1.10.
OSEM A POL

Michal 
Doč olomanský

4.10.
MARIE ROTTROVÁ  A 

NEŘEŽ 
5.10.

HRADNÉ  SLÁ V-
NOSTI 

11.10.
ÚCTA K STARŠÍM

12.10.   
 PEZINSKÝ 

STRAPEC 

13.10.
STRATENÝ SYN

17.10. HO-
VORY O ZDRAVÍ

18.10.
SNÍVAJTE S NAMI

25.10.
KONCERT PRIA-

TEĽSTVA

26.10. IN-
TRODUCTING

Igora Halvoňa;
   (nedeľa) o 16.00 hod. vo 
Veľkej sále -  - 
cyklus divadelný ch predstavení 
pre deti so sú ťažou. Dnes: 

. 
Ú č inkujú : bratia Hudecovci.
                
  1.10.- 25.10.  

 (Mladá Boleslav);
  28.10. o 17.00 hod. v Minigalérii 
KC vernisáž:
   Mesiac fotografie - 

 Miroslava Kasáka a 
 Jaroslava Šurinu.

    2. - 3. Kód Navajo             USA
    5. - 6. Vý let                         ČR
    8. - 9. Ako na vec              USA
        10. FK: Leto stratený ch boz-
                 kov      VB, GRUZ., FRA
        11. Anjelská tvár             ČR
12. - 13. Vražda podľa plánu USA
        15. 11  ́09´́ 01      FRA, USA
16. - 17. 2084: Vláda ohňa   USA
19. - 20. Neverná                 USA
22. - 23. Resident evil 
                               USA, VB, NEM
        24. FK: Zatratenie           ČR
25. - 27. XXX                        USA
26. - 27. Myšiak Stuart Little 2
                17.00 hod.               USA
29. - 30. Kruté radosti      SR, ČR
        31. Elita                        USA
   

    

           5. Rozprávky Bolka a Lol-
                 ka                           POL
         12. Bolek, Lolek a ďalší hrdi-
                 novia                      POL
         19. Bolek a Lolek na divo- 
             kom západe         POL

27.10.
 AHOJ ROZPRÁ VKA

Petr Č á slavský - 
KERAMIKA

PODMOR-
SKÝ SVET
BRETÓNSKO

     

Ako sa 
zo zlé ho kovboja stal dobrý indián

VÝSTAVY:

 KINO DOMU KULTÚRY

DETSKÉ  PREDSTAVENIA

 Zač iatok predstavení je 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 predstavení je o  17.00 hod.

                    
12.10. Komárno - 
19.10.  - Senica
20.10.  - Slávia UK "A"
26.10. Snina - 
27.10. Žiar n. Hron. - 
  2.11.  - Dolný  Kubín
  3.11.  - Žilina
  9.11. Slávia UK "B" - 
10.11. Doprastav - 
16.11.  - Komárno
23.11. Slávia UK "A" - 
24.11. Senica - 
30.11.  - Žiar n. Hron.
  1.12.  - Snina
  7.12. Žilina - 
  8.12. Dolný  Kubín - 
14.12.  - Doprastav
15.12.  - Slávia UK "B"

1. č asť
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

                
  28.9. Levice - 
  5.10.  - Inter
12.10. Svit - 
19.10. Handlová - 
26.10.  - Nitra
  2.11. Prievidza - 
  9.11.  - Luč enec
                 
30.11.  - Komárno
  7.12. Žilina - 
14.12.  - Levice
21.12. Inter - 
    4.1.  - Svit
  11.1.  - Handlová
  18.1. Nitra - 
  22.1.  - Prievidza
  25.1. Luč enec - 

Zá kladná  č asť
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok
Odvetná  č asť
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok
Pezinok

Pezinok
Pezinok

Pezinok

   V sobotu 12. októbra sa usku-
toč ní 18. roč ník 

. Štart je od 6.30 
do 8.15 hod. pred obecným ú ra-
dom v Smoleniciach. Štyridsať  kilo-
metrová trasa má 1500 m prevý še-
nie. Cieľ je do 17. hodiny pri reštau-
rácii Harmony v Harmónii.   

Pochodu banko-
vých úradníkov

                                          P. Šoula

   Ocenení autori v rámci medziná-
rodnej vý tvarnej sú ťaže mladý ch 
portrétistov Pocta Kupeckému III:

1. Terézia Martinková (Pezinok)
2. Michaela Poľanská (Pezinok)
3. Terézia Mikolášková (Mladá Bole-
slav)

1. Pavlína Brichtová (Pezinok)
2. Samo Miškovský  (Pezinok)
3. Klára Najmanová (Mladá Bole-
slav)

Nóra Szabó (Mosonmagyaróvár)
Gergö Lamy (Mosonmagyaróvár)
Michaela Neumann (Neusiedl am 
See)
Daniel Kientzl (Neusiedl am See)

ZÁ KLADNÉ  UMELECKÉ  ŠKOLY
maľba a kresba

grafika

ZÁ KLADNÉ  ŠKOLY

   Infantka Isabela - š túdia, 
, ZUŠ  Pezinok, 10 

rokov, II. miesto.

Micha-
ela Poľanská


