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V decembri sa konč íštvorroč né
volebné obdobie primá tora a po-
slancov mestské ho zastupiteľstva.
O tom, kto nastú pi na uvoľnené pos-
ty na nasledujú ceštyri roky budeme
rozhodovať v komuná lnych voľbách
6. a7. decembra 2002.

Podstatná zmena nastane v poč te
poslancov. Podľa zákona o obec-
nom zriadení môže mať mesto v
našej veľkostnej kategórii (20 001 -
50 000 obyv.) 15 - 25 poslancov. O

definitívnom poč te poslancov rozho-
duje mestské zastupiteľstvo, ktoré
na svojom zasadnutí19. septembra
rozhodlo, že Pezinok bude mať 25
poslancov. Je to o dvanásť menej
ako v predchádzajú com volebnom
období.

Zásadnou zmenou bude i to, že
ú zemie Pezinka bolo rozdelené na
päť volebných obvodov, doteraz ich
bolo sedem (podrobnejšie na str. 3).

Kandidá tne listiny pre voľbu primá -

tora a poslancov MsZ mohli v
zmysle zákona politické strany a
nezávislíposlanci (minimá lny poč et
volič ov podporujú cich kandidatú ru
400) podať najneskôr do 55 dní
pred dň om volieb, t.j. do 12. októbra
2002.

Predložené kandidá tne listiny
preskúma mestská volebná komisia
a pri splnenívšetkých obsahových
ná ležitostíkandidá ta zaregistruje do
45 dnípred voľbami. (mo)

Zá stupca regentskej rady Peter Wittgrúber oznamuje verejnosti v pezinčine vznik Pezinské ho gró fstva.

Niežeby v Pezinku bolo má lo kultú rno-spoloč en-
ských podujatí, práve opak je pravdou, ale každému
nové mu a zaujímavému sa obč ania vždy potešia.
Rozhodne k takým patria Hradné slá vnosti, ktorých
nultý roč ník sa konal 5. októbra.

Cieľom podujatia, ktoré ho hlavným organizá torom
bolo Obč ianske združenie Karpaty Slovakia v spolu-
prá ci s Kultú rnym centrom a Centrom voľné ho č asu,
je populá rno-recesistickou formou propagovať his-
tóriu mesta. Myšlienka organizovať Hradné slá vnosti
vznikla na sklonku minulé ho roku, krá tko po objavení
Pezinské ho hradu. Pôvodne chceli akciu uskutoč niť
vo väč šom rozsahu v jú novom termíne, to sa však z
rôznych príč in nepodarilo. V októbri to užvyšlo a poda-
rilo sa pripraviť aj zaujímavý program. Pozostával z
uká žok historické ho šermu, detských sú ťaží, koncer-
tov hudobných skupín a overovania schopnostív ry-
tierskej skú ške, sú boji na klade, streľbe z luku, hode
podkovou, na základe č oho mohli najú spešnejší
ú č astníci získať aj certifiká t.

Ako nám povedali hlavníorganizá tori Peter Wittgrú -
ber a JiříVitá loš, tento rok sa im ešte nepodarilo niek-
toré veci zorganizovať , ale v ďalších roč níkoch by
chceli už predstaviť niektoré okamihy zo staršej his-
tórie formou divadelných predstavení, alegórie č i
uká žkami z dobýjania hradu, vpádu Turkov, upá lenia
pezinskej bosorky a iné .

Takouto formou by chceli predovšetkým mladej
generá cii a deťom uká zať pezinské dejiny a viesť ich
k hrdosti na svoje mesto. Organizá tori pripú šťajú , že
Hradné slá vnosti by v budú cnosti mohli byť sú č asťou
aj iné ho podujatia, napr. Vinobrania, kde by bolo
možné v širšej miere a efektnejšie prezentovať svoje
zámery.

Hradné slávnosti v tomto roku navštívilo 500 ľudí, v
sú ťažiach sa vystriedalo 180 detí.

Na podujatísa zú č astnili aj primá tor mesta Ivan
Pessel a jeho zá stupca Oliver Solga, ktorý bol krst-
ným otcom akcie.

(Pokrač ovanie na strane 5)

V zá konom stanovenej lehote do
24.00 hod. 12. októbra 2002 mest-
ská volebná komisia prijala kandi-
dá tne listiny troch kandidá tov na
primá tora Pezinka na nové
štvorroč né funkč né obdobie. O
post primá tora sa uchá dzajú :

(kandi-
dá t Smeru, HZDS, HZD, SNS,
PSNS, SDĽ),
(nezá vislý kandidá t),

(SDKÚ,ANO, KDH).
O 25 miest v Mestskom zastupi-

teľstve sa uchádza 98 kandidá tov z
týchto strán: Demokratická strana -
4 kandidá ti, Komunistická strana
Slovenska - 4, Ľavicový blok - 1,
nezávislíkandidá ti - 9, Obč ianska
konzervatívna strana - 7, Sloven-
ská demokratická a kresťanská
ú nia + Aliancia nové ho obč ana +
Kresťansko demokratické hnutie -
23, Sociá lnodemokratická strana
Slovenska - 10, SMER + Hnutie za
demokratické Slovensko + Hnutie
za demokraciu + Slovenská ná -
rodná strana + Pravá Slovenská
ná rodná strana + Strana demokra-
tickej ľavice - 25, Strana obč ian-
skeho porozumenia - 2, Strana zele-
ných na Slovensku - 13.

MUDr. Richard DEMOVIČ

Ing. Ivan PESSEL
Mgr. Oliver

SOLGA

(mo)

Šestná steho októbra slá vnostne
odštartovala kampaň Za č istejší
Pezinok, ktorej iniciá torom sú
Mesto Pezinok a komunitná nadá -
cia REVIA. Myšlienka oslovila jed-
notlivcov a skupiny dobrovoľníkov
z vyše dvadsiatich subjektov v mes-
te, ktoré sa do projektuzapojili.

Cieľmi projektu sú - zmena život-
né hoštýlu (zlepšenie ekologické ho
myslenia a konania ľudí), zlepšova-
nie č istoty v uliciach mesta a na
verejných priestranstvá ch, boj proti
divokýmsklá dkam, zlepšenie sepa-
rácie zberu komuná lneho odpadu,
zmena konania niektorých maji-
teľov psov (najmäna sídliská ch).

Pokrač ovanie na 2. strane
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16.9. rokoval primá tor Ivan Pessel s JUDr.
Hagyarim o hoteli Grand;

23.9. rokovali primá tor a zá stupca primá tora
s Ing. Romanom Bubeníkom, riaditeľom pobočky
OTP banky v Pezinku o možnej spoluprá ci s
mestom;

24.9. rokoval primá tor so zá stupcami Bas-
ketbalového klubu o podmienkach kú py š porto-
vej haly na Holubyho ulici;

24. a 27.9. rokovali primá tor a zá stupca
primá tora so zá stupcom firmy Ahold o podmien-
kach výstavby nového hypermarketu;

2.10. hovoril primá tor s Marekom Nosko-
vičom o minifutbalovej lige v Pezinku;

2.10. rieš il primá tor s riaditeľmi pezinských
zá kladných a materských š kôl aktuá lne problémy
transformá cie š kôl na samosprá vu;

9.10. rokoval primá tor so zá stupcom firmy
Ardos Ing. Lančaričom vo veci výstavby svetel-
ného prechodu v Grinave;

9.10. konzultoval primá tor so zá stupcami
iniciatívy Detské centrum o možnosti zriadenia
sú kromnej Materskej š koly.
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l
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17.9. rokoval zá stupca primá tora Oliver
Solga vo firme Iluma o dodá vke svietidiel pre
Starú radnicu;

17. a 24.9. rokoval primá tor na Slovenskej
sprá ve ciest o projekte rekonš trukcie š tá tnej cesty
II/502 - obchvat mesta;

24.9. rokoval zá stupca primá tora s predsta-
viteľmi pezinských skautov o novej klubovni na
Cajle;

28.9. sa zú častnil zá stupca primá tora v
Dome kultú ry na vernisá ž i výstavy keramiká ra
Petra Č á slavského z Mladej Boleslavi;

29.9. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na Poslednom tankovaníVeteran car
clubu v Kameňolome;

1.10. rieš il zá stupca primá tora vo firme
Š orem dodá vku betónových prvkov pre Radnicu;

3.10. rokoval primá tor s prezidentom Fondu
ná rodného majetku Jozefom Kojdom o privatizá -
cii Polikliniky;

4.10. navš tívil zá stupca primá tora TJ Sokol
Pezinok a rieš ili najnutnejš ie otá zky;

4.10. sa zú častnil primá tor, ako poslanec
BSK, na rokovanís vedú cim odboru financiíBSK

Struè ne z radnice Ing. Ivanom Roš tá rom a vedením Obchodnej
akadémie v Pezinku o rieš eníhavá rie strechy
š koly;

7.10. sa zú častnili primá tor a zá stupca
primá tora na výberovom konanína výber ná j-
omníkov v Radnici;

7.10. blahoželal primá tor Brigite Čechovej
k 101. narodeniná m;

8.10. sa zú častnil primá tor na magistrá te
Bratislave na rokovaní ohľadne transformá cie
Vodá rni a kanalizá cií;

9.10. sa zú častnil zá stupca primá tora na
zá chrannom archeologickom výskume pri Far-
skom kostole;

9.10. rokoval primá tor na Okresnom ú rade
so zá stupcami ZsVaK o projekte odstraňovania
balastných vôd v kanalizá cii a zvýš eníkapacity
ČOV s ú časťou mesta;

10.10. sa zú častnil primá tor na oslavá ch 20.
výročia ZŠ na Kupeckého ulici;

11.10. sa zú častnil zá stupca primá tora na
pamiatká rskej komisii na Starej radnici ohľadne
reš taurovania sgrafita;

15.10. rokoval primá tor s Ing. Cvachom z
Ministerstva výstavby a regioná lneho rozvoja o
dopracovaníkoncepcie bytovej politiky v meste
Pezinok.
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VOLEBNÝ OBVODč. 1

Volebný okrsokč. 1
Základná š kola

Holubyho 14

Volebný okrsokč. 2
Druž ina mládež e,

Kollá rova 1,

Volebný okrsokč. 3
Gymnázium, Se-

necká 2

Volebný okrsokč. 4
Základná umelecká

š kola, Trnavská 1

Volebný okrsokč. 5
Materská š kola, ul.

gen. Pekníka 2

VOLEBNÝ OBVODč. 2

Volebný okrsokč. 6
Základná š kola,

Cajlanská 88

VOLEBNÝ OBVODč. 3

Volebný okrsokč. 7
Materská š kola,

Svätoplukova 51

Volebný okrsokč. 8
Základná š kola,

Kupeckého 74

Volebný okrsokč. 9
Základná š kola, Na

bielenisku 2

VOLEBNÝ OBVODč. 4

Volebný okrsokč. 10
Materská š kola,

Vajanského 16

Volebný okrsokč. 11
Klub dôchodcov,

Hrnčiarska 35

Volebný okrsokč. 12
Druž ina mládež e,

Fándlyho 11

Volebný okrsokč. 13
Stredné odborné

učiliš te, Komenského

Volebný okrsokč. 14
Materská š kola,

Bystrická 1

VOLEBNÝ OBVODč. 5

Volebný okrsokč. 15
Základná š kola,

Oreš ie 2

(počet poslancov 7)

Volebná miestnosť -
, ulice: Bratislavská 1 - 87 a

2 - 102, Jesenského, Za koníčkom, Ho-
lubyho, Radničné ná m., Potočná , Farská ,
Mladoboleslavská , Mýtna, Š . Polkorá ba.

Volebná miestnosť -
ulice: Zá hradná , M.R. Š tefá -

nika, Kollá rova.

Volebná miestnosť -
, ulice: Moyzesova, Tehelná , Za

drá hou, Senecká , Kalinčiakova, Hollého,
Lesnícka, Natalin dvor, Š ancova, Sama
Chalú pku, Pod lipou, Meisslova.

Volebná miestnosť-
, ulice: Slnečná , Dob-

š inského, Slá dkovičova, Š enkvická cesta,
Panholec, Muš ká tova, Rulandská , Silvá -
nova,Hroznová .

Volebná miestnosť-
, ulice: Jilemnického, Ji-

rá skova, Š afá rikova, Gogoľova, Trnav-
ská , Ná lepkova, Š vermova, Markuš ova,
gen. Svobodu, kpt. Jaroš a, gen. Pekníka,
F.P. Drobiš eva.

(počet poslancov 2)

Volebná miestnosť -
, ulice: Cajlanská , Bottova,

Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta,
Krížna, Kutuzovova, Kučiš dorfská dolina,
Baba, Stupy.

(počet poslancov 7)

Volebná miestnosť -
, ulica: L. Novomeské-

ho.

Volebná miestnosť -
, ulice: Svätoplukova 1 - 5,

Kupeckého, Zá mock á , Rá zusova,
Kuzmá nyho, Malokarpatská , Zigmundí-
kova, Na bielenisku, Slnečné ú dolie, Rei-
singer, Leitne, Kukučinova.

Volebná miestnosť-
, ulice: Suvorovova, Sväto-

plukova 6 - 51.

(počet poslancov 7)

Volebná miestnosť -
, ulice: Vajanského,

Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Krá ľa, Ber-
nolá kova.

Volebná miestnosť -
, ulice: Hrnčiarska, Za

hradbami.

Volebná miestnosť -
, ulice: Mierová , 1.má ja,

Obrancov mieru, Fá ndlyho.

Volebná miestnosť -
, ulice: Majakov-

ského, Gorkého, Puš kinova, Tolstého,
Saulakova, Komenského, Nerudova.

Volebná miestnosť-
, ulice: Bystrická , Bratislavská

108 - 130.

(počet poslancov 2)

Volebná miestnosť -
, ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,

Družstevná , Gróbska cesta, Hečkova,
Hurbanova, Já na Raka, Krkavec, Limbaš -
ská cesta, Matuš kova, Myslenická , Nová ,
Oreš ie, Podkarpatská , Š tú rova, Vinice,
Železničná , Glejovka.

Posledné riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku pred komuná lnymi voľbami
sa uskutočnívo š tvrtok 14. novem-
bra. Bude mať tento program: In-
formá cia o plnenírozpočtu mesta
za III. š tvrťrok 2002, informá cia o
príprave rozpočtu na rok 2003,
sprá va o stave zabezpečenia ve-
rejnoprospeš ných služ ieb, stano-
venie ceny za vývoz tuhého komu-
ná lneho odpadu, informá cia o prí-
prave komuná lnych volieb, VZN o
dani z nehnuteľnosti, informá cia o
plá novanej kontrolnejčinnosti hlav-
nej kontrolórky, VZN o š kolských
obvodoch, VZN o chove psov, hod-
notenie prá ce HK, hodnotenie
prá ce primá tora, ná vrh zmeny orga-
nizačnej š truktú ry. (mo)

V uplynulom š tvorročnom voleb-
nom obdobína poste primá tora a
poslancov MsZ v Pezinku pôsobili:

Ing. Ivan Pessel
-

Mgr. Oliver Solga (viceprimá tor),
Františ ek Féder, Ing. Viktor Féder,
Mgr. Ľubica Pilková , Jozef Š uran,
Ing. Milan Š imovič,

- Ing. Vladimír Hraš na, Ing. Pa-
vol Skovajsa, Ing. Vojtech Gott-
schall, PhDr. Vladimír Miš kovský,
Ing. Já n Bíž , Ing. Pavol Pastucha,

- Ing. Stanislav
Sobota, Ing. Milan Pavelka, Ing.
Já n Hacaj, Miroslav Rybá r, MUDr.
Ingrid Janoš ková ,

- PaedDr. RenéBílik, CSc., Ing.

Primá tor:
Poslanci: volebný obvod č. 1

volebný obvod
č. 2

volebný obvodč. 3

volebný obvod
č. 4

Vladimír Majtá n, RNDr. Juraj Čech,
Bohuslav Bula, Juraj Guš tafík,
PaedDr. Katarína Vladová ,

- Ing. Alžbeta Š i-
poš ová , Ing. Juraj Pá tek, Ing. Já n
Čech, Ing. Vladimír Preš inský, Ka-
tarína Tomková , Ing. Jozef Chyno-
ranský, - Doc.
PhDr. Anton Eliá š , CSc., Ing.
Ľubomír Straka, Peter Zú bek, Ing.
Viliam Frič, Ing. Igor Durec,

- Ing. Já n Satko,
Ing. Eduard Heinrich, Stanislav Du-
š ek.

Zoznam platne zaregistrovaných
kandidá tov na poslancov a primá -
tora pre budú ce volebné obdobie
uverejníme v novembrovom čísle

vo-
lebný obvod č. 5

volebný obvod č. 6

vo-
lebný obvod č. 7

Podľa zá kona o voľbá ch do
samosprá vy obcía Vš eobecne
zá väzného nariadenia schvá le-
ného Mestským zastupiteľ-
stvom v Pezinku dňa 19.9. 2002

17 dnípred voľbami,
teda

48 hodín
pred dňom volieb, teda

.
Potom, teda 48 hodín pred

začatím volieb je aká koľvek
volebná agitá cia zaká zaná .

volebná kampaň pre voľby
primá tora a poslancov MsZ
sa začína

19. novembra 2002 o
14.00 hodine a končí

4.12.
2002 o 14.00 hod

(r)

(Dokončenie z 1. strany)
Projekt predpokladá zvýš enie

podielu občanov (najmä mlá dež e)
na starostlivosti o ž ivotné prostre-
die v meste. Kampaň potrvá do
septembra budú ceho roku.

Na otvoreníkampane za ú časti
primá tora mesta Ivana Pessela sa
zú častnili organizá tori a deti z pe-
zinských š kôl. Deti s vlastnoručne
vyrobenými zvončekmi symbolicky
odzvonili nečistote v meste. (mo)

Na septembrových oberačkových slá vnostiach v Modre urobilo Malokar-
patské osvetové stredisko, ktoré bolo ich spoluorganizá torom, prieskum
ná zorov občanov na Vinobranie. Formou dotazníka sa vyjadrilo 109 re-
spondentov.

Na otá zku , 55 percent re-
spondentov odpovedalo, ž e by to malo byťako doteraz - každý rok strie-
davo v Modre a Pezinku, 26 percent bolo za každoročné vinobranie v
oboch mestá ch.

Podľa prieskumu sa respondentom na tohtoročnom modranskom vino-
branínajviac pá čilo: program, atmosféra podujatia, burčiak, víno a občer-
stvenie. Nepá čilo sa im: počasie, priveľmi folklórne ladenýprogram (malo
byťviac dychoviek), doprava a stiesnenosťvinobrania, nedostatok parko-
vacích plôch.

Ako č asto a kde by sa mali vinobrania konať

(r)

Deti pezinských š kô l symbolicky odzvá ň ajú neč istote v Pezinku.
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Druhý októbrový tý ždeň sa usku-
točnil z popudu Európskej asociá -
cie líg proti rakovine (ECL) tradičný
Tý ždeň proti rakovine. Jeho ná me-
tom na tento rok sú

. Deklará cia o
presadzovaní a uplatň ovaní prá v
onkologický ch pacientov je spo-
ločná pre celú Európu. Schvá lilo ju
Valné zhromaždenie ECL v Oslo
29. júla 2002. So slovenskou ver-
ziou tohto dokumentu, v podobe
malej sivej brožúrky ste sa mohli
obozná miť v dň och, keď ju pon-
úkali pezinskí gymnazisti v uliciach
mesta. Časťbrožúrok je ešte roz-
miestnená na poliklinike, v le-
ká rň ach a v informačnom centre.

Prá va onkolo-
gických pacientov

Anna Mrázová
Svojpomocnýklub Venuš a

V sobotu 21. septembra, počas
parlamentných volieb, vo voleb-
nom okrsku na Cajlanskej ulici
priš li voliť aj Lucia Lichtnekerová a
Michal Hanúsek, pre ktorých bol
tento deň svadobným.

Snímka Peter Sandtner

I keď je pre ná š región typická
skôr husacina, aj zabíjačkové dob-
roty stoja za ochutnanie. Tobôž,
keď sú pripravené podľa osvedče-
ných receptov. A prá ve tieto delika-
tesy budú na programe ď alš ieho
kurzu varenia regioná lnych š pecia-
lít v rá mci cyklu Ako to robili naše
babky. Jeho organizá tori - Malo-
karpatské múzeum a Mesto Pezi-
nok pozývajú vš etkých, ktorí sa
chcú dozvedieť tajomstvá ich prí-
pravy na stredu 20. novembra o
16.00 hod. do dielne múzea na ul.
M.R. Š tefá nikač. 6. Vstup na podu-
jatie je voľný. (EL)

Dom Petra Schwammela na Š túrovej ulici 51.
Snímky (mo) a (mb)

Víťazka kategórie predzá hradka Viera Kubalá ková
preberá ocenenie z rúk primá tora.

V zá ujme zvý šenia úrovne život-
ného prostredia v našom meste
koná sa každoročne súťažo naj-
krajšiu kvetinovú vý zdobu, ktorej
organizá torom je Mesto Pezinok.

Slá vnostné vyhlá senie vý sledkov
súťaže sa uskutočnilo 30. septem-
bra v obradnej sieni mestského úra-
du. Ceny najlepším odovzdal pri-
má tor Ivan Pessel, ktorý vo svojom
príhovore vyzdvihol úsilie občanov
oskrá šľovanie svojho mesta.

Do hodnotenia bolo vybraný ch 35
objektov s kvetinovou vý zdobou. V
prvej kategórii sa na
prvý ch troch miestach umiestnili: 1.
Ľ uboš Noskovič , Gorkého 20, 2.
Stanislav Glvá č , Gorkého 16, 3.
Ernest Prizbul, Majakovského 33. V
kategórii zvíťazila
Viera Kubalá ková , ul. Fraň a Krá ľa

okno, balkó n

predzáhradka

22 pred Petrom Schwammelom,
Š túrova 51, Annou Kolekovou, Caj-
lanská 195 a Miroslavom Červen-
kom, Nová 28. V tretej kategórii

bolo poradie: 1.
Reštaurá cia Surini, Bernolá kova
92, 2. Lesná sprá va, Moyzesova
ul.,3. Penzión Kriser, Tehelná 4.

Vý ber objektov do súťaže sa robil
dlhodobý m vyhľadá vaním počas
letný ch mesiacov. Hodnotenie za-
bezpečovala komisia v zložení: Ing.
Miloš Bačá k (predseda), Ing. Eva
Lupová , Ing. Oľga Moťovská , Re-
ná ta Klimentová .

Predseda komisie Ing. Bačá k ná m
k priebehu súťaže povedal: -

verejná budova

Ú ro-
veň kvetinovej výzdoby v Pezinku
pozornejš ie sledujem už tretírok a
môžem povedať, že stá le sa zvyšu-
je, aj keď to stá le eš te nie je také,

ako by sme si želali. K zlepšeniu
tohto stavu doš lo najmä v Grinave.
Menš ízá ujem o kvetinovú výzdobu
prejavujú podnikatelia a tunajš ie
firmy, v tejto kategórii bol najmenš í
počet objektov na hodnotenie.

Pri hodnotenísme okrem množ-
stva a úrovne výzdoby posudzovali
i to, koľko úsilia majiteľ vynaložil na
dosiahnutie daného stavu. Nako-
niec vyš š ie sme hodnotili tých, ktorí
kvetiny a kríky aj zasadili, ako tých,
ktorí ich len kúpili a rozmiestnili v
ná dobá ch pred svojim príbytkom či
prevá dzkou.

Dúfam, že tých ktoríneboli tento-
raz oceneníto neznechutía do tejto
akcie sa zapoja aj v budúcom roku.
I tak si myslím, že mnohí to robia
pre svoju radosť a pre potešenie zo
skrá š lenia svojich príbytkov. (mo)

V piatok 11. októbra sa uskutočnilo v Dome kultúry
celomestské stretnutie dôchodcov pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. Podujatie organizačne zabez-
peč ili MsÚ- oddelenie obč ianskych zá ležitostí, Kult-
úrne centrum a pezinskékluby dôchodcov.

Organizá tori tentoraz zaujímavo vyriešili kultúrny

program, tradičné vystúpenia profesioná lnych umel-
cov a žiakov miestnych škôl nahradili vlastný mi pro-
gramami, ktoré pripravili č lenovia klubov dôchodcov.
Vydarený program doplnili len vystúpením taneční-
kov z Petanu.

K účastníkom stretnutia sa prihovorili primá tor Ing.
Ivan Pessel, viceprimá tor Mgr. Oliver Solga a vedúca
oddelenia soc. vecíMsÚAlžbeta Strapá ková . (mo)

Mestský úrad v Pezinku, Rím-
skokatolícka cirkev a Evanje-
lická cirkev augsburgského vy-
znania pozý vajú na pietny akt
PAMIATKA ZOSNULÝCH, ktorý
sa uskutoční 1. novembra 2002.

Spomienka na cintoríne v Pe-
zinku bude o 15.00 hod. a na
cintorínoch na Cajlanskej ulici a
v Grinave o 14.00 hodine.(msú )

, Športmedia spol. s.r.o.,
Bratislavská 62;

l PENZIÓ N GARNI RUSTICA,
SLOVAN

,
Naďa Vrá blová , Jesenského2;

, Krajč írstvo, pá nske a
dá mske odevy, metrový textil, tex-
tilná galantéria, Ladislav Gembeš,
Moyzesova 16;

l

l

KAVIAREŇ MARGO CAFE

LACO

, Rudolf Zedníček, Ho-
lubyho 27;

, predaj kožený ch vý rob-
kov, textil a doplnkový tovar, P&J
spol. s.r.o., M.R.Š tefá nika 19;

, Pavol Hudec, Kalinč iakova
4;

, predaj chovateľský ch po-
trieb, Vladimír Kočná r, Suvorovova 2;

, Vladimír Č ajkovič ,
Moyzesova 10;

l

l

l

l

l

UNI CAFE

ROSSI

MASÁ ŽNE A RELAXAČNÉ
SLUŽBY

ARA

POTRAVINY

René Peiger,
AKSO s.r.o., Rá zusova 30/A;

,
Radničné ná m. 3;

, Peter Ka-
dlec, Myslenická 138;

manikúra, pedikúra, Jozefína Peš-
ková , Holubyho 11;

, Ka-
tarína Guštafíková , Holubyho 46;

, grafické štúdio,

l

l

l

l

l

l

BICYKLE-ŠPORT,

OBUV - SEVEN MILES s.r.o.

DVEROVÉ ŠTÚ DIO

ŠTÚ DIO KRÁ SY COLOMBINA,

KADERNÍCTVO EMKA

NEXT-COM
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Pravidelne č ítam Pezinč ana,
píšete ozaj o všelič om. Nedá vno
som č ítal o separovaníodpadov.

Chcel by som vá s upozorniť, že
v grinavskej č asti sú dva kontaj-
nery na sklo, tie sú však raz-dva
plné a nikto ich nevyberá . Vyzerá
to tak, akoby Petmas ani nemal o
sklo zá ujem. Treba ozaj kontaj-
nery vyberať č astejšie.

Taktiež si myslím, že tieto kon-
tajnery je potrebné natrieť farbou
a výraznejšie označ iť, lebo potom
obč ania do nich há džu okrem skla
aj inýodpad.

Č itateľz Grinavy

Slovník cudzích slov rozumie pod
pojmom "vandalizmus" bezohľad-
né nič enie najmä kultú rnych hod-
nôt, barbarstvo. Dá sa ale povedať,
že ide o nič enie č i poškodzovanie
akýchkoľvek významných hodnôt,
ktoré sú chrá nené č i už trestným
alebo priestupkovým prá vom a to
najmä majetok obč anov, obce
alebo štá tu. Aj napriek tomu, že by
sme si veľmi želali, aby sa prejavy
vandalizmu v našom meste nevy-
skytovali, žiaľ musíme s ľú tosťou
konštatovať, že ani naše mesto nie
je v tomto výnimkou. Na zá klade
aplikač nej praxe a osobných prak-
tických skú seností zamestnancov
mestskej polície v Pezinku, mô-
žeme jednoznač ne konštatovať,že
vandalizmus v našom meste sa
prejavuje predovšetkým pá chaním
majetkových deliktov. Ide najmä o
nič enie a poškodzovanie cudzieho
majetku (hnuteľné ho alebo nehnu-
teľné ho).

Treba povedať, že aj napriek hlia-
dkovej a obchôdzkovej službe,
ktorú mestská polícia vykoná va
nepretržite 24 hodín denne na
ú zemímesta, nie je možné bez spo-
luprá ce s obč anmi, ú spešne elimi-
novať prejavy vandalizmu predo-

všetkým v pá chaní priestupkov
proti majetku.

Ak budeme vychá dzaťzo zá kona
o obecnej polícii, mestská polícia v
rá mci plnenia svojich ú loh pôsobís
príslušnými ú tvarmi Policajné ho
zboru pri ochrane majetku obce,
majetku obč anov, ako aj iné ho ma-
jetku v obci pred poškodením,
znič ením, stratou alebo zneužitím.
Okrem iné ho je zá roveň povinná
zakroč iť podľa svojich možností
a schopností v medziach zá -
kona o obecnej polícii a iných
všeobecne zá väzných prá v-
nych predpisov, prípadne vyko-
nať iné nevyhnutné opatrenia,
ak je dôvodné podozrenie, že
bol spá chaný alebo sa pá cha
trestný č in, priestupok, iný
sprá vny delikt alebo iným spô-
sobom sa rušíverejnýporiadok.
Mestská polícia má zá konné
možnosti postihnú ť pá chateľa
priestupku v prípade, ak ho pri
tom prichytí. V prípade ak pri-
chytípá chateľa priestupku proti
majetku je mestská polícia
oprá vnená doriešiť (preroko-
vať) priestupok buď v blokovom
konaní (výška pokuty až do
1000 Sk) alebo odstú piť
priestupok na prerokovanie a
rozhodnutie sprá vnemu orgá -

Takto to č asto vyzerá po noč nom vy-
č íň anívulič keFortna. Foto: (mo)

nu, ktorý môže uložiť pá chateľovi
priestupku pokutu až do výšky 10
000 Sk. Pá chateľovi sa uložípovin-
nosť dobrovoľne uhradiť spôso-
benú škodu. Avšak problé m na-
stá va v prípade, ak pá chateľa
priestupku - vandala neprichytíme
pri č ine a ostanú po ňom škody na-
príklad znič ený, poškodený mest-
skýmajetok alebo majetok obč ana.
Obľú benými objektmi vandalov sú

najmä dopravné znač enia, ná doby
na odpadky, kvetinové zá hony,
školský majetok, telefónne bú dky,
na cintoríne svietniky a iné . Vandali
v meste pá chajú protizá konnú č in-
nosťpredovšetkým v noč ných hodi-
ná ch a je nutné povedať, že č asto
na verejných priestranstvá ch, síd-
liská ch, kde sa domnievame, že
nie je možné , aby také to vyč íňanie
vandalov neregistrovali obč ania.
Často nereagujú na danú situá ciu,
nekontaktujú policajné zložky pôso-
biace v meste Pezinok, ktoré sú
schopné voč i vandalom ú spešne
zasiahnuť, a tak sa stá va, že van-
dali uniknú spravodlivé mu po-
trestaniu a spôsobené škody na
majetku poškodené ho nie je
možné dať k ná hrade pá chateľovi
priestupku.

Verejnosťpreto nesmie daťpries-
tor vandalizmu a je nevyhnutné ,
aby pri potlá č aní č i eliminovaní
všetkých foriem vandalizmu ú zko
spolupracovala s tými orgá nmi,
ktoré majú také to protiprá vne kona-
nie potlá č ať priamo zo zá kona v
rá mci svojich ú loh a povinností.
Takýmito orgá nmi v našom meste
sú - - tel.
033/6901 182, telefónna linka tie-
sňové ho volania 159,

- tel. 0961 523705,
033/641 2333, telefónna linka tie-
sňové ho volania 158.

Mestská polícia

Obvodné
oddelenie PZ

Mgr. Ľ udovít Farbula

Kultú rne centrum v Pezinku
ponú ka inštitú ciá m, spoloč en-
ským organizá ciá m, školá m, ale
aj sú kromným firmám, jednora-
zový prená jom priestorov Domu
kultú ry na seminá re, konferen-
cie, stužkové a iné spoloč enské
udalosti s väč ším poč tom osôb.
Môžeme zabezpeč iť aj obč er-
stvenie podľa vašich predstá v v
spoluprá ci so Zá mockou vi-
ná rňou Pezinok. Informujte sa
osobne v KC Pezinok, Ho-
lubyho 42, denne od 8.00 do
15.00 hod., prípadne telefo-
nickyna t.č . 033/641 3949.

(KC)

Kto zavá dza?
V septembrovom č ísle mesač níka Pezinč an zverejnil primá tor mesta Ing.

Ivan Pessel č lá nok pod ná zvom
Prizná m sa, že keď som si č lá nok preč ítal, bolo mi ťažko.

Keby som sa nepoznal, na zá klade tohto č lá nku by som možno sá m o sebe
nadobudol dojem, že som neseriózny č lovek, ktorý podstatnými nepres-
nosťami a nepravdivými ú dajmizavá dza obč anov.

S č istým svedomím môžem vyhlá siť, že všetky informá cie v mojom
č lá nku v ekologickom obč asníku V zdravom meste č . 4 sú pravdivé . Č ita-
teľov, ktoríchcú mať o celej veci objektívny ná zor prosím, aby si preč ítali
oba č lá nky a ažpotom si vytvorili mienku o ichautoroch.

Rá d by som veril, že Ing. I. Pessel si iba zle preč ítal môj č lá nok a že jeho
reakcia nie je ú myselnou manipulá ciou a snahou poškodiťmoje dobré me-
no. Zrejme iba nedopatrením si nevšimol, že ja píšem o dvoch rôznych do-
kumentoch. Jeden dokument, ktorý spomínam, je ú zemný plá n zóny.
Druhýdokument, o ktorom píšem, je aktualizá cia ú zemné hoplá numesta.

Ing. I. Pessel však vo svojom č lá nku vykonštruoval nesprá vne sú vislosti.
Píše takým spôsobom, ako keby moje slová k ú zemné mu plá nu zóny boli
adresované k aktualizá cii ú zemné ho plá nu mesta.

Na inom mieste zas hovorío podstatných nepresnostiach a nepravdivých
ú dajoch v mojom č lá nku. Neuvá dza však konkré tne, akých nepresností
som sa dopustil. Bez vecné ho argumentu tak vytvá ra dojem, že môj č lá nok
je nepravdivý.

Ato jednoducho nie je pravda.
Charakterníľudia si vedia priznať chybu a zná šať dôsledky. Som zveda-

vý, č i to doká že ajautor tohto č lá nku I. Pessel.

Je aktualizá cia územného plá nu hrozbou
pre obč anov?

Ing. Jaroslav Pavlovič

- Ing. Jaroslav Pavlovič v ekologic-
kom obč asníku V zdravom meste
(č . 4 z jú na t.r.) uverejnil č lá nok

Na
zá klade výzvy vydavateľa obč as-
níka OZ PrevenciaAD, v zastú pení
Ivanom Lukšíkom, som v urč enom
termíne (do 18.8. 2002) odovzdal

Stanovisko
Ing. Ivana Pessela:

Pe-
zinč ania, viete č o mô že priniesť
aktualizá cia územného plá nu?

príspevok pod ná zvom

Č lá nok som odovzdal
15.8., avšak vydavateľ o deň ne-
skôr mi ozná mil:

. Preto som
požiadal redakč nú radu Pe-
zinč ana o jeho zverejnenie bez ko-

Je aktuali-
zá cia územného plá nu hrozbou pre
obč anov?

...ďakujem za Vá š
príspevok do Eko-obč asníka. Kvô li
dovolenká m sme augustovéč íslo
vydali skô r. Vá š príspevok najskô r
zaradíme do septembrového č ísla-
... podpísaný I. Lukšík

mentá ra, lebo ide už o druhý
príspevok, ktorý i napriek ponuke
vydavateľa reagovať na uverej-
nené č lá nky, Eko-obč asník neuve-
rejnil.

A teraz k č lá nku J. Pavlovič a
v tomto č ísle:

- Už samotný ná zov č lá nku v Eko-
obč asníku č . 4 hovoríjasne o aktu-
alizá cii Ú zemné ho plá nu mesta
(ÚPN).
- Je faktom, že J. Pavlovič sa

zmieňuje aj oÚ zemnom plá ne cent-
rá lnej mestskej zóny (ÚP CMZ),
ktorú však dá va do sú vislosti sAktu-
alizá ciou ÚPN. Na odporú č anie
spracovateľa Aktualizá cie ÚPN a
Odboru životné ho prostredia OkÚ
sa vyhodnotenie pripomienkové ho
konania k ÚP CMZ uskutoč níažpo
schvá leníAktualizá cie ÚPN, o č om
som informoval obč anov na po-
slednom verejnom zasadnutí k
riešeniu pripomienok dňa 3.8.
2002 s ubezpeč ením, že všetky
zá sadné pripomienky bude spra-
covateľ akceptovať (ide najmä o
otá zky riešenia ulíc Mýtnej a Ber-
nolá kovej a dopravných systé mov

Kto
zavá dza

Mrzíná s,
že pre nedostatok miesta sme
nemohli v tomto č ísle uverejniť
príspevky viacerých autorov.
Niektoré z nich uverejníme v
budú com č ísle.
Ďakujeme za pochopenie.

Redakcia
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Kolektív pedagogických pracovníkov a vychová vateľov.

Za obdobie svojho pô -
sobenia sme pripravili do života nie-
koľko tisíc žiakov. Dobrá prá ca na-
š ich uč iteľov, usilovnosť a talent
žiakov sa odzrkadlili v množstve
významných úspechov a ocenení,
ktoré sme získali vo vedomostných
súťažiach a olympiá dach, alebo v
š portovej oblasti. Napríklad v súťaži
Odysea mysle naš i žiaci vo svojich
kategóriá ch dvakrá t zvíťazili na Slo-
vensku a úspeš ne reprezentovali
svoju vlasťaj vo svetovom finá le v
USA.

Dosiahli sme ďalš ie výborné oce-
nenia a úspechy hlavne v geografic-
kej olympiáde, matematických a
literá rnych súťažiach, no úspechom
naš ej prá ce bolo a je každé dieťa,
ktorésa úspeš ne zaradí doživota.

Za dvadsaťrokov pô sobenia š ko-
ly pracovalo u ná s veľa pedagogic-
kých i nepedagogických pracovní-
kov. V r. 1999 - 2001 pô sobila u ná s
aj americká lektorka Cheryl Kingo-
vá . V súč asnosti navš tevuje š kolu

Dňa 1. septembra 2002 uply-
nulo dvadsať rokov od otvorenia
naš ej Zá kladnej š koly na Kupec-
kého ul. 74.

770žiakov (jeden z najvyš š ích poč -
tov žiakov základných š kô l v Pezin-
ku) a pracuje tu 74 pracovníkov.

Úspeš ne presadzujeme projekt
INFOVEK, SOKRATES, ZDRAVÁ
ŠKOLA. Od 3. roč níka máme triedy
s rozš íreným vyuč ovaním cudzích
jazykov (anglický a nemecký). Má -

me rozvinutú družbu so 6. ZŠ v Mla-
dej Boleslavi.

Ďakujeme vš etkým, ktorí akým-
koľvek spô sobom š írili a š íria dobré
meno naš ej š koly a želáme si, aby
sme ho kvalitnou prácou dosahovali
aj v budúcnosti.

MagdalénaČervenková

Č lenovia skupiny historického šermu predviedli s
ú spechom uká ž kušermiarskych sú bojov.

Jednou zo sú ťaž ípre deti i dospelých bolo zhadzova-
nie sú pera zklady.

Udrž ať v oboch rukách niekoľko
minú t ozajstné meče nebola až
taká ľahká ú loha.

(Dokončenie z 1. strany)
Súč asťou Hradných slávností bol

tiež akt vyhlá senia Pezinského
grófstva. Pezinskú verejnosťo tom
vo svojom úradnom jazyku - pe-
zinč ine, informoval zástupca re-
gentskej rady Peter Wittgrúber. Čin-
nosť Pe-zinského grófstva na roz-
diel od Hradných slá vností bude
jestvovaťpocelý rok.

Aj keď veľavá ženého a bohatého
grófa zatiaľnenaš li, novovzniknuté
Pezinské grófstvo užmá svoje plati-
dlo - Pezinské groš e. Uždali vyraziť
dvetisíc kusov mincí, ktoré chcú
prezentovaťna najbližš ej akcii. Pre
verejnosť budú k dispozícii v Infor-
mač nom centre na Radnič nom ná -
mestí.

Dozvedeli sme sa tiež, že grófstvo
bude mať vlastné turistické pasy,
podobne ako Valaš ské krá ľovstvo.
Oprávnenosť takéhoto dokladu po-
tvrdia svojou peč aťou. Na propagá -
ciu grófstva bude slúžiťpohľadnica,

jej výroba sa užzabezpeč uje.
Grófstvo bude maťtaktiež vlastnú

vínnu pivnicu. Chcú vš ak nadviazať
spoluprá cu aj s ostatnými pezin-
skými viná rmi, niektoré ich pre-
vádzky označ ia ako š enky Pezin-
ského grófstva.

Na slávnostné príležitosti budú
používať vlastné kostýmy, ktoré si
dajúuš iť. Pre styk s inými spoloč en-
stvami budú slúžiť ambasády Pe-
zinského grófstva.

Vš etky tieto aktivity smerujú k roz-
voju cestovného ruchu v naš om
meste. Aj preto autori tejto myš lien-
ky oč akávajú podporu zo strany
mesta, s ktorou súzatiaľspokojní.

Spoliehajú sa aj na pomoc spon-
zorov, ktorí, najmä teraz na zač iat-
ku, mô žu niektoré ich zámery po-
sunúťdopredu.

Aj keď Hradné slávnosti boli vr-
cholným podujatím OZ Karpaty Slo-
vakia v tomto roku, ich práca sa ne-

konč í. Pripravujú ďalš ie prezenta-
č néakciea výstavky vzácnychpred-
metov, pochádzajúcich z vykopá vok
na území mesta, ktoré robia ich č le-
novia. Týmito aktivitami chcú
prispieťk objasneniu menej známej
histórie Pezinka. (mo)

Pezinský Lions club pripravuje
pre telesne postihnutých obč anov
a vozič ká rov bezplatný zá jazd do
krá sne vyzdobenej vianoč nej Vied-
ne. Prosíme záujemcov, ktorí sa
eš te neprihlásili, aby to v prípade
zá ujmu urobili do 20. novembra na
telefónnom č ísle 6411049 alebo
priamo na Mestskom úrade u Mgr.
Olivera Solgu. Zá jazd sa uskutoč ní
v druhom decembrovom týždni.

(OS)

V zmysle § 25 zákona NR SR č .
332/1996 Z.z. o vinohradníctve a
viná rstve je potrebné, aby každý
vlastník alebo užívateľprihlásil vinicu
na registráciu do vinohradníckeho
registra. Registrácia je podmienkou
pre výsadbu, ktorá bude v budúc-
nosti povolená iba na pomenova-
ných a zaregistrovaných vinohrad-
níckych honoch na základe výsad-
bového práva. Vytvorenie vinohrad-
níckeho registra je jednou z podmie-
nok pre vstup Slovenskej republiky
do Európskejúnie.

Mesto Pezinok v spolupráci s
Ústredným kontrolným a skúš obným
ústavom poľnohospodá rskym v Bra-
tislave umožní vš etkým vlastníkom a
užívateľom vinohradov (aj vyklč ova-
ných a neobrábaných), aby registrá -
ciu vykonali v č ase od 22.10. do
31.12. 2002 v budove MsÚ , Rad-
nič né nám. 7, I. posch., kanc. č . 5,
vždy v utorok a š tvrtok od 16.00 do
19.00 hod. u dô verníka pre kataster
Pezinok.

Pri registrácii sú požadované tieto
údaje: osobné údaje vlastníka i uží-
vateľa, parcelné č íslo (nové, podľa
katastra nehnuteľností), výmera vi-
nice v m , vek vinice, odroda, spon a
typ vedenia.

Na registráciu si treba priniesť list
vlastníctva alebo výpis z katastra
nehnuteľností nového stavu bez
kolkov. Špeciá lne tlač ivá a podrobné
informácie dostanete priamo pri re-
gistrácii.

2

Ing. Vladimír Baričič
a Ing. Milan Pavelka
vinohradnícki dôverníci
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Sá ra Macejková 18.6.
Sarah Streovská 12.7.
Simona Everlingová 3.8.
Michal Nespala 4.8.
Š imon Kozá k 6.8.
Soňa Mlyneková 8.8.
Má ria Dulajová 13.8.
FilipSlimá k 17.8.
Sebastiá nBaď urík 20.8.
Peter Belko 25.8.
Tamara Somíková 25.8.
Erik Solík 30.8.
Daniel Valentin Esposito 31.8.
Martin Glasa 31.8.
Matúš Bé ger 3.9.
Lívia Kovačovská 5.9.
Ester Farkašová 7.9.
Adriá n Husá rik 7.9.
Natá lia Ivinová 9.9.
Daniel Sadloň 18.9.
Kristína Búriová 23.9. Rozá lia Guš tafíková , 73 r. 27.8.

Já n Blattner, 74 r. 28.8.
Karol Kozmon, 59 r. 8.9.
Miroslav Blecha, 83 r. 8.9.
Otto Guš tafík, 59 r. 10.9.
Michal Michalka, 72 r. 11.9.
Rudolf Kretter, 60 r. 15.9.
KatarínaCaganová , 87 r. 16.9.
Stanislav Gschwandtner, 76 r.19.9.
Ľudmila Slimá ková , 83 r. 19.9.
Margita Lüköová , 89 r. 21.9.
Jaroslav Boď a, 41 r. 22.9.
Kristína Wittgrúberová , 89 r. 22.9.
Rudolf Ondrovič, 85 r. 27.9.

Dušan Hoď a a Ing. Ľubomíra Roj-
ková
Ladislav Kubík a Zuzana Juranová
Branislav Dobrotka a Má ria Kozá -
ková
Ing. Mariá n Nagy a Ing. Hana Š tifi-
lová
Mgr. Miroslav Trenčan a Ing. Ľubi-
ca Kosorínová
Zdenko Dugovič a Ing. Andrea Š tr-
bová

Alexander Šandor a Adriana Pil-
ková
Ing. Andrej Schvarc a Mgr. Hana
Chovancová
Pavel Pilka a Bibiana Bedná rová
Ing. Peter Zlá mala a Ing. Alexandra
Gaď ová
Richard Strapá k a Katarína Cha-
nečková
Michal Hanúsek a Lucia Lichtneke-
rová
Mikulá š Mará k a Nikoleta Nosko-
vičová
Ing. Peter Meier a Ing. Gabriela
Galanová
LuciaĎ urkovičová a Viliam Ridzoň
Ing. Rastislav Oravec a Ing. Petra
Boriková
Juraj Baluch a Má ria Javorinská

Júlia Lehoczká 5.10.
Simeon Butko 6.10.
Marta Já noš ová 6.10.
Hedvika Š imurdová 11.10.
Rudolf Sabo 12.10.
Kazimír Hanúsek 14.10.
Bož ena Lachká 15.10.
Hedviga Urbanová 17.10.
Já n Grúber 20.10.
Viktória Rýdza 24.10.
Má ria Böhmová 30.10.

Teré zia Š indlerová 12.10.
Má ria Markeová 20.10.
Má ria Juriš ová 21.10.
Milada Blaž eková 22.10.
Serafína Ď urkačová 22.10.
IrenaŠevčíková 31.10.

Júlia Iš toková 25.10.

Robert Č ajkovič 3.10.

Juraj Moravský 3.10.

Alž beta Heldová 28.10.

BrigitaČechová 7.10.

70-roč ní

75-roč ní

80-roč ná

85-roč ný

90-roč ný

93-roč ná

101-roč ná

Dňa 15. októbra
2002 uplynulo 12 ro-
kov, čo ná s navž dy
opustil ná š drahý

Spomínajú

Ing. Dominik
RUŽA.

rodič ia,manž elka
a dcérkaDominika

Na mieste dnešné ho Okresné ho
úradu na Š tefá nikovej 10 sa na
prelome 19. a 20. storočia nachá d-
zal sirotinec Já na Kothmara, ktorý
patril nemecké mu evanjelické mu
zboru augsburské ho vierovyzna-
nia. Vznikol v 19. storočí. V knihe
emeritné ho evanjelické ho fará ra
Adolfa Niku Das Evangelish -

sa uvá dza, ž e tretí
učiteľna Bürgerschule mal maťna
starosti vyučovanie v inš titúte (siro-
tinci), ktorýmal byťčoskoro otvore-
ný. Uvá dzajú sa tam aj povinnosti
tohto učiteľa. Ubytovanie mal za-
bezpečené v budove inš titútu.
Týmto učiteľom a vedúcim na Das
Kothmarische Institut bol Johann
Urbauer, v roku 1871 bol jeho
sprá vcom Karol Klutz.

Krízu inš titút prež íval v roku
1870. Nebolo dosťpeňazí na to,
aby ho mohli udrž iavaťv zmysle
zá vetu poručiteľa. Peniaze totiž
nestačili pre 12 sirôt, ako si ž iadal
zá vet. Na konvente toho roku bol
podaný ná vrh na pozastavenie
činnosti inš titútu, kým sa nenazbie-
rajú z úrokov ď alš ie finančné pro-
striedky. Ď alš í problé m bol
ohľadne platu učiteľa Ulreicha. Na-
koniecčinnosťinš titútu pozastavili.

Viaceré hlasy však ž iadali obno-
venie jeho činnosti. Po rozhodnutí
generá lneho konventu š tyroch
diš triktov ev. cirkvi a.v. v Uhorsku
dňa 1.3. 1880 činnosťsirotinca ob-
novili.

V Š tá tnom okresnom archíve v
Modre v spisoch Magistrá tu mesta

Lutherische Kirchenwesen in Bo-
sing1781 - 1945

Pezinok má me z tohto obdobia
rôzne spisy, ako napr. z roku 1909
príkaz k vydaniu dieťaťa zo sirotin-
ca, ž iadosťo prijatie detí do sirotin-
ca, účet výdavkov pre siroty z r.
1909 a iné . Je tam aj Obež ník o
zá kaze vydá vania pôž ičky zo sirot-

skej pokladne a tiež o nakladaní s
peniazmi v Krajinskej ústrednej
úverovej banke. V roku 1909 bola
podaná ž aloba na tútora malole-
tých detí. Stojíza zmienku, ž e funk-
ciu mestské ho tútora sirôt vykoná -
val v istom čase aj leká rnik Franz
von Meissl, autor brož úrky Bozin,
autor kresieb mestských brá n.

Na pezinskom cintoríne je hrob,
na ktorom je uvedené : "

" (Ruhestäte der

Hrob rodiny
š ľachetného zakladateľa ná š ho
dievčenského sirotinca Johanna
Gschwandtnera.

familie des edlen Stifters unsere
Mädchenwaisenhauses Johann
Gschwandtner 1874 - 1914).

List preš porské ho ž upana Já novi
Kadlečíkovi má dá tum 20. marca
1919:

Na konvente v roku 1919 sprá vca
ústavu Johann Kadletschik ozna-
muje, ž e úroky Kothmar - Stiftung
(Kothmarovej nadá cie) nevysta-
čujú na udrž anie činnosti chla-
pčenské ho sirotinca. Fará r Hen-
rich Daxer radí konventu, aby cho-
vanci boli umiestnení v sirotinci v
Bratislave. Tak sa aj stalo. Zriade-
nie dievčenské ho sirotinca zo
Gschwandtnerstiftung (Gshwandt-
nerovej nadá cie) nebolo za daných
okolností mož né . Aj dievčatá
umiestnili do Bratislavy.

O týchto pomeroch hovorí aj list
inš truktora Ministerstva sociá lnej
starostlivosti pre odbor starostli-
vosti o mlá dež E. Rosola z Brati-
slavy z 29. novembra 1920:

Vš etkým Pá nom služným,
meš ťanostom a pá nu meš ťanosto-
vi mesta Bratislava. Ozná mte č i na
obvode Vaš ej patričnosti suli siro-
tince, detince a v jakom stave sú
tieto.

Městskémuúředu v Pezinku,
doporučujeme Vá m, abyste na
zá chranu vá lečných pújč ek sirot-
č ince Jana Kothmara v Pezinku v
č á stce K 13900 a K 20000 upsali
IV. stá t. pújč ku č sl. republiky. Zá ro-
veň ž á dá me, abyste ná m do týdne
zaslali vyplněný dotazník o dneš -
ním stavu jmenovaného sirotč ince.

Peter Sandtner

So slzami v očiach
a smútkom v srdci si
2.11. 2002 pripome-
nieme 2. výročie
tragickej smrti milo-
vané ho 26-ročné ho

S bôľom spomínajú

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichúspomienku.

MARTINA
SVETLÁKA

rodič ia, brat
s rodinou, manž elka, dcéra Ro-
manka a ostatná smútiaca rodi-
na.

Ď akujeme leká rom a zdravotným
sestrá m interné ho oddelenia Ne-
mocnice s poliklinikou v Modre za
vzornú starostlivosť o pacientov,
ktorú preuká zali aj pri oš etrovaní
brata Stanislava Gschwandtne-
ra. Lýdia Nosálová

Dňa 11.11. 2002
uplynie 10 rokov, čo
ná s navž dy opustil
drahý manž el, otec,
svokor a dedko

Za spomienku ď a-
kuje

ImrichČUPÁK.

manž elka, dcéra
a syn s rodinami

Dňa 14. októbra
2002 uplynul rok, čo
ná s navž dy opustil
ná š milovaný syn,
brat a vnuk

z Viničné ho.
S bôľom spomínajú

Jož ko MACO

rodič ia, sestra, starírodič ia a
ostatnásmútiaca rodina

Má ria Nemcová , 61 r. 24.9.
ĽuborŽigo, 54 r 29.9.
Michal Tutko, 86 r. 30.9.
Michal Chrappa, 54 r. 1.10.
Má riaČ íž iková , 80 r. 3.10.
Františ ka Slaná , 80 r. 7.10.

Ď akujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom a zná -
mym za účasť na
poslednej rozlúčke
s naš im drahým

Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti.

Rudolfom
KRETTEROM.

Manž elka Matildaa synovia

Dňa 6.11. 2002
uplynú 3 roky, čo
ná s navž dy opustil
ná š drahý manž el,
otec a dedko

.
Ktoste ho poznali venujte mu pro-

sím tichúspomienku.
S lá skou spomínajú

Františ ek
ŠVANDTNER

manž elka a dcéra s rodinou
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Dň a 25. októbra bude v Galérii
insitného umenia v Schaubmaro-
vommlyne otvorená výstava pezin-
ského fotografa, portrétistu -

(1952).
Objektom jeho zá ujmu sú vä čši-

nouľudia staršej vekovej kategórie.
Na jeho fotografiá ch vyzerajú
dôstojne, nič nepredstierajú , autor
ich nezveličuje.

Výstava sa koná v rá mci Mesiaca
fotografie a potrvá do 1. decembra
2002.

Jána
ŠTRBU

PeterŠoula

Textilná vý tvarníčka
(1954) vystavovala v sep-

tembri a októbri svoje prá ce v Galé-
rii u Prstenů v Prahe spolu s Č eš-
kou Blankou Šperkovou a Fínkou
Raija Jokinen.

Danica Ty-
ková

Pezinskí keramikári, manželia
Mária a Oskar Hanú skovci, pre-
zentujú svoju tvorbu v Podjavo-
rinskom mú zeu v Novom Meste
nad Váhom. Vý stava potrvá do 1.
decembra.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Ho-
lubyho 5, 902 01 Pezinok vypisuje

na funkciu: vedú ca ú tvaru
knižnično-informačných služieb.

Neodpustiteľnékvalifikačnépredpoklady:

Požadovanédoklady:
1. koncepciačinnosti ú tvaru KIS
2. profesioná lnyživotopis
3. kópia dokladov o vzdelaní
4. výpis z registra trestov nie staršíako 3

mesiace.
Žiadosťa požadované doklady treba

doručiťdo Malokarpatskej knižnice v Pezin-
ku, Holubyho 5, najneskôr do 15. novem-
bra.

vý be-
rové konanie

VŠ , odbor knihovníctvo a vedecké informá -
cie, najmenej 5 rokov odbornej praxe, orga-
nizačné schopnosti, znalosť prá ce s PC,
znalosť jedného svetového jazyka.

Skupina sa prvýkrá t zišla
v roku 1995. Odvtedy hrá va
grunge a vytvá ra si pomerne verné
publikum.

Od vzniku kapely sa v nej vystrie-
dalo viacero ľudí, aby sa zostava
nakoniec ustá lila na členoch:

(bicie), (bas-
gitara), (sólova gita-
ra), (doprovodná
gitara). Prví dvaja, spolužiaci z
gymná zia, stá li aj pri zrode skupi-
ny, kam vtedy patril i Luboš Deá k
(sólová gitara) a Andrej Miklušičá k
(gitara). NeskôrAndrej odchá dza a
nahrá dza ho Peter Šinkovic, na-
miesto Luboša sa objavuje Noro
Košťá l. Ten však v Krtinci dlho ne-
zostá va a prichá dza najnovšíčlen
skupiny Vlado Mravec, čím sa
zmeny v zloženízatiaľuzatvá rajú .

Prvú (a podstatnú ) časťreper-
toá ru Krtinca tvoria prebraté
skladby od skupín Pearl Jam, Alice
In Chains, Faith No More aďalších.
Vo svojich začiatkoch sa kapela
venovala vý lučne interpretá cii Nir-

Krtinec

Mar-
tin Olos Vlado Vizner

Vlado Mravec
Peter Šinkovic

vany. Druhá časť obsahuje
skladby pôvodné, naspievané v
slovenčine alebo angličtine. Sú
výsledkom spoluprá ce členov sku-
piny, no zá roveň má každý z nich i
niekoľko svojich vlastných piesní.

Krtinec vlastnítri demonahrá vky.

Prvú z roku 1995 pod ná zvom .
Ďalšia s ná zvom prišla o dva roky
neskôr. Prá ve tu sa nachá dza i
pieseň , ktorá sa v hudob-
nej sú ťaži niekdajšieho rá dia Rag-
time umiestnila na 3. mieste. Zatiaľ
posledná nahrá vka pochá dza z
roku 2001. Pieseň , kde
hosťuje Eva Viznerová , sa objavila
i na CD ku knižnej publiká cii Pezi-
nok Bigbeatown. Oproti predchá d-
zajú cim demonahrá vkam sa tá to
posledná vyznačuje tvrdšími
skladbami. Podľa vlastných slov
Vlada Viznera sa pritvrdzovanie v
hudobnej tvorbe Krtinca stá va ty-
pickou črtou.

Atď
7

Hľadanie

Tú žba

Tento posun si môžu fanú šikovia
všimnú ťna koncertoch. Ten svoj
ú plne prvý odohral Krtinec už v
roku 1995 v Osvetovej besede na
Cajle. Teraz vystupujú niekoľko-
krá t ročne v tunajšom Davis clube
alebo dotvá rajú atmosféru vä čších
podujatíako Vinobranie, Cibulá k,

Lennon ś Day, Pezinský Permo-
ník, atď. Hrá vajú však aj po okolí,
dvakrá t dokonca ú činkovali v Ko-
líne pri Prahe.

Skupina Krtinec má tiež svoju
webovú strá nku web.naex/krti-
nec.sk. Kliknite si a dozviete sa
viac. (jj)

Zľava: Peter Šinkovic, Vladimír Vizner, Vladimír Mravec a Martin Olos.

Prezident SR
Rudolf Schuster
udelil pri príleži-
tosti 10. vý ročia
s c h v á l e n i a
Ústavy Sloven-
skej republiky
štá tne vyzname-
n a n i e R a d
Ľ udovíta Š tú ra

osobá m, ktorédosiahli mimoriadne
výsledky v politickej, kultú rnej, ve-
deckej alebo spoločenskej oblasti.
Jedným z ocenených bol aj bývalý
dlhoročný riaditeľ Okresného ar-
chívu, autor viacerých diel z oblasti
dejín a člen redakčnej rady Pe-
zinčana PhDr. Já nDubovský .

K získaniu vysokého vyznamena-
nia J. Dubovskému blahoželá me a
prajeme mu veľa zdravia a síl pri
realizá ciiďalších zámerov. (r)

V novobudovanej galé-
rii na Potočnej ulici bola
otvorená výstava vybra-
ných diel sochá ra Š te-
fana Prokopa. Umelec žil
a tvoril v Pezinku. Dň a
22. novembra si pripome-
nieme 15. výročie jeho
ú mrtia (zomrel 46-ročný ).

Na vernisá ži výstavy,
ktorú pripravilo Občian-
ske združenie Galéria
Š tefana Prokopa pod
vedením Viery Moravčí-
kovej a Natá lie Prokopo-
vej, sa zišli desiatky pria-
teľov a zná mych, nechý -
bali ani predstavitelia
mesta. Pripomenuli si
umelcovu tvorbu a po-
zreli si novobudované
priestory galérie.

(mo)

Po prvýkrá t vo svojej histórii bude maťPezinok svoju poštovú zná mku.
Dominantou zobrazenia bude novorekonštruovaná Stará radnica v pozadí
s Evanjelickým a Farským kostolom. Zná mka bude maťhodnotu 100 korú n
a spolu s ň ou vyjde aj FDC - obá lka prvého dň a vydania a príležitostná peči-
atka.Autorom vý tvarného spracovania je Oliver Solga. (r)

V Galérii G 5 na Štefá nikovej ulici bola 11. októbra otvorená výstava pod
ná zvom . Sú na nej prezentovanépredmety pochá dzajú ce z
archeologických vykopá vok na ú zemímesta. Tieto vzá cne exponá ty, ktoré
ná jdu miesto v mestskom mú zeu, dopĺň a aj veľmi zaujímavá fotografická
časť. Výstavu si môžete pozrieťdo 10. novembra 2002, denne od 14. do 18.
hodiny (okrem pondelka).

Pezinok v čase

(mo)

Posledná tohtoročná vychá dzka po pamä tihodnostiach Pezinka bude
venovaná ú plne novej téme - história spolkovej činnosti v meste.
Rozprá vanie a spomínanie na význam a prá cu rôznych zá ujmových
združení, jednôt, spolkov, klubov a krú žkov, ktorépôsobili na ú zemíná šho
mesta v dobá ch dá vno i menej dá vno minulých povedie Mgr. Jozef
Motešický z Malokarpatského mú zea. Toto mú zeum bude i dejiskom
podujatia, ktorésa uskutoční28. novembra o 16.00 hod. (EL)
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- Na zá klade výsledkov ostatného
kontrolného dň a 16. októbra sa
zač alo preberacie konanie, č o je
predpokladom na vypísanie kolau-
dač néhokonania a ak všetkodobre
dopadne oficiá lne rekonštruovanú
Starú radnicu našim obč anom odo-
vzdá me koncom novembra alebo
zač iatkom decembra. A č o tomu
predchá dzalo?

To č o naši obč ania mali možnosť
pozorovaťpoč as rekonštrukcie od
minulého roku je prakticky len
vrcholom viacroč nej prá ce mesta,
projektantov, orgá nov pamiatkovej
starostlivosti, štá tnej sprá vy a
ostatných zainteresovaných inštit-
úcií. Radnica bola zapísaná do
Ústredného zoznamu kultúrnych
pamiatok 17.7. 1963. Prakticky od
tohto č asu sa mesto snažilo ná jsť
spôsob jej rekonštrukcie.

V tom č ase slúžila Okresnému
archívu, Ľ udovej škole umenia,
Klubu dôchodcov, Technickýmsluž-
bá m a predajni výsekového mäsa.
Prvý vá žny krok urobilo mesto v
roku 1985, keď v spoluprá ci s Ú tva-
rom hlavného architekta bývalého
Okresného ná rodného výboru ob-
jednalo v Krajskom ústave pamiat-
kovej starostlivosti a ochrany prí-
rody v Bratislave Zá mer pamiatko-
vej obnovy a Architektonický
výskum s programom pamiatko-
vých úprav, ktorý bol dopracovaný
v roku 1986 pod vedením Ing. arch.
Rená ty Hriadeľovej a slúžil ako zá -
väzný podklad pre spracovateľa
štúdie a projektovej úlohy. Toto od
roku 1988 realizoval Stavoprojekt
Piešťany pod vedením Ing. arch.
Ľ ubomíra Mrň u a Ing. arch. Bo-
huslava Perneckého.

l Pán primátor, rekonštrukcia
Starej radnice sa pomaly konč ía
č o nevidieť bude odovzdaná do
už ívania. Čo všetko tomu pred-
chádzalo a kedy sa obč ania
mesta doč kajú jej otvorenia?

primá tora mesta Ing. Ivana Pessela

Dispozič nériešenie rekonštruk-
cie rá talo s vytvorením obchod-
ných prevá dzok a reštaurá cie na
prízemí, vytvorením nových pre-
vá dzkových priestorov pre Ľ udovú
školu umenia a obradnúmiestnosť
mesta na I. poschodí a v podkroví s
Mestskou galériou, architektonic-
kým ateliérom a apartmá nom pre
potreby mesta. Po odsúhlasení

projektu orgá nmi pamiatkovej sta-
rostlivosti novovzniknutý Architek-
tonický ateliér B.P. pod vedením
Ing. arch. Bohuslava Perneckého v
roku 1995 spracoval Architekto-
nickýná vrh a zadanie stavby.

V tom istom roku pod vedením
Ing. arch. Havlíka bola spracovaná
inventarizá cia slohových prvkov na
stavbe ako podklad na spracova-
nie Projektu na stavebnépovole-
nie, ktorý spracoval A.A.B.P. pod
vedením Ing. arch. Bohuslava Per-
neckého v roku 1996 a Obvodný
úrad životného prostredia v Pe-
zinku dň a 1.7. 1996 vydal na
stavbu stavebné povolenie. Eko-
nomická situá cia mesta však nedo-

voľovala už v tom roku stavbu za-
č ať. Dôležitým impulzom pre zač a-
tie stavby bol rok 2000, keď mesto
vydalo komuná lne obligá cie vo
výške 30 miliónov Sk a proces rea-
lizá cie rekonštrukcie Starej radnice
sa mohol koneč ne zač ať.

V roku 2001 sa na zá klade verej-
nej obchodnej súťaže stal dodá va-
teľom stavby Unicostav Pezinok

(riaditeľZoltá n Raška) a stavebný
dozor Portik (riaditeľIng. Pavol Sko-
vajsa). Pamiatkový ústav v Brati-
slave v rá mci pamiatkového dozoru
menoval Mgr. Elenu Sabadošovú.
Pre stavebnotechnickézvlá štnosti
krovu mesto stavbu zredukovalo s
tým, že upustilo od riešenia podkro-
via. Galéria sa z podkrovia presu-
nula do plá novaných priestorov
obradnej miestnosti a premiestne-
ním Zá kladnej umeleckej školy do
iných priestorov vznikli možnosti na
vytvorenie reprezentač ných pries-
torov mesta na I. poschodí.

Pre zvlá štnosti stavby a množ-
stvo zaujímavých prvkov, ktoréboli
odhalenépri rekonštrukč ných prá -

V piatok 18. októ bra bola slávnostne odovzdaná do užívania nová cesta
na Radničnom námestí. Snímky (mo)

cach a požiadaviek Pamiatkového
ústavu sa v rokoch 2001 a 2002
vykonal nový reštaurá torský
výskum pod vedením akad. so-
chá ra Miroslava Rybá ra, archeolo-
gickýprieskum pod vedením PhDr.
Petra Baxu, dodatkový stavebno-
historický výskum a fotodokumen-
tá cia pod vedením Mgr. Eleny Sa-
badošovej, dodatoč ný reštaurá tor-
ský prieskum interiérov pod vede-
ním akad. sochá ra Miroslava Pol-
gá ra a reštaurá torský zá mer ná -
stenných malieb pod vedením
akad. maliara Juraja Dolná ka a
akad. maliaraAlexeja Krašenič a.

To všetko si vyžiadalo aby Gene-
rá lny projektant A.A.B.P. pod vede-
ním Ing. arch. Bohuslava Pernec-
kého prepracoval projekt. Podľa
nových statických posudkov od
Ing. Kohúta a meraní pohybu
stavby realizač ný projekt a projekt
zmien stavby pred dokonč ením
stavby spracoval Konštrukt pod
vedením Ing. Vincenta Kabá ta.
Mnohé otá zky sme museli riešiť
takpovediac za pochodu. K tomu
prispeli pravidelnétýždennékont-
rolnédni. Kvalitu prá c a výber dodá -
vateľov umeleckých a reštaurá tor-
ských prá c sledoval nielen sta-
vebný dozor Ing. Pavol Skovajsa,
vedúci oddelenia výstavby Ing.
Michal Ondrovič , funkcioná ri
mesta, pamiatkový dozor Mgr.
Elena Sabadošová ale i kontrolné
komisie MsZ.

Výsledky tejto neľahkej dlhodo-
bej tímovej prá ce všetkých, ktorí sa
na príprave a realizá cii tejto najvý-
znamnejšej stavby mesta za po-
sledné obdobie podieľali, budú
mať možnosť naši obč ania a ná -
vštevníci mesta posúdiť pri otvo-
rení Starej radnice, keď sa budú
môcť dozvedieť i ďalšie podrob-
nosti o príprave, realizá cii stavby
ako aj o výsledkoch výskumov.
Chcem saúprimne poďakovaťvšet-
kým, ktorí sa o toto dielo zaslúžili.

(r)

Po uverejnení oboch stanovísk
považujeme riešenie tohto pro-
blému na strá nkach Pezinč ana za
ukonč ené, preto sa k nemu už ne-
budeme vracať. Redakcia

(Pokrač ovanie zo 4. strany)
Nejde tu teda o žiadne

a v prípade schvaľova-
cieho procesu Aktualizá cie ÚPN
nejde aj o prerokovanie a schvaľo-
vanieÚPCMZ.
- Člá nok J. Pavlovič a bol uverej-

nený v č ase prebiehajúceho pripo-
mienkového konania k aktualizá cii
ÚPN, pred verejným predstavova-
ním konceptu riešenia spracova-
teľom Ing. arch. Pleidlom dň a 18.6.
2002, na ktorom vysvetlil i ná vrh
lokalizá cie sklá dky odpadu v území
pri Panholci, ktorá je v pôvodnom
ÚPN schvá lená ako rezerva a ná -
vrh na zrušenie lokalizá cie sklá dok
v starej i novej jame, č o je v schvá -
lenom zadaní Aktualizá cie ÚPN a
preto som považoval citá ciu v
č lá nku o troch sklá dkach v meste

"opakujú ce
tajnostkárstvo, aký m sa zastupi-
teľstvo, primátor a ú rad pokú sili
schváliťniektoré opatrenia v rámci
ÚP CMZ"

ako zá važnú nepresnosť. Za ne-
pravdivépovažujem vyjadrenie J.
Pavlovič a o lokalizá cii novej
sklá dky odpadov:

Pri-
tom aj J. Pavlovič vie, že platný
ÚPN, na ktorom sa pri jeho prí-
prave podieľal, má schvá lenú re-
zervu po ná vrhovom období ÚPN
pri Panholci a Aktualizá cia ÚPN
rieši jej zač lenenie do ÚPN pre
súč asné obdobie a predpoklad
zrušenia lokalít na sklá dkovanie
odpadov v starej a novej jame v
tehelni, na č om má me spoloč ný
zá ujem. Za ďalšiu nepravdu pova-
žujem:

...odkiaľvie pán
primátor akú skládku odpadov a
kde chcú občania, keď s nimi na
tú to tému takmer nediskutuje?

Zdá sa nám neserió zne
voč i nám - občanom, že naše za-
stupiteľstvo ide opäť(?) prerokú vať
vý znamný dokument bez toho, aby
nás zrozumiteľne informovalo, aké
bude mať rozhodnutie poslancov

dô sledky na nás všetký ch. Ubez-
peč ujem p. Pavlovič a i obč anov
mesta, žeAktualizá cia ÚPN sa rieši
v súlade s platnou legislatívou. Nad
rá mec zá kona bol predĺžený č as
pripomienkového konania (na 45
dní) a pripravili sme dve verejné
zhromaždenia obč anov, aby sme
spoloč ne prerokoval i sporné
otá zky a pripomienky i napriek to-
mu, že to zá kon výslovne nepoža-
duje.

Som presvedč ený, že primá torovi
a Mestskému zastupiteľstvu vždy
išlo a ide o to, aby rozvoj mesta bol
v súlade so zá ujmami jeho obč a-
nov.

Mrzí ma, že diskusiu o takom zá -
važnom probléme ako je Aktualizá -
cia ÚPN riešime prostredníctvom
našich médií, a nie na verejných
zhromaždeniach a v rá mci pripomi-
enkových konaní. Bolo by to pod-
statne efektívnejšie. Mnohéotá zky
sa riešili prostredníctvom komisií
MsZ, osobným prerokovaním pri-

pomienok s ich podá vateľmi, orgá -
nmi štá tnej sprá vy, dotknutými or-
ganizá ciami a spracovateľom.

Nikdy som oprá vnenépripomi-
enky k opodstatneným problémom
mesta nepersonifikoval, ale snažil
som sa ich riešiť č i už vo vlastnej
kompetencii v rá mci MsÚ , alebo v
MsZ. Vá žim si odbornévedomosti
p. Pavlovič a a jeho zá ujem riešiť
otá zky rozvoja mesta a preto ak má
pocit, že som chcel jeho osobu po-
škodiťpred komuná lnymi voľbami
(č lá nky boli napísanév júni a au-
guste), nie je to pravdou, ale i na-
priek tomu sa mu ospravedlň ujem.

Ing. Ivan Pessel
primátor mesta
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Dň a 26. septembra 2002 sa nám
dostala do rúk správa zo sekretari-
átu BK Slovakofarma Pezinok:

Správna rada konš tatovala, že v
súč asný ch podmienkach, keď š tát
absolútne zanedbal podporu v ob-
lasti š portu, nie je ďalej možné
udržaťexistenciu klubu na primera-
nej európskej úrovni, prič om pre
vedenie klubu je pôsobenie v slabej
slovenskej lige nezaujímavé. V
súč asný ch nepriaznivý ch spo-
loč ensko-ekonomický ch podmien-
kach nestač ia na fungovanie aké-
hokoľvek športového klubu na špič -
kovej úrovni samotné súkromné
zdroje, ani zanietenie ľudí.

Je poľutovaniahodné, že Basket-
balový klub Slovakofarma Pezinok,
ktorý je prakticky od svojho vzniku
nepretrž ite majstrom Slovenska a
pravidelný m úč astníkom medziná-
rodný ch súťažísa tak stáva ďalš ím
v rade úspeš ný ch š portový ch klu-
bov, ktoré v poslednom č ase musia
nútene ukonč iťsvoje úč inkovanie v
Európe. Aká bude budúcnosť naj-
lepš ieho slovenského klubu, č i vô-
bec bude úč astníkom slovenský ch
súťaží, sa rozhodne v najbližš ích
dň och. Tento fakt vyvoláva obavy
nad budúcnosťou a úrovň ou slo-
venského basketbalu a športu ako
takého.

Správna rada rozhodla aj o tom,
že s každý mhráč om sa bude indivi-
duálne rokovať, tak aby ich zmluv-
né vzťahy boli korektne ukonč ené.
Zároveň ďakuje všetký m, ktorísa
od roku 1993 prič inili o úspešné
pôsobenie klubu, hráč om, tréne-
rom, funkcionárom, sponzorom a
vš etký m priaznivcom a fanúš ikom
pezinskéhobasketbalu.

- Správna rada Basketbalového
klubu Slovakofarma Pezinok na
svojom dneš nom zasadnutíabdi-
kovala na svoje funkcie a roz-
hodla o ukonč ení č innosti klubu
v jeho sú č asnej podobe a ú č in-
kovanív Európskom pohári.

Ing. Š tefan Chovanec
prezident klubu

Zo zápasu Nafta Gaz Pila - Telekom Viedeň

Adriana Č ajkovičována pä ťročnom plemennomžrebcovi Siglavy
Chazin (plemeno Shagga arab) z Appoloosy Modra nad jednou z
parkú rový ch prekážok.

Na koníky pod úboč ím Malý ch Kar-
pát sme si zvykli. Najmä v pezinskom
Areáli zdravia Rozálka, kde ich vidno
vo vý behu alebo na okolitý ch poľný ch
a lesný ch cestič kách.

Súč asťou areálu je parkúr a
jazdecká hala, kde sa každoroč ne,
vďaka agilným organizátorom, koná
viacero zaujímavý ch podujatí. V
tomto roku to boli najmä halové park-
úrové preteky, majstrovstvá Sloven-
ska v parkúrovom skákanía Malokar-
patský strapec - majstrovstváSloven-
ska v parkúrovom skákanídorastu.

Na poslednom podujatí, ktoré sa
konalo 28. septembra, sa uskutoč nila
súťaž mladý ch koní. Zaujímavé bolo
sledovaťako si tieto tátoše, prevažne
osedlané mladými jazdcami, zvykajú
na ozajstné pretekárske prostredie a
č o všetko už dokážu.

Týmito pretekmi sa konč ila letná
sezóna, preto organizátori pripravili
pre návš tevníkov aj niektoré atrakcie.
Takže nálada na pezinskom jesen-
nom gambade, aj keď bolo pomerne
chladné poč asie, bola skvelá.

Text a snímka (mo)

(AUTHOR) sa stal ví-
ťazom finále Slovenského pohára
v zjazde na horský ch bicykloch v
Podkoniciach v kategórii mužov.

Traťdlhú2210 metrov s prevý š e-
ním 400 m absolvoval v č ase
3:01,93 min. Druhý sa umiestnil
Hynč ica (ČR - SK Semtex Energy
drink) 3:04,58, tretíČeman (Dow-
n h i l l Podko n i ce ) 3 :0 7 ,9 2 .

Filip Polc

VTC Pezinok usporiadal cez po-
sledný septembrový víkend 16. roč ník
tradič ného volejbalového turnaja ž ien
o Pezinský strapec. Organizátorom sa
opä ťpodaril nevídaný úspech, keď na

ň om po roku znovu zabezpeč ili úč asť piatich
majstrov európskych krajín. Na turnaji sa tentoraz
zúč astnili: majster Poľska - Nafta Gas Pila, majster
Rakúska - SVS Telekom Viedeň , majster Českej
republiky - VC KP Brno, majster Maďarska - VC
NRK Nyíregyháza, majster Slovenska - Slávia UK
Bratislava, MGFSO Moskva (posledný víťaz turna-
ja), Olomouc a domáci VTC Pezinok. Takéto kva-
litnéobsadenie v rámci prípravy sa neziš lo na ž iad-
nomeurópskom turnaji.

Víťazom turnaja sa stal maďarský tím NRK Nyíre-
gyháza (6 b, 9:0) pred MGFSO Moskva (5 b, 6:5) a
Telekom Viedeň (4 b, 4:7). Slovenský šampión Slá-
via UK si vybojoval piatu prieč ku, Pezinč anky
skonč ili ôsme.

Naše hráč ky, samozrejme, proti kvalitný m tímom
š ancenemali, dokázali však zobraťset Pile a potrá-
piťč eskédružstváOlomouc i Brno.

Za najlepš ie jednotlivkyne boli vyhlásené: hráč ka
Papijanská, blokárka Erdesenová (obe Nyíregyhá-
za), nahrávač ka Dosoudilová - Nováková (Viedeň ),
liberoPodkopajevová (Moskva).
Ľubo Stražay, prezident VTC Pezinok, bol s tur-

najom veľmi spokojný . Mal na to aj dôvod, pretože
na závereč nom hodnotenísa o vysokej úrovni tur-
naja, kvalitnej úč asti družstiev i perfektnom organi-
zač nom zabezpeč ení, pochvalne vyjadrili zástup-
covia vš etký ch vý prav.

VÝSLEDKY: skupina o 1. - 4. miesto:

PORADIE:
Skupina o 5. - 8. miesto:

PORADIE:

Nyíregyháza -
Viedeň 3:0, Moskva - Brno 3:1, Nyíregyháza - Moskva 3:0,
Brno - Viedeň 1:3, Moskva - Viedeň 3:1, Nyíregyháza -
Brno 3:0. 1. Nyíregyháza 6, 2. Moskva 5, 3.
Viedeň 4, 4. Brno 3. Slávia UK -
Pezinok 3:0, Pila - Olomouc 3:2, Slávia UK - Olomouc 3:2,
Pila - Pezinok 3:0, Olomouc - Pezinok 3:0, Pila - Slávia UK
2:3. 5. Slávia UK 6, 6. Pila 5, 7. Olomouc 4, 8.
Pezinok 3. (mo)

V talianskom Caorle sa uskutoč -
nili za úč asti 350 pretekárov z 26
krajín amatérske majstrovstvá
sveta v kickboxe. Štartoval na nich
aj slovenský reprezentant Pezinč an
Michal Peniak, ktorý v kategórii se-
mikontakt nad 91 kg získal bron-
zovú medailu. Na tomto podujatí
š tartovala aj Svatava Špániková,
ktorá v stop semikontakt ž ien vy-
padla v 1. kole. (r)

V závere minulého mesiaca vzru-
š ila športovú verejnosť v Pezinku,
ale aj na celom Slovensku, správa o
abdikácii správnej rady BK Slovako-
farma Pezinok, o ukonč eníč innosti
klubu v doterajšej podobe a vyst-
úpeníz Pohára majstrov.

Basketbal v Pezinku prežíval ťažké
hodiny. Prebiehali rokovania s
hráčmi a trénermi. Na druhý deň
odiš la š tvorica legionárov Aramis
Naglič , Marijan Kraljevič , Ivan Vujič ič
a Denis Mujagič . Angažmán v zahra-
nič ísi naš li Peter Mič uda (Pruszkow,
Poľsko) a Ondrej Šoška (Ostrava).
Tréner Ľubomír Urban odiš iel do
Nitry.

Veľké úsilie na záchranu ligového
basketbalu v Pezinku vyvinul tréner
Milan Černický . Dal dohromady
hráč ov, ktorízatiaľ eš te neodiš li a v
sobotu 28. septembra odohrali ligový

�a žké dni p e zinskéh o b a ske tb a lu

zápas proti ťažkému súperovi v Levi-
ciach. Pozliepané družstvo so zna-
č ne narušenou psychikou tento
dôlež itý duel vyhralo 93:84. Bolo to
príjemné prekvapenie i povzbudenie.

Zač ali sa rozhovory s ľuďmi, ktorí
prejavili záujem prevziať klub a
udržaťv Pezinku I. ligu. Sformovala
sa nová správna rada, na jej č ele je
Richard Demovič , ďalš ími č lenmi sú
Stanislav Sobota a Ján Čech.
Úspešne sa skonč ili rokovania s
hráč mi Mič udom a Šoškom, ktorísa
do kádra vrátili.

Na zápas s Interom priš lo o pozna-
nie viac ľudí, zvedavosťpritiahla nie-
len Pezinč anov, ale aj Bratislavč a-
nov. Černického zverenci opä ť
víťazia. Rovnako, ako v ďalšom kole
voSvite, na pôdenajvä č š ieho rivala.

Pominulo to najhorš ie? O tom sa
zatiaľ nahlas nehovorí.. . (mo)
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(piatok-sobota) v Malej
sále - - festival doku-
mentárnych filmov o (ne)dodržia-
vaníľudských práv:

- - premi-
etanie filmov (uvádzame na osobit-
nom plagáte); - NOC
AKO NA DLANI - kabaretné diva-
delné predstavenie v podaníTú la-
véhodivadla;

- premi-
etanie filmov (uvádzame na osobit-
nom plagáte, -
PRESSBURGER KLEZMER
BAND - koncert. Hlavný garant OZ
P.R.D.;

(sobota) o 13.00 hod. v Spo-
loč enskej sále -

- Slov. zväzu telesne
postihnutý ch;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - -
koncert folkového speváka so spre-
vádzajú couskupinou Poklad;

(pondelok) o 18.00 hod. v
Mestskej vinotéke -

Hlavný garant: Združe-
nie pezinský ch vinohradníkov a
vinárov;

(streda) o 16.00 hod. v Ma-
lej sále - -
sú ťažpre deti. Hlavný garant: CVČ ;

(štvrtok) o 9.00 a 11.00 hod.
vo Veľkej sále -

- veselé rozprávanie o
veľkých duchoch a malý ch du-
šič kách v podanídivadla Maškrta
(pre MŠ a ZŠ );

(piatok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - -
televízny záznam zábavného pro-
gramu STV a agentú ry HATTRICK.
Ú č inkujú : Peter Koč iša hostia;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -

KULTÚRNE CENTRUM

8.-9.11.
JEDEN SVET

8.11. 17.00 - 22.30 hod.

22.30 hod.

9.11. - 15.00 - 21.30 hod.

21.30 hod.

9.11.
SPOLOČ ENSKÉ

POSEDENIE

11.11.
HONZA NEDVĚD

11.11.
SVÄTOMAR-

TINSKÉ POŽEHNANIE MLADÉ -
HO VÍNA.

13.11.
PEZINSKÝMILIONÁR

14.11.
SKRINKA S DU-

Š IČ KAMI

15.11.
SNÍVAJTE S NAMI

17.11.
AHOJ ROZPRÁVKA

cyklus divadelných predstavení
pre detí so sú ťažou. Dnes:

- rozprávka v podaní
umel. agentú ry ELMA;

(utorok - streda) o
10.00 a 11.00 hod. vo Veľkej sále -

;

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

(utorok) o 18.30 hod. vo
Veľkej sále - - tele-
vízny záznam hudobno-zábavné-
ho programu STV. Uvádza Michal
Doč olomanský . Úč inkujú : Orches-
ter Gustava Broma pod vedením
Vladimíra Valovič a a iní.

31.10.- 22.11.
Miroslava Kasáka a

Jaroslava Š urinu;
25.11. o 16.00 hod. (Vernisáž) -

- spoloč ná
vý stava Eleny Kľú č ikovej (maľba
na hodváb) a Ivety Homolovej (pa-
lič kovanáč ipka a pastely).

2. - 3. Minority report USA
5. Putovanie vtákov FRA

6. - 8. Pán Deeds - náhodný mi-
lionár USA

9. - 10. Ú tok pavú kov USA
12. Insomnia USA

13. - 14. FK: Rok diabla ČR
16. - 17. Znamenia USA

19.
20. Muž, ktorý nebol USA

21. - 22. Sexi vtáci FRA
23. - 24.

27. 40 dnía 40 nocí USA
28. FK: Sex a Lucia Š PA

29. - 1. Doba ľadová USA

SLN-
COVÝKÔŇ

19. - 20.11.

VÝCHOVNÉ KONCERTY

22.11.
KONCERT V DA-

VISCLUBE;
26.11.

OSEM A POL

PODMORSKÝ
SVET BRE-
TÓNSKO

FARBA PRE DUŠU

21.11.
HOVORY O ZDRAVÍ

(štvrtok) o 19.00 hod. v
Salóniku - -
cyklus prednášok Viery Černuško-
vej. Niekoľko kľú č ov k zdra-
viu;

Zač iatok predstaveníje o 19.00

Té ma:

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

Agent bez minulosti USA

Zlez zo stromu USA, FRA

Cenné úspechy dosahujú tento rok mladílezci z Pezinka - sú rodenci Jakub
(13) a Dominika (11) Kováč ikovci. V máji na majstrovstvách Českej republiky
skonč ila Dominika na výbornom druhom mieste a Jakub štvrtý . Koncom júna na
majstrovstvách Európy v Marina di Ravena v Taliansku, ktoré pozostávali z troch
disciplín, skonč ila Dominika v celkovom poradína treťom a Jakub na ô smom
mieste.
Úspešnesi poč ínajú aj v Českom pohári. V Jič íne 14. septembra Jakub prehral

až v superfinále s
majstrom Európy a
umiestnil sa druhý . Domi-
nika po malej chybič ke
(šmykol sa jej chyt) si na-
pokon vybojovala tretie
miesto. V ďalšom kole, 5.
októbra v Orlovej, Jakub
skonč il tretí a Dominika
štvrtá.

V Slovenskom pohári
sú obaja v priebežnom
hodnotenína prvom mies-
te.

hodine. Predpredaj vstupeniek je tri
dni pred predstavením. Pokladnica
je otvorená hodinu pred zač iatkom
predstavenia. ZMENA PROGRA-
MU VYHRADENÁ!

2. O maškrtnom medveďo-
vi RUS

9. Lilo a Stitch USA
16. Príbehy pre deti RUS
23. O štaflíkovi a Š pagetke

ČR
30. Doba ľadová USA

(utorok) o 15.00 hod. v CVČ -
-beseda;

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

;
(piatok) o 14.30 hod. v CVČ

- - vy-
hodnotenie vý tvarnej sú ťaže;

(utorok) o 15.00 hod. v CVČ
- ;

(piatok) o 15.00 hod. v CVČ
- - sú ťaž-
námódna prehliadka;

(sobota) -
- zraz o 9.00 hod.

pred Zámockýmparkom.

DETSKÉ PREDSTAVENIA

CENTRUM VOĽ NÉHO
Č ASU

Zač iatok predstaveníje o 17.00 hod.

5.11.
Č O JE TOGENETIKA
13.11.

PEZINSKÝMILIO-
NÁR
15.11.
PEZINOK - MOJE MESTO!

19.11.
ŽI NAPLNO! BEZ DROGY!
22.11.
ŠATY ROBIA Č LOVEKA

23.11. VÝLET NA PE-
ZINSKÚ BABU

Pezinskíkaratisti, ktorísi vybojo-
vali ú č asť na vrcholný ch svetový ch
a európskych sú ťažiach, neskla-
mali dô veru a všetkých presvedč ili
o svojich kvalitách.

Na augustový ch majstrovstvách
sveta v talianskom Massa Carrara
v kickboxe štartovali

a . Obe
obstáli veľmi dobre - Svatava v
stop semikontakte žien získala

Svatava Špá -
niková Marcela Tahotná

- Poč ítač e a mode-
lárska dielňa 8.00 - 12.00 hod.

o 15.00 hod. v CVČ -
- príroda cez fotoob-

jektív pre deti zo ZŠ .

o 13.30 hod. v CVČ -
;

. o 9.30
hod. v CVČ - ;

o
9.30 hod. v CVČ -

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
NAODD. TECHNIKY

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

PODUJATIAPRE:

2., 16. a 30.11.

15.11. NAJ
FOTO LETA

6., 13., 20. a 27.11.
Ja som

dobrýremeselník
14. a 28.11

Domy - stromy
8., 15., 22. a 29.11.

Mama, ocko
poďsa hrať.

Školské kluby:

Materské školy:

Mamič ky:

bronzovú medailu a rovnakú hod-
notu malo aj Marcelino ocenenie v
hard formách.

Na majstrovstvách Európy v ka-
rate v Minskuštartovali

a . Mi-
chaela v kumite dievč atá15 - 16 r.,
53 kg, získala zlato a Alena v ku-
mite do 60 kg bronz. V družstvách
spolu s Cicoňovou získali druhé
miesto.

Alena Hup-
ková Michaela Kohútová

K. Tahotný

Základná umelecká škola Eu-
gena Suchoňa v Pezinku uspori-
ada 25. októbra Koncert pria-
teľstva. V programe sa predstavia
žiaci pezinskej a bratislavskej
ZUŠ , Mosonyi Mihály Állami Zene-
iskoly (Maďarsko) a Zentral Mu-
sikschule Neusiedl am See (Rak-
ú sko). Koncert sa uskutoč ní v
Dome kultú ry o 18.00 hod.


