
   V dň och 6. a 7. decembra sa usku-
točnia v 15 volebných okrskoch v 
Pezinku voľby primá tora a 25 po-
slancov mestského zastupiteľstva.
   Na volebných lístkoch v naš om 
meste budú traja kandidá ti na pri-
má tora (volia ho vš etci voliči v 
meste) a 98 kandidá ti na poslancov 
(v 5 volebných obvodoch bude zvo-
lených spolu 25 poslancov).
   V piatok budú volebné miestnosti 
otvorené od 14.00 do 22.00 hod., v 
sobotu od 7.00 do 14.00 hod.
   Zoznam kandidá tov na primá tora 
a poslancov MsZ priná š ame na 2. a 
3. strane.
   O volebných výsledkoch budeme 
podrobne informovať v budúcom 
čísle 20. decembra.                     (r)

   V októbri sa uskutočnil prieskum 
ná zorov občanov na tému - Prá ca 
orgá nov samosprá vy. Na otá zky 
formou dotazníkov odpovedalo 200 
občanov Pezinka.
   S prá cou mestského zastupi-
teľstva (tvorilo ho 37 poslancov) 
bolo spokojných 3 percentá  respon-
dentov, 37,5 percenta bolo skôr spo-
kojných, 22,5 percenta skôr nespo-
kojných, 4 percentá  veľmi nespokoj-
ných, 32,5 percenta uviedlo, že 
prá cu MsZ nepoznajú a 0,5 per-
centa sa na túto otá zku nevyjadrilo.
   Pokiaľ ide o prá cu primá tora - 11 
percent je s ň ou veľmi spokojných, 
36,5 percenta skôr spokojných, 16 
percent nespokojných, 11 percent 
veľmi nespokojných, 13,5 percenta 
jeho prá cu nepozná  a 12 percent sa 
nevyjadrilo.
   Ď alš ie informá cie prinesieme v 
budúcom čísle.                        (mo)

   Keďže sa v Malokarpatskom múzeu rekonš truuje kanalizá cia, nemôžu 
sa tam tohto roku konať tradičné Vianočné trhy. Ú točiš te im poskytla 
Mestská  vinotéka na Radničnom ná mestí č. 9, kde sa v dň och 13., 14. a 
15. decembra (v čase od 9.00 do 18.00 hod.) uskutočnia výstavno-
predajné Vianočné inš pirá cie. Ponúknu ná mety na sviatočnú výzdobu, 
ná kup tradičných vianočných rekvizít či drobných darčekov od ľudových 
umelcov z Pezinka a okolia a v neposlednom rade by mali prispieť k navo-
deniu tej sprá vnej predvianočnej atmosféry v meste. Sprievodným podu-
jatím zá sluhou Miestnej organizá cie Slovenského Orla bude živý Betle-
hem. Pod organizá ciu tohto podujatia sa okrem Malokarpatského osve-
tového strediska podpísalo Informačné centrum, Kultúrne centrum a 
Mesto Pezinok.                                                                                 (EL)

   Tohtoročná  jeseň  je mimoriadne 
bohatá  na volebné aktivity nielen na 
Slovensku, ale aj v susedných kraji-
ná ch. O zložení komuná lnych parla-
mentov rozhodovali 6. októbra v 
partnerskom meste Mosonmagya-
róvá r, kde bol na primá torský post 
opäť zvolený , aj v 
ďalš om partnerskom meste Neu-
siedl am See 20. októbra voliči po-
tvrdili doterajš ieho primá tora 

. V treťom a najstarš om 
partnerskom meste Mladá  Boleslav 
14. novembra tamojš ie zastupiteľ-
stvo rozhodlo o tom, že v najbližš om 
volebnom období bude na čele 
mesta starosta spred š tyroch rokov 

.
   Zvoleným hlavám partnerských 
miest blahoželá me a prajeme 
úspeš né zvlá dnutie ná ročných úloh 
vyplývajúcich z ich funkcií.        

Pá l Stipkovits

Kurta 
Lentscha

Svatopluk Kvaizar

(EL)

   Dirigent Ad Una Corda Mariá n Š ipoš preberá  cenu za 1. miesto na malt-
skom festivale.

   Na svojom poslednom zasad-
nutí v tomto volebnom období 
poslanci mestského zastupi-
teľstva schvá lili rozpočet mesta 
Pezinka na rok 2003.
   V príjmovej časti rozpočet rá ta 
so sumou  tisíc Sk a vo 
výdavkovej s  tisíc Sk. 
Schodok rozpočtu  tisíc Sk 
bude krytý prebytkom hospodá -
renia z roku 2002. Nevyhnutné 
zmeny rozpočtu sa budú rieš iť 
jeho novelizá ciou.               

190 948
201 650

10 702

(mo)

   V dň och 11. - 15. novembra sa usku-
točnil vo Vallete na Malte 14. ročník 
medziná rodného festivalu chrámo-
vých zborov. Zúčastnilo sa na ň om 
desať vybraných zborov zo 7 krajín.
   Do finá le postúpili š tyri zbory, medzi 
ktorými boli dva slovenské - AD UNA 
CORDA (Pezinok), Kysuca (Žilina) a 
po jednom z Maďarska a Poľska.
   Divá ci v preplnenej sá le vytvorili 
súťažiacim skvelé prostredie, za čo 
sa im oni odmenili vynikajúcimi vý-
konmi. Na naš u veľkú radosť prven-
stvo na festivale spolu s poľským 
Bielsko Chamber Choir si vybojovali 
pezinskí spevá ci. Okrem krá snej tro-
feje získali finančnú cenu 7500 USD.
   Ako ná s informoval dirigent Marian 
Šipoš , vš etci členovia pezinského 
zboru si ná klady spojené s účasťou 
na festivale (asi 18 tisíc korún na oso-
bu) hradili sami.                         (mo)
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Vek:
Stav:

Vzdelanie:

Pô vodné povola-
nie:

Terajš ie povola-
nie:

Politická  prísluš nosť :

Kandidá t koalície SDKÚ  - ANO - KDH

 48 rokov
 ž enatý, otec 

syna
 vyso-

koškolské  - Filozo-
fická  fakulta UK 
Bratislava, historik 
umenia

 stredoškolský 
pedagó g

 zá stupca pri-
má tora mesta Pezinok

 nie je č lenom ž iadnej 
politickej strany

Vek:
Stav:

Vzdelanie:

Pô vodné povola-
nie:

Terajš ie povola-
nie:
Politická  prísluš nosť :

Nezá vislý kandidá t

 56 rokov
 ž enatý, otec 

dvoch detí
 vyso-

koškolské  - Elek-
trotechnická  fa-
kulta SVŠT, elek-
trotechnický inž i-
nier

 vysokoškol-
ský pedagó g

 primá tor mesta Pezinok
 nie je č lenom ž iadnej 

politickej strany

   Ako rodený  Pezinčan som podstatnú časť 
svojho ž ivota venoval práci pre rozvoj náš -
ho mesta. Počas pô sobenia v samospráve 
mesta som nadobudol bohaté skúsenosti, 
odbornosť a profesionalitu v komunálnej 
politike, ktorú uplatňujem aj vo funkcii po-
slanca Bratislavského samosprávneho 
kraja a prácou v stavovský ch organizá-
ciách samosprávy. Dosiahnuté vý sledky 
tejto práce sú viditeľné na vš etký ch úse-
koch, čím sa Pezinok stal vý razný m politic-
ký m, ekonomický m, hospodárskym, vzde-
lanostný m, kultúrnym a š portový m centrom 
Malokarpatského regiónu. V tejto práci 
chcem i v nastávajúcom volebnom období 
pokračovať a predkladám naš im občanom 
rozvojový  volebný  program 

         
 - kvalitnú a efektívnu prácu samosprávy 
mesta s dô razom na presun kompetencií v 
rámci reformy verejnej správy;
 - udrž anie ekonomickej stability v hospodá-
rení mesta čo je základnou podmienkou 
jeho rozvoja;
 - vyváž ený  daňový  a poplatkový  systém 
tak, aby nebol jednou z príčin zniž ovania 
ž ivotnej úrovne;
 - spracovanie Plánu regionálneho rozvoja 
mesta s dô razom na udrž anie kvality ž ivot-
ného prostredia;
 - dopracovanie Ú zemného plánu Centrál-
nej mestskej zóny so splnením pripomienok 
najmä občanov Mý tnej a Bernolákovej uli-
ce;
 - podporu podnikania a rozvoj pracovný ch 
prílež itostí;
 - sociálnu pomoc odkázaný m občanom, 
rodinám a dô chodcom;
 - vý stavbu 30 malometráž nych bytov a síd-
liska Rozálka;
 - rekonš trukciu tepelného hospodárstva a 
verejného osvetlenia;
 - budovanie kanalizácie a ČOV v Grinave a 
rekonš trukciu v Pezinku;
 - na spracovanie š túdie cestného obchvatu 
mesta, rekonš trukciu ciest, chodníkov, par-
kovísk a detský ch ihrísk;
 - rozvoj š kolstva, zdravotníctva, kultúry, 
cestovného ruchu a š portu.

"Ná šmu mes- 
tu ponúkam rozvoj a istotu" 

v ktorom sa zameriam najmä na :

   Váž ení spoluobčania, vaš e starosti a 
problémy, sú aj mojím trápením. Bol by 
som rád, keby sa nám ich podarilo spo-
ločne rieš iť v najbliž š ích š tyroch rokoch k 
spokojnosti vš etký ch Pezinčanov. Z dote-
rajš ích poznatkov zástupcu primátora 
som ich začlenil do š tyroch skupín:
  1. Vý stavba mestský ch bytov a rodin-
ný ch domov, vybudovanie peš ej zóny, 
pomoc občanom v sociálnej núdzi.
  2. Rieš enie dopravy a cestného ob-
chvatu mesta, bezpečnosti, ž ivotného 
prostredia, skládok odpadu a tepelného 
hospodárstva.
  3. Ekonomické aktivity mesta, fungova-
nie Mestského úradu, zamestnanosť, 
rozvoj podnikania.
  4. Rozvoj š kolstva, kultúry, duchovného 
ž ivota, š portu a rekreácie.
   Toto sú len okruhy problémov. V skutoč-
nosti toho, čo vš etko treba v Pezinku zme-
niť je oveľa viac. Preto vám v prílohe tohto 
čísla Pezinčana ponúkam svoj volebný  
program. V ňom sa podrobnejš ie venujem 
vš etký m najhorúcejčím témam. Ak sa 
vám zdá, ž e som na niečo zabudol, bu-
dem rád, ak mi to pripomeniete. Z doteraj-
š ích skúseností práce v meste poznám 
spô sob, ako mô ž eme jeho problémy rie-
š iť. Nesľubujem nič, čo by sa nedalo spl-
niť.
   Väčš ina Pezinčanov ma osobne pozná. 
Vedia, ž e som nikdy nebol a nie som spo-
jený  s politický mi stranami, ani s podnika-
teľský mi skupinami. Moje záujmy sú to-
tož né so záujmami Pezinčanov.
   Rád by som vás, vážení spoluobčania, 
pož iadal aby ste sa zúčastnili na komu-
nálnych voľbách v čo najväčš om 
množ stve. Je veľmi dô lež ité, akí ľudia nás 
budú najbliž š ie š tyri roky zastupovať v 
mestskom zastupiteľstve. Obraciam sa aj 
na mladý ch ľudí, ktorí už  dnes tvoria väč-
š inu obyvateľov Pezinka a ich hlasy mô ž u 
byť rozhodujúce. Uchádzam sa o vaš u 
podporu a verím, ž e dáte svoj hlas aj 
ľuďom, s ktorý mi kandidujem na spoloč-
nej kandidátke.

Vek:
Stav:

Vzdelanie:

Pô vodné povola-
nie:
Terajš ie povola-
nie: 

Politická  prísluš -
nosť :

Kandidá t koalície SMER, HZDS, HZD, 
SNS, PSNS, SDĽ .

 42 rokov
 ž enatý, otec 

dvoch detí
 vyso-

koškolské  - Leká r-
ska fakulta UK, 
leká r

 leká r

úrazový chi-
rurg

 SMER

   Viac ako 18 rokov pracujem na Klinike 
úrazovej chirurgie vo Fakultnej nemoc-
nici s poliklinikou akad. L. Dérera v Bra-
tislave. V tomto náročnom a zaujímavom 
povolaní som dosiahol viacero osobný ch 
a zároveň medicínskych úspechov. V 
posledný ch  rokoch si vš ak postupne uve-
domujem, ž e mô j odborný  medicínsky 
rast sa zastavil a  dosiahnuté schopnosti 
pre známe problémy zdravotníctva ne-
mô ž em využ ívať. Viaceré ponuky ísť pra-
covať do zahraničia som odmietol. Som 
Pezinčan a chcem ním zostať. Pred nece-
lý mi dvoma rokmi som sa stal poslancom 
Vyš š ieho územného celku Bratislava a 
začal som sa oboznamovať s komunál-
nou politikou. Je mi blízka, robí sa pre 
ľudí v menš om regióne a nerozhoduje v 
nej politické tričko, ale schopnosť komu-
nikácie, poznania miestnych tradícií, zvy-
kov a schopnosť správneho rozhodova-
nia zameraného v prospech obyvateľa. 
Po zrelej úvahe som prijal ponuku kandi-
dovať na post primátora mesta, v ktorom 
ž ijem, v ktorom som sa narodil ja i celá 
moja rodina.
   Chcem, aby Pezinok bolo mesto, ktoré 
sa aktívne zaoberá riešením svojich prob-
lémov a myslí na budúcnosť. Hovorím o 
problémoch ž ivotného prostredia, dopra-
vy, o nedostatku bytov ako aj o problé-
moch v sociálnej sfére. Pezinok by mal 
byť mestom, kde: mladí ľudia majú š ancu 
na dobrý  š tart do ž ivota; generácia mám 
a otcov v ňom nachádza priestor pre 
svoje profesionálne uplatnenie a vý cho-
vu detí; spoločenstvo starý ch rodičov 
istotu pokoja a bezpečnosti ako aj vníma-
vého porozumenia okolia.
   Takéto mesto chcem budovať a vycho-
vávať v ňom svoje deti. V doterajš om po-
volaní som bol opakovane postavený  
pred úlohu rozhodnúť sa rý chlo a predo-
vš etký m správne. Zvyšovalo to š ance 
mojich pacientov na záchranu zdravia a 
ž ivota. Schopnosť rozhodovania chcem 
teraz využ iť na prospech náš ho mesta  a 
jeho obyvateľov.   
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Ulice: Bratislavská  1 - 87 a 2 - 102, Jesenského, Za koníč kom, Holubyho, Rad-
nič né nám., Potoč ná , Farská , Mladoboleslavská , Mýtna, Š . Polkorá ba, Zá hrad-
ná , M.R. Š tefá nika, Kollá rova, Moyzesova, Tehelná , Za drá hou, Senecká , Ka-
linč iakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Š ancová , Sama Chalú pku, Pod 
lipou, Meisslova, Slneč ná , Dobšinského, Slá dkovič ova, Š enkvická  cesta, Pan-
holec, Mušká tová , Rulandská , Silvá nova, Hroznová , Jilemnického, Jirá skova, 
Š afá rikova, Gogoľova, Trnavská , Ná lepkova, Š vermova, Markušova, gen. Svo-
bodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

  1. , PaedDr., 28 r., vysokoš kolský pedagóg, koalícia 
       - SDKÚ , ANO, KDH;
  2.  , 40 r., ú č tovníč ka, SDSS;
 3. , MUDr. PhD., ú razový chirurg, koalícia - SMER,
       HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
  4. , 61 r., dôchodca, nezávislý kandidát;
  5. , Ing., 63 r., ekonóm, KSS;
  6. , Ing., 53 r., živnostník, SMER, HZDS, HZD, SNS,
       PSNS, SDĽ;
  7. , Ing., 33 r., technik, SOP;
  8. , Ing., 45 r., stav. technik, SMER, HZDS, HZD, SNS,
      PSNS, SDĽ;
  9. , Ing., 45 r., geodetka, SDKÚ , ANO, KDH;
10. , MUDr. CSc., 50 r., lekár, SZS;
11. , 50 r., konateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
       SDĽ;
12. , Ing., 38 r., ekológ, SDSS;
13. , PhDr., 41 r., podnikateľ, SZS;
14. , Ing., 40 r., elektrotechnik, SDKÚ , ANO, KDH;
15. , Ing., 52 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
16. , MUDr., 41 r., lekár, DS;
17. , Ing., 44 r., projektový manažér, NK;
18. , Mgr., 44 r., pedagóg, OKS;
19. , 46 r., sú kromná podnikateľka, SMER, HZDS, HZD,
      SNS, PSNS, SDĽ;
20. , Ing., 49 r., projektant, SZS;
21. , Mgr., 48 r., historik umenia, SDKÚ , ANO, KDH;
22. , Ing., 50 r., ekonómka, OKS;
23. , Ing., 56 r., stavebný inžinier, SDKÚ , ANO, KDH;
24. , Ing., 31 r., projektant, SDKÚ , ANO, KDH;
25. , Ing., 47 r., ekonómka, SMER, HZDS, HZD, SNS,
      PSNS, SDĽ;
26. , Ing. arch., 33 r., architekt, SDSS;
27. , Mgr., 34 r., analytik, SDKÚ , ANO, KDH;
28. , 28 r., novinár, SZS.

Roman Baranovič

Má ria Bizná rová
Richard Demovič

Emil Fischer
Vladimír Gajdoš
Vojtech Gottschall

Vladimír Hrašna
Miroslav Chaneč ka

Má ria Jurinová
Já n Krištú fek
Jaroslav Mihalovič

Tibor Miškovič
Vladimír Miškovský
Emanuel Noga
Pavol Pastucha

Mariá n Pá tek
Jaroslav Pavlovič
Ľ ubica Pilková
Darina Rovenská

Pavel Skovajsa
Oliver Solga
Má ria Stachovič ová
Milan Š imovič
Mariá n Š ipoš
Jarmila Valachovič ová

Marek Varga
Jozef Vlado
Peter Wittgrú ber

Ulice: Cajlanská , Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká  cesta, Krížna, Kutuzo-
vova, Kuč išdorfská  dolina, Baba, Stupy.

  1. , Ing., 45 r., živnostník, SDSS;
  2. , 55 r., drevomodelár, OKS;
  3. , 27 r., projektový manažér, NK;
  4. , Mgr., 64 r., dôchodca, SDKÚ , ANO, KDH;
  5. , Ing., 42 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
  6. , 64 r., dôchodca, KSS;
 7. , Ing., 48 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS,
      PSNS, SDĽ.

Jozef Fraňo
Peter Fraňo
Milan Konfrá ter
Stanislav Pá tek
Milan Pavelka

Viliam Pavelka
Stanislav Sobota

Ulice: L. Novomeského, Svätoplukova 1 - 5, Kupeckého, Zámocká , Rá zusova, 
Kuzmá nyho, Malokarpatská , Zigmundíkova, Na bielenisku, Slneč né ú dolie, 
Reisinger, Leitne, Kukuč ínova, Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.

  1. , PaedDr. CSc., 42 r., literárny vedec, OKS;
  2. , 61 r., živnostník, DS;
  3. , RNDr., 45 r., chemik, SZS;
  4. , 38 r., tréner, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
  5. , Mgr., 27 r., právnič ka, SDSS;
  6. , 46 r., ruš ň ovodič , NK;
  7. , Mgr., 33 r., š tátny zamestnanec, OKS;
  8. , 55 r., pedagóg, SDKÚ , ANO, KDH;
  9. , 19 r., š tudent publicistiky, SDSS;

René Bílik
Bohuslav Bula
Juraj Č ech
Milan Č ernický
Monika Gašparovič ová
Gabriel Guštafík
Ivana Hacajová
Melá nia Há jiková
Ľ uboš Hlavena

10. , 40 r., gen. sekretár š portového zväzu, SZS;
11. , Ing., 35 r., manažér, SDKÚ , ANO, KDH;
12. , RNDr. CSc., 48 r., geofyzik, NK;
13. , Ing., 45 r., š tátny zamestnanec, SDSS;
14. , Mgr., 31 r., právnik, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
15. , Ing., 43 r., technik, SDKÚ , ANO, KDH;
16. , Ing., 49 r., riaditeľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
17. , 48 r., uč iteľka, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
18. , 33 r., spojový mechanik, SDKÚ , ANO, KDH;
19. , 49 r., robotník, NK;
20. , Ing. CSc., 59 r., sú kromný podnikateľ, NK;
21. , RSDr. CSc., 57 r., vedú ci ŠK, SZS;
22. , Ing., 32 r., informatik, SDKÚ , ANO, KDH;
23. , 53 r., ved. oddelenia, SDKÚ , ANO, KDH;
24. , 42 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
25. , 37 r., podnikateľka, SMER, HZDS, HZD, SNS,
       PSNS, SDĽ;
26. , Ing., 37 r., podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
27. , PaedDr., 45 r., š peciálny pedagóg, SDKÚ , ANO, KDH.

Miroslav Horá k
Juraj Hupka
Miroslav Krá l
 Igor Lacko
Roman Macs
Stanislav Machá č ek
Peter Mašura
Božena Mizerová
Pavel Nagy
Pavol Slaný
František Slezá k
Já n Š ebo
Jozef Š efč ík
Vlasta Š efč íková
Jozef Š tolc
Kvetoslava Š trbová

Mariá n Uherč ík

Katarína Vladová

Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Krá ľa, Bernolá kova, Hrnč iar-
ska, Za hradbami, Mierová , 1. má ja, Obrancov mieru, Fá ndlyho, Majakovského, 
Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková , Komenského, Nerudova, Bystrická , 
Bratislavská  108 - 130.

  1. , RSDr., 53 r., živnostník, SDSS;
  2. , 40 r., ú radník, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
  3. , Ing., 43 r., ekonóm, SDKÚ , ANO, KDH;
  4. , Ing., 51 r., ekonóm, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
  5. , Ing., 57 r., technik, SDSS;
  6. , Doc. PhDr. CSc., 52 r., vysokoš kolský pedagóg, SZS;
  7. , 47 r., riadiaci pracovník, OKS;
  8. , Ing., 43 r., živnostník, SDSS;
  9. , 64 r., dôchodkyň a, NK;
10. , Ing., 39 r., technický manažér, SDKÚ , ANO, KDH;
11. , Mgr., 47 r., riaditeľka SOU, SZS;
12. , 59 r., obchodník, ĽB;
13. , Mgr., 40 r., uč iteľka Gymnázia, SZS;
14. , Ing., 60 r., stav. podnikateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS,
      PSNS, SDĽ;
15. , 50 r., podnikateľka, OKS;
16. , Ing., 50 r., technik, SDKÚ , ANO, KDH;
17. , 52 r., ekonóm, KSS;
18. , 43 r., podnikateľka, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
19. , 49 r., podnikateľka, SZS;
20. , Ing., 42 r., ekonóm, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ;
21. , Ing., 56 r., elektrotechnický inžinier, DS;
22. , Ing., 37 r., ekonómka, SDKÚ , ANO, KDH;
23. , 38 r., skladník, SDKÚ , ANO, KDH;
24. , Ing., 47 r., konateľ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
25. , 59 r., ú č tovník, SDKÚ , ANO, KDH;
26. , JUDr., 47 r., tréner, SZS;
27. , Ing., 52 r., sú kromný podnikateľ, DS;
28. , 55 r., živnostníč ka SOP;
29. , 55 r., stavebný technik, NK;
30. , Ing., 40 r., finanč ný poradca, SDKÚ , ANO, KDH;
31. , 55 r., vedú ca predajne, SMER, HZDS, HZD, SNS,
      PSNS, SDĽ;
32. , 52 r., majster, SZS.

Rafael Balá ž
Peter Bubeník
Já n Butko
Já n Č ech
Igor Durec
Anton Eliá š
František Féder
Viliam Frič
Zlata Hrnč írová
Jozef Chynoranský
Elena Jurč íková
Já n Jurík
Viera Klimeková
Milan Krajč ovič

Alžbeta Lanč arič ová
Vladimír Malovec
Má ria Marušicová
Anna Meszá rošová

Magdaléna Mikletič ová
Juraj Pá tek
Ivan Pessel
Jana Pešková
Peter Peťko
Vladimír Prešinský

Jozef Ptá k
Justín Sedlá k
Ľ ubomír Straka
Má ria Strížová
Alexander Š indelá r
Alžbeta Š ipošová
Katarína Tomková

Peter Zú bek

Ulice: Cintorínska, D. Virgovič a, Družstevná , Grobská  cesta, Heč kova, Hurba-
nova, Já na Raka, Krkavec, Limbašská  cesta, Matuškova, Myslenická , Nová , 
Orešie, Podkarpatská , Š tú rova, Vinice, Železnič ná , Glejovka.

  1. , PhDr., 56 r., psychológ, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
  2. , 41 r., podnikateľ, SDKÚ , ANO, KDH;
  3. , Ing. CSc., 64 r., predseda PD, SMER, HZDS, HZD, SNS, PSNS,
      SDĽ;
  4. , 57 r., robotník, KSS.

Zita Joklová

Ivan Klamo
Já n Satko

Jozef Š indler
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   Zná my slovenský viná rsky odbor-
ník Fedor Malík pripravil v októ bri 
ochutná vku vybraných malokar-
patských vín na veľvyslanectve SR 
vo Varšave. Predstaviteľom poľ- 
skej politickej honorá cie predstavil 
vína Ing. Ladislava Š ebu zo Š en-
kvíc a niektoré  produkty pezin-
ských výrobcov Víno Matyš á k a 
VPS Pavelka - Sobolič.
   Z pezinských vín sa ponúkali - 
Matyš á kov kabinetný Sauvignon 
2001, Iršaj 2001, Cabernet Sauvig-
non 2000, Krá ľ Ondrej II. 2000, 
Rizling rýnsky 2001 neskorý zber a 
Pavelkov Rizling rýnsky 2001 ne-
skorý zber, červený Paves 2000 
(zmes kabernetu, frankovky a nero-
netu).                                      (mo)

   Na začiatku bola fotografia a ná -
pad. Čí? Nuž našej spolužiačky z 
Hudobnej školy v Pezinku pani Evy 
Galanovej - dnes Š iškovej. Spojila 
sa s tými sprá vnymi ľuďmi a dobrý 
ná pad sa začal realizovať . Ste zve-
daví o aké  stretnutie iš lo? Ubehlo 
totiž 50 rokov od prvé ho výletu žia-
kov hudobnej školy na smolenický 
Š KARBAK.
   Stretnutie účastníkov tohto histo-
rické ho výletu bolo v nedeľu 20. 
októ bra. Prichýlila ná s PhDr. 
Ľ ubica Kozubová  - riaditeľka Jazy-
kovej školy pri RVZ na Tehelnej 
ulici. Mladš ia generá cia ná m sprí-

jemnila stretnutie hudobnými uká ž- 
kami. Najviac ná s poteš ilo stretnu-
tie s prvým riaditeľom, dnes už 80-
ročným, Antonom Glasom, vtedaj-
šou a dlhoročnou profesorkou 
hudby Má riou Moravčíkovou a dne-
šnou riaditeľkou Ľ Š U Má riou Vane-
kovou. Každý účastník si zaspomí-
nal na pekné  chvíle prežité  s hud-
bou. Nezabudli sme ani na tých, 
ktorí už nie sú medzi nami.
   Po družnej besede, plní spomie-
nok a s hudbou v srdci sme sa 
roziš li.
   Účastníčka historické ho výletu
                      Edita Durdovanská

   V septembri sa konal v rakúskom 
Wiener Neustadte dvojtýždenný 
intenzívny kurz vo vytvá raní webo-
vých strá nok, na ktorom sa zúčast-
nili i dvaná sti študenti a dve profe-
sorky z Gymná zia Pezinok. Úvod- 
ný projekt podporilo Ministerstvo 
školstva Rakúska (vynaložili naň 
18 tisíc eur).
   Na konci kurzu mali študenti úlo- 
hu vytvoriť  domovskú strá nku. Kto 
má  prístup na internet, môže si ju 
pozrieť na www.bgzehnwn.ac.at/
pezinok.
   Účastníci kurzu navš tívili v Eisen-
stadte odbornú vysokú školu zame-
ranú na výpočtovú techniku, infor-
matiku a manažment. Okrem toho 
sa zúčastnili na exkurzii v ORF - 
Online redakcii vo Viedni. Vo 
voľnom čase si pozreli historické  
pamiatky Viedne, Eisenstadtu a 
Wiener Neustadtu.
   Chceli by sme sa poďakovať  za 
možnosť zúčastniť  sa na kurze ria-
diteľovi družobné ho gymná zia Dr. 
Brunovi Stachelovi a riaditeľstvu 
Gymná zia v Pezinku. 
                                   Braňo Gális

   Občianske združenie Prevencia 
AD v spoluprá ci s Centrom výchov-
nej a psychologickej prevencie a 
Občianskym združením Pläsk zor-
ganizovalo 11. októ bra koncert pod 
ná zvom . Koncert bol 
zá verečnou akciou 10-mesačné ho 
projektu o detských prá vach 

   Cieľom projektu bolo hovoriť  s 
deťmi, rodičmi a učiteľmi o det-
ských prá vach, o ich uplatňovaní v 
prostredí, kde sa deti najčastejš ie 
pohybujú - v rodine a škole, formo-
vať  v nich aktívny a altruistický po-
stoj a zvýš iť  ich zá ujem o okolie 
teraz, keď všade prevlá da nezá u-
jem a egoizmus.
   Súčasťou projektu bola infor-
mačná  kampaň v uliciach mesta a 
na školá ch prostredníctvom plagá -
tov, pohľadníc, listu pre rodičov 
zostavené ho z detských prá c o 
detských prá vach.
   Na niektorých zá kladných ško-
lá ch si žiaci zvolili ombudsmanov z 
radov učiteľov, ako obhá jcov svo-
jich prá v.
   Projekt finančne podporila Nadá -
cia pre podporu občianskych akti-
vít z finančných fondov EU. Kon-
cert podporili Mesto Pezinok, Nadá -
cia REVIA a firma CDS (Ľ ubomír 
Čeman).            

Prá ve teraz

Det-
ské prá va - sprava i zľava.

OZ Prevencia AD

   Prechodom kompetencií na obce 
a mestá  v oblasti školstva vznikol 
na území mesta Pezinok sa-
mosprá vny orgá n 

. Jej voľbu uskutočnili 
predsedovia rá d škôl zo zá klad-
ných škôl, materských škôl a zá -
kladnej umeleckej školy v Pezinku. 
Zloženie jedená sťčlennej rady je 
nasledovné : Mgr. Ľ udmila Benčúri-
ková  - nominovaná  za Mesto Pezi-
nok - predsedníčka, Ing. Já n Butko 
- nominovaný za katolícku cirkev - 
podpredseda, Katarína Suhayová  
- nepedagogický pracovník - ta-
jomníčka, členovia - Mgr. Michal 
Belá ň - nominovaný za OÚ  
OŠ MaTK, Mgr. Božena Mizerová  - 
nominovaná  za odborovú organi-
zá ciu, PhDr. Tatiana Preš inská  - 
pedagó g ZŠ , Jarmila Gaš tanová  - 
pedagó g MŚ, Daniela Š iandorová  - 
rodič z MŠ , Ing. Pavol Jurkovič - 
rodič z MŠ , Ing. Danica Tomašo-
vých - rodič zo ZŠ , Ing. Valé ria Fe-
derová  - rodič zo ZŠ .
   Mestská  školská  rada je iniciatív-
nym a poradným samosprá vnym 
orgá nom. Vyjadruje a presadzuje 
verejné  zá ujmy, zá ujmy rodičov a 
pedagó gov v oblasti výchovy a 
vzdelá vania. Plní aj funkciu verej-
nej kontroly, posudzuje a vyjadruje 
sa k činnosti škôl, školských zaria-
dení, orgá nov miestnej štá tnej sprá -
vy, orgá nov mesta z pohľadu škol-
skej problematiky.
   S ná metmi, pripomienkami, ná -
vrhmi sa môžete obracať  na jed-
notlivých členov.                      

Mestská š kol-
ská rada

(ĽB)

   Príchod zimy znamená  ná -
ročnú údržbu ciest a chodníkov, 
ktorú mesto zabezpečuje pro- 
stredníctvom firmy Petmas. Tre- 
ba si však uvedomiť, že údržbu 
chodníkov priľahlých k nehnu-
teľnosti, je povinný zabezpečiť 
každý majiteľ (držiteľ, sprá vca, 
užívateľ) nehnuteľnosti. To zna-
mená , že chodníky musia 
udržiavať  v bezpečnom a prie-
chodnom stave bez snehu a 
ľadu.
   Vyzývame majiteľov, domov, 
obchodov, kancelá rií a reštaurá -
cií, hlavne v centre mesta, aby si 
plnili svoje povinnosti pri zimnej 
údržbe chodníkov nielen preto, 
že je to ich povinnosť zo zá kona, 
ale hlavne preto, aby sme sa 
všetci v Pezinku cítili bezpečne.          
                                  OŽ P MsÚ

   Od symbo-
lické ho októ b-
rové ho otvore-
nia kampane 
Za čistejší Pez-
inok sa v rá mci 
tohto projektu 
us kutočn i l o  

viacero zaujímavých aktivít. Najprv 
to bol prieskum ná zorov hlavne 
detí a mlá deže na problematiku 
zberu odpadu v meste, či chov 
psov, ktorý zrealizoval partner kam-
pane Malokarpatské  osvetové  stre-
disko. Potom sa uskutočnil dvoj-
týždňový zber veľkoobjemové ho 
odpadu prostredníctvom 20 veľko- 
kapacitných kontajnerov rozmiest-
nených na území celé ho mesta. 
Ďalším konkré tnym počinom je 
vybavenie pezinských škôl plasto-
vými vrecami na odpad, ktorých 
dodá vku sponzorovala šenkvická  
firma Novoplasta. Organizá tori 

ďakujú jej majiteľovi Ing. Jakubovi 
Nová kovi, členovi Klubu podnika-
teľov mesta Pezinok. V kampani sa 
aktivizovalo aj občianske združe-
nie U psej matere, ktoré  podalo k 
ná vrhu všeobecne zá väzné ho na-
riadenia O chove psov svoje stano-
visko. Ostatným novembrovým 
podujatím bola exkurzia 45 vybra-
ných žiakov a pedagó gov pezin-
ských škôl, zá stupcov miestnych 
mé dií a odborných pracovníkov do 
partnerské ho mest Neusiedl am 
See v Rakúsku. Jej cieľom bolo na 
vlastné  oči sa presvedčiť, ako ta-
mojš ie školy a domá cnosti sepa-
rujú a ako vyzerá  loká lna sklá dka 
komuná lneho odpadu.
   Na realizá ciu tohto projektu zís-
kali iniciá tori kampane - Mesto Pezi-
nok a Komunitná  nadá cia REVIA 
137 950 Sk z Nadá cie otvorenej 
spoločnosti OSF v Bratislave. 
                                                (EL)

   Zá kladná  organizá cia telesne po-
stihnutých a Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami usporiadali 
19. novembra v Dome kultúry pose-
denie pri hudbe. Zúčastnilo sa na 
ňom 215 členov ZO Pezinok, Se-
nec, Modra, Š enkvice a Svätý Jur.
   Hrala hudobná  skupina Ametyst, 

o večeru sa postarala reštaurá cia 
Lalia. 
   Hlavným sponzorom bolo mesto 
Pezinok, ktoré  poskytlo zadarmo 
sá lu DK. Súčasťou podujatia bola 
bohatá  tombola, o ktorú sa zaslúžili 
súkromní podnikatelia z Pezinka i 
okolia.

   Poďakovanie patrí týmto sponzorom: Air Carpatia Bratislava, UNI obchod 
Častá , Krajčík 101 Drogé rie Senica, Stavebniny Plus Častá , Agrofox Pezi-
nok, Ná bytok Galan Pezinok, Pervín Limbach, Acker, Stamet, Trubač, 
Makro s.r.o., M+J Slaná , Peká reň Minobs, Juraj Pessl, Ferad Pezinok, Mä-
soprodukt Svätý Jur, DPEKOBETAS s.r.o. Pezinok, Š kolský majetok Modra, 
EFEKT, KoMaCo, Tanja s.r.o., Obuv Emília Pezinok, Procter+Gamble Bra-
tislava, Daniela Viničné , Farby - Laky Pezinok, Víno Jano Limbach, Zama 
Sudy Pezinok, Limbašské  Vinohradnícke družstvo, Sučanská  a spol. s r.o. 
Limbach, Minh Nguyen Van, Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič Pezinok, 
LUMA Viničné , LUCH Pezinok, Kovena Bratislava, Provin s.r.o., Kamená r-
stvo - Granit Pezinok, Jamiza, Koala Pezinok, Kora Mó da, SATINA, 3STAV 
s.r.o. Pezinok, ThiThanh Phuong Phung Bratislava, Slovakia lift - Hlavanda 
Pezinok, Odevy a iné  Bratislava, BÖCKMANN Modra, ZO SZTP Š enkvice, 
ZO SZTP a ZPCCH Modra, FRAMIPEK Š enkvice, KINEKL Pezinok, Helio 
s.r.o., FANT - BALÁ Ž Pezinok, Š afá r Autobazá r, ZO SZTP a ZPCCH Senec, 
Potraviny rozlič. tovar Š enkvice, Potraviny DarJa Vinosady, Agrokomp 
Modra, Vinohradnícka spol. Modra, Vinohradnícke a poľnohosp. družstvo 
Modra, Slovakia TAP, Colormont Pezinok, Strnisko Autoopravovňa Pezi-
nok, M. Baďura ml. Š enkvice, FUJIMOTO s.r.o. Pezinok, BAGETA Pezinok, 
ZO SZTP a ZPCCH Svätý Jur, PALMA - TUMYS Bratislava, Matyš á k Pezi-
nok, L.V.S. Pezinok, Kubica Pezinok, Slovenská  poisťovňa a.s. Pezinok, 
PREMOS Pezinok, cukrá reň Veronika, Regena Pezinok, Potraviny Efekt, 
Reš taurá cia Lalia.
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   V krá tkom čase pezinská  polí-
cia zistila pá chateľov krá dež e 
vlá maním do predajne potravín 
na trhovisku na Kupeckého ulici 
v Pezinku. Podozrivými sú  dvaja 
22-roční Pezinčania - Peter L. 
strá ž il na ulici a Pavol P. rozbil 
strechu predajne a cez dieru vni-
kol dnu. Odcudzené sladkosti, 
ká vu, drogériový  tovar a alkohol 
v hodnote takmer trin á sť tisíc 
korú n predali v Pezinku a pe-
niaze minuli na ná kup drog.
   Okrem toho s ú  obvinení i z 
trestného činu spolupá chateľ-
stvom, ktorého sa dopustili tým, 
ž e sa vlá mali do skladu predajne 
papiernictva v Pezinku, kde odcu-
dzili 27 kalkulačiek v hodnote 
takmer 19 tisíc korú n.
                      x  x  x
   V čase od 3. do 5. septembra z 
bytu na Novomeského ulici v Pe-
zinku odcudzili finančnú  hoto-
vosť v našej i cudzej mene, elek-
troniku, predmety zo ž ltého kovu, 
alkohol a kozmetiku v celkovej 
hodnote takmer 92 tisíc Sk. Kri-
miná lna polícia zistila, ž e po-
dozrivými zo spá chania tohto 
skutku sú  Pezinčania - Vladimír 
T. (15), Lenka P. (13), Len-
ka B. (13), Dagmar H. (14) a Erik 
T. (13). Podozriví tri dni navšte-
vovali dcéru poškodenej. Jedna 
z nich ju na balkóne zabá vala a 
ďalší vpustil ostatný ch, ktorí 
prehľadali byt a postupne odcu-
dzili rôzne veci.
                       x  x  x
   Na začiatku roka na spojova-
com chodníku Cajlanskej a Ba-
níckej ulice v Pezinku l ú pež ne 
prepadli 62-ročnú  ž enu. Pod 
hrozbou nož a prilož eného ku 
krku sa pá chateľ zmocnil jej ka-
belky, v ktorej mala peňaž enku s 
obnosom 300 Sk, osobné dokla-
dy, šeky, zlatý  prsteň, okuliare a 
drobnú  kozmetiku. Pracovníci 
OR PZ v Pezinku zistili, ž e dô-
vodne podozrivým z tohto skutku 
je doposiaľ netrestaný  Roman P. 
(16) z Pezinka. Išiel v podvečer-
ný ch hodiná ch spolu s dvoma 
kamará tmi po ulici a oproti nim 
išla ž ena. Zrazu jej podozrivý  
prilož il nôž  na krk a ž iadal od nej 
kabelku. Keď  ju odmietla vydať, 
vrhol sa na ňu a zvalil ju na zem. 
Po krá tkom zá pase jej vytrhol 
kabelku z ruky. Kamará ti sa z 
diaľky prizerali a potom všetci 
utiekli. Cestou podozrivý  vybral z 
kabelky peniaze a zahodil ju. 
Obeť prepadu nebola zranená . 
Krá dež ou kabelky jej vznikla 
škoda 3950 Sk.                      (at)

   Ak á no, vzťahuje sa na vá s zá kon č. 317/92 Zb. o dani 
z nehnuteľností, tretia časť - Daň  z bytov. Daňovníkom 
dane z bytov je vlastník bytu alebo vlastník nebytové ho 
priestoru v bytovom dome. Po prijatí Zmluvy o prevode, 
prípadne kú pe družstevné ho bytu a listu vlastníctva z 
Katastrá lneho ú radu je fyzická  alebo prá vnická  osoba 
povinná  ozná miť tú to skutočnosť o nadobudnutom 
vlastníctve sprá vcovi dane z nehnuteľností v termíne 

. Pre vznik daňovej skutočnosti je rozhodujú ci 
dá tum povolené ho vkladu na pečiatke Katastrá lneho 
ú radu, ktorá  býva umiestnená  na prvej strane Zmluvy o 
prevode alebo kú pe bytu. Daňovník, ktorý nadobudol 
byt do osobné ho vlastníctva podľa zá kona NR SR č. 
182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
si môže  od platenia 
dane z nehnuteľností na obdobie 5 rokov. Oslobodenie 
sa uplatňuje podaním daňové ho priznania a vzťahuje sa 

do 
30 dní

uplatniť nárok na oslobodenie

len na prvé ho vlastníka. Ďalšou podmienkou oslobode-
nia je, že byt sa nesmie používať na podnikateľskú , prí-
padne inú  zá robkovú  činnosť. Ďalší vlastník bytu je už 
platcom dane z nehnuteľností. V sú časnosti je sadzba 
dane za byt v centre 3,50 Sk a mimo centra 3,20 Sk. 
Povedzme za dvojizbový byt o výmere 50 m  v lokalite 
Za hradbami je daň  z nehnuteľnosti 160 Sk. Na vznik 
alebo zá nik daňovej povinnosti je rozhodujú ci stav k 1. 
januá ru zdaňovacieho obdobia. 

 (Mestský ú rad Pezinok, 
odd. dane z nehnuteľností, II. posch. č. dv. 20c) do 31. 
januá ra bežné ho zdaňovacieho obdobia.
   Bližšie informá cie o dani z nehnuteľností sú  vo Všeo-
becne zá vä znom nariadení č.7/2002 o určení sadzieb 
dane z nehnuteľností na rok 2003.
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Daňové  priznanie k 
dani z nehnuteľností je daňovník povinný  podať 
prísluš né mu správcovi dane

Finančné  oddelenie MsÚ

   Tretí december je sviatkom telesne a duševne postihnutých. Samosprá va 
mesta Pezinok sa rozhodla pri tejto príležitosti oceniť prá cu tých, ktorí sa 
nezištne starajú  o to, ako týmto ľuďom pomôcť.
   V tento deň  o 14.00 hod. prijme v obradnej sieni Mestské ho ú radu dobro-
voľníkov primá tor mesta Pezinok Ivan Pessel. Ď akovné  listy, ktoré  títo veľkí 
ľudia prevezmú  z jeho rú k, by mali byť symbolickým poďakovaním za ich 
obdivuhodnú  prá cu. Organizá tor podujatia, Mestský ú rad, uvažuje založiť 
týmto počinom novú  tradíciu pod ná zvom  a tým prejaviť solidaritu 
telesne a duševne postihnutým ľuďom a vyjadriť morá lne zadosťučinenie 
všetkým, ktorí sa snažia uľahčiť im život.                                               

Ná š deň

(EL)

   Mestské  zastupiteľstvo schvá lilo 
ná vrh na vytvorenie spoločné ho 
ú radu pre mesto Pezinok a obce 
Limbach, Slovenský Grob, Viničné  
a Vinosady v oblasti štá tnej vodnej 
sprá vy, ochrany prírody a krajiny a 
stavebné ho poriadku. Tieto čin-
nosti spolu so mzdovými prostried-
kami na pracovníkov budú  na sa-
mosprá vu delimitované  z Okres-
né ho ú radu Pezinok.
   Ďalšie ná klady mesta a podiel 
zmluvných obcí na spoločný ú rad 
spresní osobitná  zmluva.        (mo)

   Mestské  zastupiteľstvo v Pezinku 
na svojom zasadnutí 14. novembra 
schvá lilo Aktualizá ciu Územné ho 
plá nu mesta. V porovnaní s rokom 
1996, keď sa robili v ÚPN posledné  
ú pravy, tohtoročná  aktualizá cia 
zahrňuje 58 zmien a doplnkov.
   Schvá leniu Aktualizá cie ÚPN 
Mesta Pezinok predchá dzalo ročné  
prípravné  obdobie v rá mci ktoré ho 
bol spracovaný ná vrh aktualizá cie, 
prebehli zo zá kona vyplývajú ce 

pripomienkovacie a schvaľovacie 
konania príslušných orgá nov, prá v-
nických osôb a občanov.
   Sú časťou schvá lených zmien je 
aj lokalizá cia sklá dky odpadu na 
ú zemí mesta, ktorá  podľa Minister-
stva životné ho prostredia SR je v 
plnej kompetencii mesta Pezinok. 
Ako je zná me mesto s umiestnením 
sklá dky v tzv. Novej jame Pezin-
ských tehelní nesú hlasí. 
                                               (mo)

   Dňa 25. októbra 2002 sa z inicia-
tívy Zá kladnej umeleckej školy E. 
Suchoňa v Pezinku uskutočnilo v 
Dome kultú ry krá sne hudobné  
podujatie - Koncert priateľstva. Na 
pódiu sa predstavili mladí hudob-
níci z Maďarska (Mosonyi Mihá ly 
Zeneiskola Mosonmagyaróvá r), z 
Rakú ska (Zentralmusikschule Neu-
siedl am See) a žiaci ZUŠ E. Su-
choňa z Bratislavy a Pezinka.
   Pezinskú  ZUŠ reprezentovali 
kvalitnými výkonmi  
(spev),  (spev), 

 (gitara),  (akor-
deón) a  (husle).
   Príjemná  atmosfé ra koncertu 
potvrdila, že hudba je univerzá lnou 
rečou, ktorá  prekoná  všetky jazy-
kové  barié ry. A krá sna hudba je 
veľkou stopou dobra...  

M. Szilvásová
J. Andelová J. Nun-

vář S. Lenhardtová
T. Bobeková

            (za)

   Centrum voľné ho času a Kul-
tú rne centrum v Pezinku pozý-
vajú  pezinské  deti na stretnutie s 
Mikulá šom, ktoré  sa uskutoční v 
piatok 6. decembra o 17.00 ho-
dine na Radničnom ná mestí.
   Mikulá š najskôr v sprievode 
anjela a čerta v čase od 14. do 16. 

hodiny pozdraví deti v uliciach 
mesta, kde bude prechá dzať na 
koči. O 17.00 hod. príde na ná -
mestie. Tam zažne vianočné  
osvetlenie a deťom odovzdá  
darčeky v podobe kultú rneho pro-
gramu a sladkostí. 
                                                (r)

   V treťom novembrovom tý ždni sa v Pezinku uskutočnili 
dve viná rske podujatia.
   Najskôr sa zišli členovia viná rskeho spolku a ďalší po-
zvaní hostia na tradičnom Svä tomartinskom požehnaní 
mladého vína. Slá vnostný  akt požehnania a poďakovania 
za ú rodu urobili duchovní Helena Benková  a Zdenko Sit-

ka. Prípitok na ú spešnú  prá cu viná rov predniesol 
primá tor Ivan Pessel.
   V sobotu 16. novembra sa uskutočnil Deň otvore-
ných pivníc. Milovníci vína mohli navštíviť viacero 
pivníc našich viná rov, kde im ponú kli svoje vý robky.
                                                                         (mo)
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Mathias Vojtek   3.9.
Dominik Koník                        12.9.
Filip Č asnocha                       29.9.
Martin  Kurčina                       30.9.
Alex Jurá š                              3.10.
Samuel Dográ cia                   4.10.
Natá lia Verešová   7.10.
Oľga Ochabová  11.10.
Adam Vaň ko                        14.10.
Martina Bedná rovská 16.10.
Laura Satková                       16.10.
Jú lia Urbanová 17.10.

Má ria Slezá ková , 91 r.         9.10.
František Korček, 54 r.          11.10.
Alžbeta Machá čková , 93 r.    18.10.
Augustín Stanček, 61 r.       21.10.
Š tefan Krasň anský, 50 r.       23.10.
Jaroslav Volek, 28 r.              26.10.
Rozá lia Krajčovičová , 59 r.    27.10.
Ivan Bilčík, 55 r.                     28.10.
Má ria Polkorá bová , 84 r.       30.10.
Rudolf Grgá č, 80 r. 2.11.
Michal Matiašovský, 81 r. 2.11.
Pavol Š ika, 49 r. 2.11.
Irena Belicová , 82 r. 3.11.
Má ria Jará bková , 89 r.            5.11.
Igor Grenda, 41 r.                    5.11.
Matej Kaprá ň , 74 r.                 6.11.
Jozef Suchá rek, 49 r             10.11.
Milan Konfrá ter, 58 r.             14.11.

Milan Kolek a Stanislava Zimová
Radoslav Machá ček a Andrea Bed-
ná riková
Š tefan Horvá th a Zuzana Ziková
Teodor Kiavčin a Jana Klačanová
Já n Lichanec a Monika Burianová
Ivan Lobík a Silvia Č echová
Marek Vozník a Rená ta Oslejová
Já n Miná rik a Ivana Hajková
Rastislav Smolec a Michaela Pe- 
ťovská

Martin Romančík a Zuzana Kras- 
ň anská
Martin Žido a Jana Lacková
Ing. Marek Pinter a Ing. Slá vka Ná -
pravníková
Mariá n Boris a Rená ta Kollarovičo-
vá
Peter Nagy a Adriana Baď urová
Igor Galovič a Martina Guš tafíková

                     
Zuzana Klempová                   1.11.
Edita Lukačovičová                 5.11.
Teré zia Masarovičová             5.11.
Oľga Augustínová                 12.11.
Anna Lošonská                     12.11.
Genoveva Franková              14.11.
Rudolf Mihalovič                   17.11.
Rudolf Lošonský                  18.11.
Beá ta Sabová                       24.11.

                    
Má ria Sopková                        5.11.
Františka Jendeková               6.11.
Viktória Hörmannová               7.11.
Ing. Roman Šplhá ček             7.11.
Katarína Hüblová                  24.11.
Oľga Slimá ková                      26.11

                   
Má ria Š imonovičová 23.11.

                   
Jú lia Strapá ková   7.11.
Ondrej Bizná r   9.11.

                   
Rudolf Ronec   4.11.

70-roč ní

75-roč ní

80-roč ná

85-roč ní

91-roč ný

   Dň a 2.12. 2002 
uplynie 10 rokov, čo 
ná s navždy opustila 
naša drahá  mamič-
ka a babka

   Kto ju poznal, spomenie si, kto ju 
mal rá d, nikdy nezabudne.

   Anna PÓČ OVÁ ,
rod. Cibulková

                           Smú tiaca rodina

   Dň a 1.12. 2002 
uplynie 15 rokov, čo 
ná s navždy opustil 
ná š drahý manžel, 
otec a starý otec
         

   Kto ste ho poznali, venujte mu 
prosím tichú  spomienku.                     
                           

Ondrej 
     SANDTNER

Smú tiaca rodina

Neveril som raz, ž e to bude mož né -
priviezť si autom z domu vlastnú  "kolísku".
Bál som sa, ž e je priveľká
a hádal som č i pomôž e
odobrať z nej tak aspoň podnož e.
A ona? Vmestila sa na sedadlo celá.
Až  neskutoč ne ú tla, drobnuč ká...
Kedy sa už  raz dozviem, Bož e, prebož e,
preč o je v detských oč iach všetkého tak veľa?
A preč o všetko rastie v rozlú č kach.
   Krá tky bol jeho život, ale bohatý, lebo bol 
naplnený prá cou a lá skou k svojim najdrah-
š ím, kamará tom, kamará tkam a hudbe.
   Ak má  človek veľa pekných zá žitkov, rá d 
sa s nimi podelí, tie však ostanú  už len v spo-
mienkach.
   Tak ako hudba, ktorú  si s radosťou rozdá -
val sa nevytratí z naš ich pamätí, tak sa nikdy 
nevytratí spomienka v naš ich srdciach na 
Teba.
   So žiaľom v srdci sme si dň a 27.10. 2002 
pripomenuli rok odvtedy, čo ná s vo veku 26 
rokov po tragickej nehode opustil ná š drahý 
syn     
   Kto ste ho poznali venujte mu tichú  spo-
mienku.
   Veď  vedel ná m veľa dať a chcel ná m eš te 
zo srdca rozdá vať.
                          

Miroslav KERN.

Rodič ia, sestra s rodinou, 
                          babka a ostatná  rodina

   Dň a 28.10. 2002 
uplynulo 9 rokov čo 
tragicky zahynula 
naša kolegyň a
        

   Spomínajú  

Š tefá nia 
   ZACHAROVÁ .

      kolegovia z Mestského ú radu

   Dň a 27.11. 2002 a 7.9. 2002 sme 
si pripomenuli 2. a 1. výročie smrti 
naš ich drahých rodičov
   
   Tí, ktorí ste ich poznali, prosím, 
venujte im tichú  spomienku.
   S lá skou a ú ctou spominajú
                              

Emílie a Jozefa POKORNÝCH

deti s rodinami

   Dň a 4.12. 2002 
uplynie rok, čo ná s 
navždy opustil man-
žel, otec a dedko
  
   S lá skou spomína-
jú   
   Kto ste ho poznali 

venujte mu tichú  spomienku.

Gustá v SEDLÁK.

manželka a deti.

   Dň a 5.11. 2002 
uplynul rok, čo ná s 
navždy opustil ma-
nžel a brat
  
   Kto ste ho poznali 
venujte mu tichú  
spomienku.
       

Martin DEMOVIČ

Manželka a sestra s rodinami

   Dň a 8.11. 2002 
sme si pripomenuli 
12. výročie ú mrtia 
našej drahej zosnu-
lej         

   S bolesťou v srdci 
spomínajú

 

Ireny 
   SKOVAJSOVEJ

         dcéra Katarína s manželom 
         a deťmi,  Matolekovci 
         a ostatná  rodina

   Dň a 17.12. 2002 
sa dožíva vzá cneho 
životné ho jubilea 80 
rokov ná š otec a 
starý otec 

   K tomuto významné mu jubileu 
mu srdečne blahoželá me a pra-
jeme všetko najlepš ie, eš te veľa 
zdravia a spokojnosti.
                          

         Ľudovít 
     MARKOVIČ

Dcéry s rodinami

                      Odišiel si od nás,
                      my zostali sme sami,
                      no navž dy ostaneš
                      v srdciach tých,
                      ktorí ťa milovali.

   Dň a 24. novem-
bra uplynulo 15 ro-
kov, čo ná s po tra-
gickom neš ťast í 
opustil ná š  drahý 
syn, brat, synovec a 
strýko
          

   Kto poznal spomenie si, kto mal 
rá d nikdy nezabudol.
                           

Rudolf 
                            LOŠ ONSKÝ

Smú tiaca rodina

   Dň a 7.12. 2002 
uplynú  4 roky od 
ú mrtia manželky, 
matky a babky          
          

   Kto ste ju poznali 
venujte jej prosím tichú  spomien-
ku.
                

Eleny 
   SLEZÁKOVEJ

Manžel, deti s rodinami 
                a ostatná  rodina

  Srdečne ď akuje-
me vš etkým, ktorí 
sa priš li spolu s 
nami rozlú čiť s na-
šou drahou zosnu-
lou      

   Sme hlboko zaviazaní aj tým, 
ktorí jej v minulosti, keď  to jej naj-
bližší nemohli, neziš tne pomá hali.      
                      

Annou 
       Š UBOVOU.

Smú tiaci pozostalí

   Dň a 28.11. 2002 
uplynuli dva roky, čo 
ná s opustil drahý 
manžel, otec a ded- 
ko
   
   S lá skou spomí-
najú  

Vladimír HACAJ

   manželka a synovia s rodinami

   Manželia Ľ. a M. Gašparovičovci 
ď akujú  Mestu Pezinok za finančný 
príspevok na školu v prírode pre ich 
dcé ru, vď aka ktoré mu mohla strá viť 
so spolužiakmi 10 dní v krá snom 
prostredí Murá nskej planiny.        (EL)
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   6.12. (piatok) o 17.00 hod. na 
Radnič nom nám. - 

;
   10.12. (utorok) o 15.00 hod. v 
CVČ - ;
   14.12. (sobota) o 10.00 hod. zraz 
pred Zámkom - 

;
   19.12. (š tvrtok) o 15.00 hod. v 
CVČ - ;
   20.12.  (piatok) o 14.00 hod. v 
CVČ - .
  Deň  otvorený ch dverí na oddelení 
techniky:
    (sobota) Poč ítač e a mode-
lárska dielň a        
                    
   11.12. - 11.1.  Textilné variácie
   15.11. - 20.12.  Naj "foto" prírody
               
   4., 11. a 18.12. o 13.00 hod. v 
CVČ - Vianoč né tajomstvá.
             
   12. a 19.12. o 9.30 hod. v CVČ - 
Vianoce klopú na dvere.
        
   6., 13. a 20.12. o 9.30 hod. v CVČ 
- Mama, ocko, poď sa hrať.
        
   23.12., 27.12., 30.12., 2.1., 3.1. - 
rôzne podujatia pre deti.
   V prípade priaznivého poč asia 
sánkovanie na kopci "Cukrík" a 
stavanie snehuliakov v č ase od 
10.00 do 12.00 hod. Zraz vždy o 
9.30 hod. v Zámockom parku.

VÍTANIE MIKU-
LÁŠ A

Č AJ A JEHO TAJOMSTVÁ

NÁVŠ TEVA VIA-
NOČ NEJ BRATISLAVY

VIANOČ NÁ SLÁVNOSŤ

ZDOBÍME STROMČ EK

14.12.
8.00 - 12.00 hod.

Vý stavy

Š kolské kluby

Materské školy

Podujatia pre mamičky

Zimné prázdniny v CVČ

   Keď v apríli 1998 bluegrassová 
skupina 29 Strings vznikla, bolo 
možné ju označ iť ako pezinskú. Za 
takmer 5 rokov svojej existencie 
však prekonala mnoho zmien v 
zložení, ktoré toto označ enie už tak 
celkom nepotvrdzuje. Zo zaklada-
teľov skupiny (Michal Barok, Milan 
Benkovič , Rišo Cíferský , Vladimír 
Čík, Ľudovít Laky) v nej dnes pôso-
bia už iba Michal (mandolína) a Mi-
lan (dobro). Zostavu eš te dopĺňajú 
gitarista Ľuboš  Jurkovič , bendžista 
Filip Baťo a hráč  na kontrabase Ro-
man Sý kora.
   29 Strings nie je v súč asnosti vý ni-
moč ná iba zostavou, v ktorej figu-
ruje jeden z mála na Slovensku pô-
sobiacich dobristov, ale v našom 
meste je žánrovo ojedinelá. Po č er-
stvom príchode nový ch ľudí do ka-
pely sa zač ína obdobie jej nového 
formovania, ktoré by malo stavať 
prevažne na vlastnej tvorbe. Tou 
chce skupina do znač nej miery na-
hradiť doterajš ie preberanie skla-
dieb najmä aktuálnych americký ch 
skupín. Tento úmysel naznač ili už 
pri prispôsobovaní prevzatý ch vecí 

a niekoľkými svojimi skladbami v 
rodnom jazyku. Vlastné piesne ma- 
jú zároveň  poslúžiť ako prostriedok 
vedúci k možnosti prezentovať sa 
azda raz i v kolíske bluegrassu - 
USA.

   Skúsenosti, ktoré môžu pri tom 
zúžitkovať, nadobudli postupne. Po 
premiérovom koncerte v júni 1998 v 
Hornej Porube, sa č asom objavo-
vali na domácich i zahranič ný ch 
festivaloch (zúč astnili sa napríklad 
na vý berovej prehliadke európ-
skych bluegrassový ch kapiel v Ho-
landsku a obdobnom podujatí v 
ČR).
   Reprezentovali Pezinok v družob-
ný ch mestách v Maďarsku a Ra-
kúsku. Muzikantské úsilie, kvalita 
hry a entuziazmus č lenov 29 
Strings sa prejavili v podobe oce-
není Najlepš ia bluegrassová sku-
pina roka (1999, 2000), ktoré ude- 
ľuje Slovenská bluegrassová aso-
ciácia.
   V novembri 2001 kapela eš te v 

starom zložení (M. Barok, M. Ben-
kovič , R. Sý kora, R. Cíferský , B. 
Martinka) nahrala v poradí druhé 
demo s názvom Weekend. Na záver 
už len toľko, že priaznivcom skupiny 

29 Strings chystajú jej č lenovia do 
budúcna prekvapenie v podobe hu- 
dobného obsadenia. Aké, dozviete 
sa na najbližšom koncerte.                                        
                                                  (jj)

   V Štúdiu S v Bratislave bude 5. de-
cembra inš talovaná a sprístupnená 
verejnosti vý stava Pezinč aniek Dany 
Polákovej (maľba, reš taurovaný  náby-
tok) a jej dcéry Zuzany (keramika, 
šperky). Vý stavu si môžete pozrieť do 
konca decembra.                      (EL)

   V piatok 25. októ bra v neskorých 
večerných hodiná ch mohli okolidúci 
zaregistrovať v Malokarpatskej kniž -
nici v Pezinku nezvyčajne čulý ruch. 
V tento deň  o 18. hodine, tak ako je 
bežné v iných dň och, "necvakli zám- 
ky na dverá ch a knižnica sa nepono-
rila do čiernej tmy" ale naopak, ož ila 
džavotom detí - čitateľov knižnice. 
Prá ve sa začínala čarodejnícka noc 
v knižnici.
   Pani riaditeľka čarodejnou formul-
kou premenila knižnicu na čaro-
dejný zámok a sľúbila deťom, že 
"uvidia, čo ešte nevideli a zaž ijú , čo 
ešte nezaž ili", teda pravú  a nefalšo-
vanú  - noc v knižnici. A potom už  
čarovali iba deti. Vyčarovali si predo-
všetkým veľmi zaujímavých hostí, 
ktorí prichá dzali a čítali alebo roz-
prá vali deťom rozprá vky a straši-
delné príbehy. Prvý spomedzi 
ná vštevníkov primá tor mesta Ing. 
Ivan Pessel deťom priniesol okrem 
rozprá vky aj darček pre čitateľov 
knižnice knižku Ľudmily Hevesiovej 
Hurá reň  a detskú  hru o strašidiel-
kach. Ďalšia dvojica rozprá vačov 
Mgr. Oliver Solga a Peter Wittgrúber 

zaujali rozprá vaním príbehov z his-
tó rie Pezinka a tak sa deti v tej noci 
dozvedeli aj to, ako mrkva zachrá -
nila Pezinok pred tureckými ná jazd-
mi. Otá zok, ktorými deti zahrnuli 
hostí nebolo konca, ale so svojím 
príbehom už  čakal ď alší rozprá vač 
spisovateľ Jú lius Balco, ktorý priná -
šal ú ryvky zo svojich "strigônskych" 
rozprá vok. Potom si deti vyčarovali 
mladého sympatického barmana 
Vlada Baň á ka a ten im namiesto 
rozprá vky čaroval lahodné ná poje, 
lebo čas pokročil a deťom už  riadne 
vysmädlo. Do čarodejníckych príbe-
hov zapadlo aj zaujímavé rozprá va-
nie troch službukonajúcich mest-
ských policajtov - Ľubomíra Kanku, 
Igora Štrbíka a Ró berta Mikuloviča, 
lebo v tú to noc mestská  polícia 
zobrala knižnicu a jej nočných 
ná vštevníkov pod zvlá štnu ochranu. 
Deti na vlastné oči uvideli aj ne-
priestrelnú  vestu a my sme mohli iba 
konštatovať: mestská  polícia u detí 
"zabodovala". 
   Atmosféru čarodejníckej noci si 
deti podfarbili vlastnoručne vyreza-
nými svetlonosmi, ktoré dlho do noci 

osvetľovali ná dvorie knižnice. Do 
programu patrili aj sú ťaže - ako inak 
- sú ťaž  v "lietaní" na metle, či hľada- 
ní čarodejných slovíčok. Deťom v 
tú to noc patrila vlastne celá  knižnica. 
Sériu strašidelných rozprá vok za-
končili poslední hostia manželia Pik-
torovci z pezinského divadielka Piki, 
ktorí zahrali deťom rozprá vku na zlú  
noc prá ve keď  hodiny na vež i odbí-
jali polnoc. Deti, ktorým sa ešte nech-
celo na lôžko (a čuduj sa svete, nech-
celo sa nikomu!), dostali ako bonus 
od knižnice sfilmovaný príbeh o naj-
známejšom čarodejníckom učň ovi 
Harry Potterovi - Kameň  mudrcov.
   Rá no čakali na deti raň ajky od 
sponzorov - pezinských podnika-
teľov. Deti si odná šali domov nielen 
svoje tekvičky - svetlonosov a čaro-
dejnícky preukaz plný podpisov od 
nočných rozprá vačov, ale aj príbehy 
a neopakovateľné zá ž itky z noci 
strá venej v knižnici. A my, pracov-
níčky knižnice sme sa rozchá dzali s 
pocitom, že sme urobili všetko preto, 
aby rozprá vky a príbehy celkom ne-
vymreli.                                    (ag)

Medzi deti priš iel aj primátor I. Pessel
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   V tý chto dňoch si pripomíname dve vý roč ia známeho rozhlasové ho 
redaktora a rež isé ra, ľudové ho rozprávača, humoristu MILANA MLSNU. 
Dňa 6. novembra to bolo 65. vý roč ie jeho narodenia a 13. decembra 10. 
vý roč ie úmrtia.
   M. Mlsna bol pezinským rodá kom, vo verejnosti známy pod 
pseudonymom Strý co Marcin z Pezinka. Autorsky spolupracoval s 
Vladimírom Nosá ľom. Postavu Strý ca Marcina charakterizovali humorné  
monológy v pezinskom ná reč í.
   Rež íroval a sám hral ochotnícke divadlo. Bol vý borným tanečníkom a 
recitá torom.
   Dlhé  roky pôsobil v rozhlasový ch reláciach Pozor zá kruta a Čo tý ž deň 
dal. Posledné  roky svojho ž ivota prež il v Bratislave, kde aj zomrel.                                                                           
                                    (mo)

(Spomienka)

   Za prvý ch deväť mesiacov tohto 
roku vzniklo na Slovensku 10551 
pož iarov. Ich následkom vznikli 
priame škody vyše 330 miliónov 
Sk, 44 osôb bolo usmrtený ch a 113 
zranený ch.
   Najviac pož iarov vypuklo v rodin-
ný ch domoch, rekreačný ch cha-
tá ch a chalupá ch. Ich pôvodcom 
boli tepelné  a vykurovacie telesá , 
nedodrž iavanie ná vodu na ich in-
štaláciu a obsluhu, nedbanlivosť  a 
neopatrnosť ľudí.
   Keďž e zač ína zimné  obdobie 
pripomíname už ívateľom tepel-
ný ch a vykurovacích telies:
 - zabezpeč iť  prevá dzku tepelný ch 
spotrebičov tak, aby nedochádzalo 
k vzniku pož iarov pri ich už ívaní; 
nepouž ívať  spotrebiče, na ktorý ch 

je porucha, pokým sa neodstráni;
 - zabezpeč iť  inštaláciu tepelný ch a 
vykurovacích telies podľa návodu 
vý robcu;
 - pri zakurovaní nepouž ívať  horľa- 
vé  kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a 
pod.);
 - zabezpeč iť, aby sa v blízkosti pali-
vový ch a elektrotepelný ch spotre-
bičov nenachá dzali horľavé  lá tky, 
ktoré  treba skladovať v bezpečnej 
vzdialenosti určenej v návode;
 - nevychladnutý  popol z palivové ho 
spotrebiča na tuhé  palivo ukladať 
len do nádob z nehorľavý ch mate-
riá lov;
 - kvapalné  palivo dopĺňať  do spo-
trebiča len po jeho odstavení a 
podľa návodu na obsluhu.
   Pozornosť  treba venovať  aj pre-
vádzke a pravidelné mu č isteniu 

komínov. Občania by mali:
 - zabezpečovať č istenie a kontrolu 
komínov prostredníctvom osôb s 
odbornou spôsobilosťou;
 - zabezpečovať  odborné  preskú-
šanie komínov predtý m než  sa na 
ne napoja spotrebiče;
 - zabezpeč iť  dodrž iavanie vzdiale-
nosti horľavý ch lá tok a konštrukcií 
od plá šťa komína.
   Nedodrž iavaním spomenutý ch 
zásad sa občan (fyzická  osoba) 
dopúšťa porušenia zá kona NR SR 
č . 314/2001 Z.z. o ochrane pred 
pož iarmi. Pri vzniku pož iaru v dô-
sledku porušenia povinností sa 
osoba dopúšťa priestupku na úse- 
ku ochrany pred pož iarmi, za čo 
môž e dostať pokutu do 3000 Sk.
                     kpt. Ing. Eva Orlická

  
na prená jom nebytový ch priesto-
rov v zrekonštruovanej Starej 
radnici na ulici M.R. Štefánika č . 1 
v Pezinku, s predpokladaným 
termínom začatia ná jmu dňom 
1.1. 2003 (definitívny termín zača-
tia ná jmu bude daný  momentom 
odovzdania Starej radnice do 
už ívania po jej rekonštrukcii).
   Prenajíma sa miestnosť č . 103 
s podlahovou plochou 18,85 m , 
na prvom nadzemnom podlaž í 
(prízemie), so vstupom z Radnič -
né ho námestia
        za tý chto podmienok:
 1. Podanie písomnej prihlášky 
do vý berové ho konania, ktorá  
musí obsahovať tieto ná lež itosti 
ako hlavné  krité riá  vý beru:
   a) účel ná jmu - prednosť  majú 
aktivity spojené  s cestovným ru-
chom a turizmom, predaj starož it-
ností a suvenírov, predaj tovarov 
foto-kino, prevádzka leká rne, 
predaj parfumé rie a pod.;
   b) ponuka ná jomné ho - uviesť 
formou sadzby ná jomné ho Sk/-
m /rok. Ponuka ná jomné ho by 
mala byť  na úrovni sadzieb upla-
tňovaný ch v súčasnosti v centrá l-
nej zóne mesta Pezinok;
   c) doklady o spôsobilosti uchá -
dzača na zamý šľané  aktivity.
 2. Obhliadka prenajímaný ch 
priestorov je mož ná  po vzá jom-
nej dohode s organizá torom vý be-
rové ho konania a so stavbyvedú-
cim v Starej radnici.
 3. Prihlášku doruč te na adresu: 

, alebo osobne 
do podateľne Mestské ho úradu v 
Pezinku (II. posch., č . dv. 31) v 
uzavretej obá lke, na ktorej bude 
uvedené  meno, priezvisko a ad- 
resa uchádzača (resp. názov a 
adresa právnickej osoby) a vý -
razné  označenie heslom: Vý be-
rové  konanie - Stará  radnica.
 4. Lehota na podávanie prihlá -
šok do vý berové ho konania končí 
dňa 9.12. 2002 o 10.00 hod.
 5. Uchádzač i, ktorí podali platnú 
prihlášku do vý berové ho kona-
nia, môž u byť  prizvaní na osobný  
pohovor s vý berovou komisiou.
 6. Organizá tor si vyhradzuje 
právo zrušiť vý berové  konanie - s 
týmto rozhodnutím musia byť 
uchádzač i bezodkladne písomne 
oboznámení.
 7. Prípadnú zmenu podmienok 
vý berové ho konania zverejní 
organizá tor rovnakým spôsobom 
ako jeho vyhlásenie a písomne s 
tým oboznámi aj uchádzačov, 
ktorí do toho času podali prihláš- 
ku.
 8. Podrobnejšie informácie v 
tejto veci na pož iadanie podá  
odborný  garant konania Mgr. Oli-
ver Solga (tel. č . 033/6901 103), 
na otázky organizačné ho charak-
teru odpovie JUDr. Jaroslav Di-
viak (tel. č . 033/6901 120).
            

vyhlasuje výberové  konanie

Mestský ú rad, Radnič né  nám. 
7, 902 14 Pezinok

Ing. Ivan Pessel
            primátor Mesta Pezinok

2

2

   Mesto Pezinok vyhlasuje vý be-
rové  konanie na miesto riaditeľa 
novozriadené ho Mestské ho 
múzea v Pezinku.
    
vysokoškolské  vzdelanie odbor 
archívnictvo, história, archeoló-
gia, znalosť cudzích jazykov - 
nemč ina alebo maďarč ina, la-
tinč ina vítaná .
    profe-
sijný  ž ivotopis, doklad o ukonče- 
ní štúdia, vý pis z registra trestov 
nie starší ako 3 mesiace.
   Žiadosti spolu s dokladmi za-
sielajte do 9. decembra 2002 na 
adresu: 

, 
s uvedením hesla 

Kvalifikač né  predpoklady:

Pož adované  doklady:

Mesto Pezinok, Rad-
nič né  nám. 7, 902 01 Pezinok

Vý berové ko-
nanie - riaditeľ Mestského mú-
zea v Pezinku.

   Ráno v pondelok 18. novembra nám 
zatelefonovala do redakcie rozhorčená  
obyvateľka, aby sme sa prišli pozrieť  
na komunikáciu pri križ ovatke Jesen-
ské ho - Holubyho. Vraj sa tam nedá  
prechádzať  po chodníkoch na oboch 
stranách, lebo autá  vystrekujú na ceste 
nahromadenú špinavú vodu na chod-
cov.
   Presvedč ili sme sa na mieste, ž e 
naša č itateľka má  pravdu. Autá , kto-
rý ch tu bolo zrána ozaj veľa, vyšple-
chovali vodu z kaluž í na chodníky a 
spŕška zasiahla nejedné ho chodca. 
Nakoniec, stalo sa to v priebehu pá r 
minút aj nám.
   Veríme, ž e zainteresovaní si tento 
vá ž ny problé m všimnú a zariadia čo 
najskôr nápravu.                         (mo)

   Ako sme už  informovali na Mi-
nisterstve privatizá cie bol schvá -
lený  projekt privatizá cie polikliniky 
pre Mesto Pezinok. V súčasnosti 
sa pripravuje na Fonde ná rodné ho 
majetku delimitačný  protokol.
   Poslanci MsZ sa v predstihu zao-
berali otá zkou správy budúceho 
mestské ho zdravotníckeho zaria-
denia. Na svojom zasadnutí v no-
vembri schvá lili ná vrh, aby bola 
poliklinika po delimitá cii prenajatá  
Obč ianskemu združ eniu Leká ri a 

zdravotnícki pracovníci Pezinka.
   Na zá klade ž iadosti tohto združ e-
nia Mesto mu prenajme nehnu-
teľný  a hnuteľný  majetok polikliniky 
v súlade s delimitačný m protoko-
lom FNM za 1 Sk. Združ enie je ne-
zisková  organizá cia a garantuje 
č innosť  zdravotníckych služ ieb na 
súčasnej úrovni s perspektívou ich 
ďalšieho rozširovania.
   Združ enie Leká ri a zdravotnícki 
pracovníci Pezinka pozostáva z 25 
leká rov a zdravotníckych pracovní-

kov PK Pezinok (je prístupné  i ďal-
ším), ktorý ch prvoradým záujmom je 
zachovať  plynulý  a bezproblé mový  
chod polikliniky v rámci jej spádo-
vé ho územia prostriedkami z vlast-
nej č innosti bez ná roku na rozpočet 
mesta, s čo najekonomickejším spô-
sobom prevádzkovania a minimá l-
nou zá ťaž ou pacienta.             (mo)
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   V zá pase s Lučencom vynikol Lukjanec, v súčasnosti 
najvä čš ia opora pezinské ho basketbalové ho á čka. Andrej 
bol úspešný  v streľbe i v osobný ch súbojoch. Na snímke 
uniká  Simonidesovi.

Fo
to

 (m
o)

   
 - Softbal je fyzicky menej ná ročná , 
ale zato rýchlejš ia a dynamickejš ia 
verzia bejzbalu. Tento šport je zatiaľ 
na Slovensku pomerne má lo zná -
my, ale svojou netradičnosťou si 
veľmi rýchlo získava priaznivcov.
   

 - Počiatočná  iniciatíva priš la z bra-
tislavské ho klubu MaSK Bratislava, 
ktorý v rá mci svojich rozvojových 
aktivít ponúkol možnosť zastreše-
nia družstva v Pezinku. V spo-
luprá ci tohto klubu, Centra voľné ho 
času a Gymná zia Pezinok vzniklo v 
roku 1999 prvé  družstvo žiačok. 
Pezinok má  veľmi výhodnú polohu 
medzi dvoma softbalovo najsilnej-
š ími mestami Bratislavou a Trna-
vou, preto voľba padla na naše mes-
to, čo s odstupom času vidíme ako 
veľmi š ťastné  riešenie.
   

l

l

l

Čo to vlastne softbal je?

Čo vás viedlo k založeniu sof-
tbalového klubu v Pezinku?

Je dostatoč ný  záujem o soft-

bal?

Čo považu-
jete za najväč ší 
úspech klubu?

 - Prá ve vďaka tomuto zá ujmu hod-
notíme voľbu Pezinka ako vhodné  
riešenie. V roku 1999 sme mali iba 
jedno 17-členné  družstvo žiačok. 
Po troch rokoch už má me 115 čle-
nov a 9 družstiev. 
Hrajú v celoslo-
venských súťa- 
žiach Slovenskej 
softbalovej asoci-
á cie (SSA) a v 
internej klubovej 
školskej súťaži.
   

 - Cieľom tohto a 
budúceho roka je 
dokončiť ihrisko 
na ZŠ  Fá ndlyho, 
ktoré  bude jedno-
značne najlepš ím 
na Slovensku. To- 
to bude najväčš ím 
úspechom klubu, 
na ktorý určite 
nadviažu aj špor-
tov é  úspechy.
I  keď už teraz sa 
môžeme pochvá -
liť tým, že naše 

l

družstvá  sa dostali do finá lových 
duelov - juniorky a kadetky sa stali 
majsterkami Slovenska, ženy, muži 
a žiačky I. skončili druhé  a žiačky II. 
a juniori, hrajúci mužskú súťaž, boli 
š tvrtí. Naš i členovia sa zúčastnili na 

turnajoch v Taliansku, Holandsku a 
v Českej republike. Na tohtoroč-
ných majstrovstvá ch Európy junio-
riek, juniorov, kadetiek, žiačok a 
slowpitch š tartovalo 39 naš ich zá -
stupcov v reprezentačných kolektí-
voch.
   

 - Prioritou klubu je dokončiť ihrisko, 
čím chceme vytvoriť naš im hrá čom 
a hrá čkam lepš ie tré ningové  mož-
nosti. Toto sa iste čoskoro odrazí na 
ich výsledkoch na domá cich i me-
dziná rodných súťažiach. Jedným z 
naš ich cieľov do budúcnosti je aj 
organizačne zabezpečiť význam-
nejš ie medziná rodné  podujatie u 
ná s v Pezinku.
   

 - Bolo to vďaka mojej dcé re, ktorá  
sa tomuto športu venuje aktívne. 
Najprv som pomá hal pri zabez-
pečovaní chodu družstva, ktoré  
malo svoj patroná tny klub v Bra-
tislave. Veľmi ma zaujalo nadšenie 
a chuť, s akou sa tu pracovalo, 
preto som ponuku na založenie 
samostatné ho klubu v Pezinku rá d 
prijal.                                       

l

l

Aké  sú vaše plány do budúc-
nosti?

Ako ste sa vy dostali k soft-
balu?

(ds)

Fo
to

: (
m

o)

   Dvadsaťročný horský cyklista 
Pezinčan Filip Polc, vlaňajš í maj-
ster Európy, piaty z majstrovstiev 
sveta a slovenský cyklista roku 
2001, priš iel neočaká vane o miesto 
v českom tíme Author, keďže tento 
klub ukončil financovanie zjazdá -
rov.
   Filip tým stratil hlavné ho spon-
zora a ocitol sa pred nastá vajúcou 
sezónou v nezá videniahodnej si-
tuá cii.
   "Pokúšam sa nadviazať kontakty 
s americkým tímom Ontense, za 
ktorý v súčasnosti pretekajú viacerí 
poprední preteká ri, kde by som tiež 
veľmi rá d zakotvil. Keď sa to nepo-
darí, budem musieť hľadať ďalej. V 
najhoršom prípade najbližš iu se-
zónu absolvujem pod hlavičkou 
vlastné ho klubu, ale to bude ne-
smierne ťažké , lebo ná klady na 
túto činnosť sú dosť vysoké " - pove-
dal ná m pri ná vš teve v redakcii Filip 
Polc.                                       (mo)

  1. D. Lá b
  2. Zohor
  3. Viničné
  4. Dubová
  5. Lozorno
  6. Pl. Š tvrtok
  7. Z. Ves
  8. Gajary
  9. Rohožník
10. Modra

 
12. Limbach
13. Jakubov
14. Jablonové
15. Šenkvice
16. M. Levá re

11. Grinava

15  11  4   0  41:9    37
15  11  3   1  46:13  36
15    9  3   3  58:20  30
15    9  3   3  35:18  30
15    9  2   4  31:29  29
15    5  7   3  27:19  22
15    5  6   4  30:23  21
15    6  1   8  25:32  19
15    4  5   6  25:25  17
15    5  2   8  18:24  17

       
15    4  4   7  21:31  16
15    3  6   6  20:25  15
15    2  5   8  10:31  11
15    2  4   9  17:48  10
15    1  1 13    9:57    4

15    5  2 8 22:31 17

  1. Rapid
  2. Rača

  4. Inter B
  5. Ružinov
  

  8. Sv. Jur
  9. Lamač
10. Studienka
11. D. Lužná
12. Jablonec
13. Kalinkovo
14. Vrakuňa
15. Stupava
16. Sl. Grob

  3. Senec B

6. SFM Senec
  7. Pezinok

15  11  4   0  36:8    37
15  11  1   3  26:11   34
15    9  4   2  34:20  31
15    9  2   4  32:14  29
15    8  4   3  22:10  28
15    8  3   4  30:20  27

15    7  2   6  32:27  23
15    5  4   6  20:18  19
15    5  3   7  21:30  18
15    5  1   9  18:25  16
15    5  1   9  10:22  16
15    4  2   9  20:27  14
15    3  1 11  18:35  10
15    2  2 11  20:44    8
15    1  2 12  11:40    5

15    8  2   5  18:17  26

   Pezinskí karatisti absolvovali v 
minulých dňoch viaceré  podujatia 
na ktorých podali opäť skvelé  výko-
ny. Na najvyš šom stupienku stá li:
 - 

 - Alena Hupková , Natá lia 
Gavorníková , družstvo dievčat 
(Hupková , Gregušová , Kohútová ), 
družstvo chlapcov (Černá k, Žilin-
ský, Matušek);
 - 

 - Alexandra Ho-
rá ková , Svatava Špá niková ;
 -  - A. 
Hupková , M. Poizlová , P. Reme-
ná r, M. Žilinský, družstvá  žiakov a 
dorastencov.                

v Trstenej (1. kolo Slov. pohára 
mládež e)

v Bardejove (1. kolo Slov. po-
hára v kick boxe)

v Luč enci (Novohrad open)

K. Tahotný

   Pätná stym kolom 17. novembra sa 
skončila jesenná  časť seniorských 
futbalových súťaží III. a IV. ligy. Naše 
mesto má  v týchto súťažiach po jed-
nom zá stupcovi - vo vyš šej PŠC Pezi-
nok a nižšej GFC Grinava.
   Jesenné  účinkovanie PŠC po nevy-
darenom minulom ročníku bolo prí-
jemným prekvapením. Zverenci no-
vé ho kormidelníka Dušana Jacka sa 
umiestnili na 7. mieste so ziskom 26 
bodov.
   Menej sa darilo š tvrtoligistovi GFC, 
ktorý začal veľmi zle. Postupne sa 
ale z poslednej priečky dostal na 11. 
pozíciu, čo však určite eš te nie je 
jeho posledné  slovo.
   Jarná  časť sa začne 16. marca.

   Keďže basketbalisti Pezinka v tejto sezóne pre 
finančné  problé my neš tartujú v európskom pohá ri, 
využilo vedenie klubu ponuku a uskutočnilo 12-
dňový zá jazd do Spojených š tá tov - kolísky basket-
balu. Mužstvo odohralo päť zá pasov s vysokoškol-
skými družstvami I. divízie. Všetky zá pasy síce 
prehrali ale hlavne pre mladých hrá čov to bola 
veľká  šanca získať nové  skúsenosti. Potvrdil ná m 
to aj jeden z nich : "

"
   Veríme, že hrá či zúžitkujú skúsenosti z USA aj v 
ďalš ích zá pasoch Slovenskej ligy, v ktorej zatiaľ 
neprehrali, čo je po zná mych problé moch z úvodu 
sezóny určité  poteš iteľné . Príjemným prekvapením 
bolo víťazstvo vo Svite a hlavne jasná  výhra 76:56 
nad najväčš ím rivalom z Lučenca.                    

Jozef Suchoň

(pr)

Zá pasy ná m po-
slúžili na porovnanie ná šho slovenské ho a americ-
ké ho basketbalu. Naše rezervy sú najmä  vo fyzic-
kom nasadení, v doskakovaní a v rý chlom protiúto-
ku. Američania sú tiež veľmi dobre fyzicky a atle-
ticky pripravení. Pá čila sa ná m výborná  organizá -
cia zá pasov, šatne i haly majú skvelé  vybavenie. 
Posledný  zá pas sme odohrali v Ragin Cajun´s Do- 
me v Louisiane Lafayette kde sa zmestí 18 000 ľu- 
dí. Zá žitkom pre ná s bola ná všteva New Orleansu, 
ale aj stretnutie s plavkyňou Martinou Moravcovou, 
ktorá  sa na ná s bola pozrieť na zá pase v Dallase.
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Salóniku -  - 
cyklus prednášok Viery Č ernuško-
vej.  

HOVORY O ZDRAVÍ

Téma: Neviditeľné  príznaky 
viditeľných chorô b;
  22.12.

 SPOJME SA V LÁS-
KE

FARBA PRE DUŠU. 

(minigaléria)
TAK TOTO VIEME. 

(miniga-
léria)

      

 (nedeľa) o 18.00 hod. vo 
Veľkej sále -

 - Vianoč ný  benefič ný  koncert. 
Vý ťažok z koncertu bude venovaný  
na Detskú  onkológiu v Bratislave 
na Kramároch. Moderátori več era: 
Martina Bartošíková a Ján Dub-
nič ka. Ú č inkujúci budú  uvedení na 
osobitnom plagáte. Organizátori: 
PAT AGENCY a Kultú rne centrum.
                
  1.- 6.12. Spo-
loč ná výstava Eleny Kľú č ikovej - 
maľba na hodváb a Ivety Homolo-
vej - palič kovaná č ipka a pastely 

;
  18.12.- 10.1. 
Vý stava prác študentov SOU Š te-
fánikova a Komenského 

. Vernisáž 18.12. o 16.00 hod.

          1. Doba ľadová           USA
     3. - 4. Osie hniezdo          FRA
          5. FK: Mô j brat Tom 
                                        NEM, VB
          6. Ú tek do Budína  SR, ČR
          8. Znamenia               USA
12. - 13. Halloween: Vzkriesenie 
                                               USA
14. - 15. XXX                        USA
17. - 18. Bozk draka

VÝ STAVY:

 KINO DOMU KULTÚRY

      FRA, USA

        19. FK: Mexická jazda  MEX
20. - 21. Červený  drak          USA
        27. Don ś plum bar
28. - 29. Moja tuč ná grécka svad-
                 ba                          USA
   

    

      14. Ružová Barborka      ČR
      21. Zázračný  prsteň a iné roz-
                 právky                    USA
      28. Myšiak Stuart Little 2 
                                               USA

         USA 

 Zač iatok predstavení je o 19.00  
hodine. Pokladnica je otvorená ho- 
dinu pred zač iatkom predstavenia. 
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ !

DETSKÉ  PREDSTAVENIA
   Zač iatok predstavení je o  17.00 hod.

      

   (utorok) o 17.30 hod. v Malej 
sále -  
- koncert pezinskej dychovej kape-
ly:
  (piatok) o 17.00 hod. -

- sprie-
vod Mikuláša v koč i zakonč ený  kul-
tú rnym programom a slávnostným 
rozsvietením vianoč ného stromč e-
ka na námestí. Organizátori: CVČ  a 
Kultú rne centrum;
  (sobota) o 19.00 hod. vo 
Veľkej sále - 

 - divadelné predstave-
nie v podaní Radošinského naiv-
ného divadla;
   (nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
loč enskej sále - 

- zábavné podujatie 
pre deti s programom, sú ťažami, 
hrami, tancom a s Mikulášom;
   (utorok) o 18.30 hod. vo 
Veľkej sále - - tele-
vízny záznam hudobno-zábavné-
ho programu STV. Uvádza Michal 
Doč olomanský , ú č inkujú : Or-
chester Gustava Broma pod vede-
ním Vladimíra Valovič a a iní;
   (streda) o 19.00 hod. vo 

 KULTÚRNE CENTRUM

3.12.
CAJLANÉ  VÁS ZABÁVAJÚ

6.12.  VÍTA-
NIE MIKULÁ ŠA V MESTE 

7.12.  
ŠTEDRÝ  DIVADEL-

NÝ  VEČ ER

8.12.
MIKULÁ ŠSKE 

DISKOHRY 

10.12.
OSEM A POL 

11.12.

veľkej sále -  - 
televízny záznam zábavného pro-
gramu STV a agentú ry Hattrick. 
Ú č inkujú : Peter Koč iš a hostia;
   (piatok) o 17.00 hod. v Saló-
niku - 

 - stretnutie záujemcov o 
pestovanie bonsajov, tvorbu č ín-
skych a japonský ch záhradný ch 
scenérií, zberateľov kameňov sui-
seki a záujemcov o vý chodoázijskú  
kultú ru. Spojené s malou vý stavou 
bonsajov.
   (sobota) od 17.00 do 24.00 
hod. v Spoloč enskej a v Malej sále 
-  - Vianoč ný  mini-
HODOKVAS. Ú č inkujú : Horký že 
slíže, Mango Molas, Ska pra šupi-
na, Davová psychóza a iní. Kon-
cert kapiel spojený  s premietaním 
filmov. Organizátori: Agentú ra Ho-
dokvas a Kultú rne centrum;
   (nedeľa) o 16.00 hod. vo 
Veľkej sále -  
- cyklus divadelný ch predstavení 
pre detí so sú ťažou. Dnes: 

 - rozprávka v po-
daní  divadla Maškrta z Košíc;
   (utorok - streda) v Ma-
lej sále - 

;
  

SNÍVAJTE S NAMI

13.12.
KARPATSKÝ  BONSAJ 

KLUB

14.12.

NA POSCHODÍ

15.12.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dať a v 
lá ske uchovať

17. - 18.12.
VÝ CHOVNÉ  KONCERTY 

ZUŠ
19.12. (štvrtok) o 19.00 hod.  v 

   Dô chodcovia, ktorí majú  záu-
jem o hranie šachu mô žu prísť  
do klubu dô chodcov na Sládko-
vič ovu ulicu č . 1.      vedúca KD

   Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5, hľadá správcu 
poč ítač ovej siete na 4 hod. denne. 
Požiadavky: ukonč ená VŠ  alebo 
SŠ , výborná znalosť  práce s PC a 
internetom. Nástup 1.1. 2003.
         Mgr. Anna Gašparovičová  
         riaditeľka knižnice

REKLAMA


