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Tak sme sa doč kali. Štvrtého decembra odovzdali do
už ívania zrekonš truovanú Starú radnicu, ktorá svojim
novým š atom vzbudzuje obdiv nielen Pezinč anov, ale i
návš tevníkov mesta.

Devätnásťmesiacov trvala nároč ná obnova budovy, na
ktorej sa podieľali desiatky stavbárov a iných remeselní-
kov, projektantov, reš taurátorov. Náklady na rekonš truk-
ciu sú 41 miliónov, č o nie je málo, avš ak málokto, kto si
bliž š ie pozrel obnovenýobjekt, považuje tieto prostriedky
za nedobre investované. Väč š ina sa zhodla v tom, že sa
tým skráš lilo mesto, zaujímavý je aj ú č el využ itia a hlavne

Pezinok získal ď alš ímagnet pre turistov.
Na slávnostnom odovzdaní radnice do už ívania sa zú -

č astnili vš etci zainteresovaní na výstavbe a viacerí hos-
tia. Prestrihnutie pásky urobila pani Suzan Birdová, komi-
sárka generálneho sekretariátu Európskej ú nie pre regio-
nálny rozvoj, za asistencie Ivana Pessela a Olivera Sol-
gu, ktorípotom hostísprevádzali po vynovených priesto-
roch.

Zrekonš truovanú radnicu si na druhýdeň mohli pozrieť
aj obč ania a návš tevníci mesta. (mo)

Ď alšie informá cie na str. 5

Vdň och 6. a 7. decembra sa usku-
toč nili komunálne voľby. V naš om
meste z celkového poč tu zapísa-
ných volič ov 17 287 sa na nich zú -
č astnilo 6826, č o predstavuje 39,5
percentnú ú č asť.

O post primátora sa uchádzali
traja kandidáti - MUDr. Richard De-
movič , PhD. (koalícia SMER,
HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ),
Ing. Ivan Pessel (nezávislý kandi-
dát) a Mgr. Oliver Solga (koalícia
SDKÚ , ANO, KDH). Najviac hlasov
3383 a primátorskékreslo získal

, druhý v poradí skonč il dote-
rajš í primátor I, Pessel s 2123
hlasmi a tretí R. Demovič , ktorému
dalo svoj hlas 1244 volič ov.

Za poslancov Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku boli zvolení25 kan-
didáti: z koalície SMER, HZDS,
HZD, SNS, PSNS, SDĽ (9 zvolení
poslanci) -

O.
Solga

MUDr. Richard Demo-

vič , Ing. Stanislav Sobota,
Božena Mizerová , Kvetoslava
Štrbová , Ing. Juraj Pá tek, Ing. Já n
Čech, Zita Joklová , Ing. Já n Sat-
ko, CSc., Jaroslav Mihalovič

Ing. Mariá n Š ipoš, Ing.
Emanuel Noga, Mgr. Stanislav
Pá tek, PaedDr. Katarína Vladová ,
Ing. Alžbeta Š ipošová , Ing. Jozef
Chynoranský

Peter Wittgrú-
ber, MUDr. Já n Krištúfek, CSc.,
RNDr. Juraj Čech, JUDr. Justín
Sedlá k
Ing. Ivan Pessel, MUDr. Mariá n
Pá tek

PaedDr. René Bílik,
CSc., František Fé der

RNDr. Miroslav Krá l,
CSc., Pavol Slaný

(mo)

, z
koalície SDKÚ , ANO, KDH (6 po-
slanci) -

, zo Strany zelených
na Slovensku (4) -

, z Demokratickej strany (2) -

, z Obč ianskej konzervatívnej
strany (2) -

, nezávislí
poslanci (2) -

. Novozvolených
bolo 15 poslancov.

Ď alšie informá cie na 2. strane

V č om spoč íva príprava na Via-
noce? V tom, že myslíme na svo-
jich najbliž š ích, na rodič ov, deti,
sú rodencov, priateľku č i priateľa a
chceme im urobiťradosť? V tom,
že chceme na Vianoce prež iť
spolu s nimi krásny č as?

Ak myslíme, uvažujeme o Via-
nociach, urč ite k tomu patrí pred-
stava o radostne prež itých sviat-
koch.

Ale Vianoce môžu mať aj inú
atmosféru. Ani tie najkrajš ie, naj-
milš ie a najoč akávanejš ie sviatky
nemôžu zaruč iť, že bolesť, ne-
moc, č i dokonca ani smrťnemôže
vstú piťdo domu.Apredsasi môže-
me, smieme, ba máme povedať,
Vianoce prichádzajú , Vianoce sú
tu. Vstupujú do náš ho domu. Čo
to ale znamená? Iba toľko, aby
sme poč as nich prež ili milú atmo-
sféru, ktorá pominie? Aby sme, ak
už inokedy nie, tak aspoň na
Š tedrý večer iš li do kostola na
Služby Bož ie č i na Polnoč nú
omš u, pretože tam bude veľa ľudí,
pretože tam bude vianoč ná atmo-
sféra?

Aeš te nieč o. Nespomenuli sme
darč eky, vianoč né jedlá, š tedrú
več eru. Vš etko toto predsa tvorí
vianoč nú atmosféru, č i nie?

Toto vš etko by vš ak malo iba
dotvárať skutoč néVianoce, pre-
tože ich podstata a tým aj sa-
motná príprava na ne spoč íva v
niečom inom. To inénie je nič mi-
moriadne zlož ité, nároč néani výni-
moč néa predsa je to nieč o, č o by
malo ľudí hlboko osloviťa viesťk
samotnej podstate Vianoc. Je to
Bož ie slovo, ktoréby mal poč uť
každý, pretože ono a tak vlastne
sám Boh nás chce osloviť, chce
nám nieč o povedať. A nielen
poč as Vianoc, ale už aj pred nimi
a aj po nich. A toto slovo znie:
"Toto vš etko sa stalo, aby sa napl-
nilo, č o Pán riekol ú stami proroka.
Ajhľa panna poč ne a porodí syna
a dajú Mu meno Emanuel, č o v
preklade znamená: Boh s nami."

Pokrač ovanie na 6. strane

Má 48 rokov. Je absolventom
Filozofickej fakulty UK Bratisla-
va, odbor historik umenia. V mi-
nulom volebnom obdobípôsobil
vo funkcii zástupcuprimátora.

Kandidoval za koalíciu SDKÚ -
ANO - KDH.

Je ženatý, má jedného syna.

želám vám pokojnéa radostné
prež itie vianoč ných sviatkov,
veľa zdravia, š ťastia a Bož ieho
požehnania v novom roku 2003.
Ďakujem aj za vaš u podporu a

priazeň a verím, že sa nám spo-
loč ným ú silím podarí vybudovať
z Pezinka ten najkrajš í a najprí-
jemnejš ídomov.

Oliver Solga
primá tor



2 / KOMUNÁ LNE VOĽBY

Pri príležitosti kolaudácie Starej
radnice vydalo mesto Pezinok
novú mapu na zvä č š enom formáte
A3, na rube ktorej je struč návizitka
tohto zrekonš truovaného objektu
spolu s pozvánkou do taktiež vyno-
venej Mestskej vinotéky. Materiál
by sa mohol staťužitoč nou pomôc-
kou nielen pre Pezinč anov, ale aj
návš tevníkov mesta. Vyš iel v slo-
venskej, nemeckej a anglickej mu-
tácii. Záujemcom je k dispozícii v
Informač nom centre na Radnič -
nomnám. 9.

V decembri uzrel svetlo sveta i
nový Kalendár podujatí na rok
2003. Do konca tohto roka sa
chystá i jeho rozš írené vydanie o
najdôležitejš ie kultú rne, š portové a
spoloč enské podujatia, ktoré sa v
nasledujú com roku plánujú v part-
nerských mestách Mosonmagya-
róvár a Neusiedl am See.Ten vyjde
už aj v maďarskej a nemeckej ver-
zii.

Symbolickou bodkou za tohto-
roč nou editorskou č innosťou
mesta by mal byť nový prospekt
Pezinského kulinárskeho chodníč -
ka, ktorýsa už tiežtlač í. (EL)

Priemerný vek poslancov, ktorí
vziš li z tohtoroč ných volieb, je
45,01 rokov. Najmladš ím poslan-
com je kandidát SZS 28-roč ný Pe-
ter Wittgrú ber. Najstarš ími poslan-
cami sú 64-roč ní Mgr. Stanislav
Pátek a Ing. Ján Satko, CSc.

Na kandidátnej listine v tohto-
roč ných voľbách bolo 25 žien.
Zvolených bolo 5 žien (20 per-
cent). Dve boli poslankyň ami aj v
uplynulom volebnom období.

Vo voľbách neboli ú speš né š tyri
strany, ktoré nezískali ani jedno
poslanecké miesto. Za SDSS kan-
didovali 9 kandidáti, KSS 4 kandi-
dáti, SOP 2 kandidáti a Ľavicový
blok 1 kandidát.

Do Mestského zastupiteľstva sa
dostalo 10 doterajš ích poslancov:
Ing. Stanislav Sobota, PaedDr.
René Bílik, CSc., PaedDr. Ka-
tarína Vladová, RNDr. Juraj Čech,
Ing. Alžbeta Šipoš ová, Ing. Juraj
Pátek, Ing. Ján Čech, Ing. Jozef
Chynoranský, Františ ek Féder,
Ing. Ján Satko, CSc. Doterajš í po-
slanec a zástupca primátora Mgr.
Oliver Solga vyhral voľby primáto-
ra.

Do MsZ sa nedostalo 15 doteraj-
š ích poslancov, ktorí sa o tento
post znovu uchádzali. (mo)

Do Mestského zastupiteľstva v
Pezinku kandidovalo v tohtoroč -
ných komunálnych voľbách v pia-
tich volebných obvodoch 98 kandi-
dátov na poslancov. Na žiadosť
viacerých č itateľov prináš ame po-
drobnú informáciu, koľko hlasov
získali jednotliví kandidáti:

Mgr. Oliver Solga 1212

PaedDr. Roman Baranovič 479
Ing. Mária Jurinová 460
Ing. Vojtech Gottschall 459
Mgr. Jozef Vlado 445
Ing. Milan Šimovič 442
Mgr. Ľubica Pilková 436
Ing. Jaroslav Pavlovič 429
Ing. Pavol Skovajsa 405
Ing. Jarmila Valachovič ová 396
Darina Rovenská 385
Ing. Pavol Pastucha 367
Ing. Mária Stachovič ová 354
PhDr. Vladimír Miš kovský 337
Ing. Miroslav Chaneč ka 333
Ing.Arch. Marek Varga 331
Ing. Vladimír Hraš na 253
Ing. Vladimír Gajdoš 226
Emil Fischer 210
Ing. TiborMiš kovič 184
Mária Biznárová 165

1. volebnýobvod

2. volebnýobvod

Peter Wittgrúber 876
Ing. Mariá n Š ipoš 837

MUDr. Já n Kriš túfek, CSc. 799
MUDr. Mariá n Pá tek 547
Ing. Emanuel Noga 503
Jaroslav Mihalovič 497

Ing. Stanislav Sobota 201

MUDr. Richard Demovič , PhD. 813

Mgr. StanislavPá tek 177

PaedDr. RenéBílik, CSc. 606
RNDr. Miroslav Krá l,CSc. 476
PaedDr. Katarína Vladová 449
BoženaMizerová 407
Pavol Slaný 342
RNDr. Juraj Čech 327
Kvetoslava Š trbová 323

Ing. Ivan Pessel 716

Milan Konfráter 133
Ing. Milan Pavelka 122
Peter Fraň o 71
Ing. Jozef Fraň o 63
Viliam Pavelka 33

Melánia Hájiková 307
Ing. Juraj Hupka 304
Milan Černický 300
Ing. Marián Uherč ík 288
Ing. Stanislav Macháč ek 272
Ing. Jozef Šefč ík 271
GabrielGuš tafík 270
Jozef Štolc 254
Bohuslav Bula 230
Ing. Peter Maš ura 229
Ing. Františ ek Slezák, CSc. 220
Mgr. Ivana Hacajová 208
Miroslav Horák 206
Pavel Nagy 206
Mgr. Monika Gaš parovič ová 205
Mgr. Roman Macs 197
Vlasta Šefč íková 188
Ľuboš Hlavena 177
RSDr. Ján Šebo, CSc. 160
Ing. Igor Lacko 124

3. volebnýobvod

4. volebnýobvod

Ing. Alžbeta Š ipoš ová 654
Ing. Juraj Pá tek 619
Ing. Já nČ ech 579
Ing. Jozef Chynoranský 547
Františ ek Féder 472
JUDr. Justín Sedlá k 454

PhDr. Zita Joklová 247
Ing. Já n Satko, CSc. 239

Mgr. Viera Klimeková 451
Ing. Ján Butko 439
Mgr. Elena Jurč íková 432
Doc. PhDr.Anton Eliáš , CSc. 429
Katarína Tomková 428
Ing. Jana Peš ková 405
Ing. Milan Krajč ovič 382
Peter Bubeník 376
Ing. Vladimír Preš inský 348
Ing. Viliam Frič 330
RSDr. Rafael Baláž 325
Anna Meszároš ová 325
Peter Peťko 322
Mária Maruš icová 311
Ing. Vladimír Malovec 297
Alžbeta Lanč arič ová 291
Peter Zú bek 269
Magdaléna Mikletič ová 258
Jozef Pták 241
Alexander Šindelár 231
Ing. Ľubomír Straka 220
Ing. Igor Durec 195
Zlata Hrnč írová 189
Mária Strížová 165
Ján Jurík 122

Ivan Klamo 233
Jozef Šindler 70

Tuč ne vytlač ené sú menánových
poslancov.

5. volebnýobvod

-

l Čo vám preblesklo hlavou,
keď ste sa dozvedeli, že ste boli
zvolený za primá tora Pezinka?

V prvom momente to bol pocit
radosti, pretož e sa naplnili moje
očakávania a vô ľa spoluobčanov,

ktorí vlož ili do mojej osoby nádej na
zmenu. Verím, ž e ich nesklamem.
Moja vď aka vš ak patrila nielen mo-
jim voličom, ale najmä mojej rodi-
ne, manž elke a synovi, ktorí mi po-
máhali prež iťsúsmevom aj stresuj-
úce chvíle.

- Prvé kroky sa začali hneď na
druhý deň po voľbách stretnutiami
s predstaviteľmi politických strán a

l Aké budu vaš e prvé kroky,
poč as prvých dnív primá torskej
funkcii?

prípravou nového zastupiteľstva.
Chcem začaťnaplno pracovaťuž
po 20. decembri po prvom sláv-
nostnom zasadnutí zastupiteľ-
stva, na rozpočte na rok 2003. Už
dnes vš ak musíme okamž ite rie-
š iť problémy ako havária vodo-
vodu na Kutuzovovej ulici a ď alš ie
"drobnosti". O vš etkých dô lež i-
tých rozhodnutiach budeme obča-
nov informovať aj na stránkach
Pezinčana.

(mo)

novozvolenému
primátorovi Pezinka

Mgr. Oliverovi Solgovi

Z volebnej miestnosti na Svätoplukovej ulici.

I. 5222 2276 43,58
II. 1026 437 42,59
III: 4570 1472 32,21
IV. 5304 2181 41,12
V. 1165 460 39,48

Na komunálnych voľbách v Pezinku sa zú č ast-
nilo 6826 volič ov zo 17 287 zapísaných, č o pred-
stavuje ú č asť 39,49 percenta. V piatich voleb-
ných obvodoch bola takáto ú č asť:

Obvod Zapísaní Na voľbá ch Ú č asť
volič i sazúč astnilo (v perc.)
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Po oficá lnom sprístupnenízre-
konštruovanej Starej radnice sa
tento objekt stane miestom prvej
vychá dzky po pamä tihodnostiach
Pezinka v roku 2003. Podujatie je
naplá nované na stredu 29. januá ra
so zrazom ú č astníkov o 16.00 hod.
pred vchodom do radnice z ulice
M.R. Š tefá nika. Sprevá dzaťa roz-
prá vaťo jej histórii bude Peter Witt-
grú ber. (EL)

Vo štvrtok 12. decembra sa na
pôde Mestského ú radu v Pezinku
stretli subjekty cestovné ho ruchu,
aby zhodnotili uplynulý rok. Pripo-
mienky, ktoré vyplynuli z tohto po-
dujatia, sa premietnu do hodnote-
nia koncepcie cestovné ho ruchu a
plá nu aktuá lnych ú loh na rok 2003.
(EL)

hov a pod.), 2. preuká zanie znalosti z vinohradníc-
tva a viná rstva (v prípade potreby organizá tor po-
skytne podklady z tejto oblasti), 3. voľná disciplína -
prezentá cia osobnéhošarmu prostredníctvom spe-
vu, tanca, hovoreného slova a iných foriem prejavu,
4. prezentá cia prípravy jedla typického pre Malokar-
patský región;

- do 31.1. 2003 na se-
kretariá t sú ťaž e: Kultú rne centrum, Holubyho 42, tel.
033/641 3949. V písomnej prihlá ške treba uviesť:
meno, dá tum a miesto narodenia, bydlisko (trvalé ale-
bo prechodné ), telefón, zamestnanie, sídlo zamest-
ná vateľa aleboškoly, osobné miery;

marec 2003. V prípade vä č šieho
zá ujmu si usporiadateľvyhradzuje prá vo uskutoč -
niťpredvýber.

Hlavným organizá torom sú ťaž e je Kultú rne centrum
Pezinok a spoluorganizá tormi Združ enie pezinských
vinohradníkov a viná rov a Združ enie Malokarpatská





termín uzávierky prihláš ok

termín sú ť aže:

Mesto Pezinok vyhlasuje 1. roč ník sú ťaž e KRÁ-
ĽOVNÁ VÍNA - PEZINOK 2003. Je to výzva pre dievč a-
tá , ktoré si chcú overiťsvoj šarm, znalosti a schopnosť
zaujímavo ich podať. Nositeľka tohto titulu bude oprá v-
nená reprezentovať Mesto Pezinok a Malokarpatský
región na Vínnych trhoch Pezinok, na Vinobranív Pe-
zinku a na medziná rodnej sú ťaž i Region Regina v Br-
ne.

- do sú ťaž e sa môž u prihlá siťdievč atá od 16 do
27 rokov;

- sú ťaž iaca
musímaťbydlisko, sídlo zamestná vateľa aleboško-
ly v Malokarpatskom regióne, vymedzenom ú ze-
mím po trase Malokarpatskej vínnej cesty od Brati-
slavypo Trnavu);

- 1. pú tavým spôsobom pripra-
vená pozvá nka do svojho mesta, obce alebo regió-
nu (zatraktívnená použ itím ná reč ia, povestí, príbe-

Krité riáú časti v sú ť až i:
vek

vzť ah k Malokarpatské mu regiónu

sú ť ažné disciplíny







Aj na 9. roč níku medziná rodného
veľtrhu cestovného ruchu Slovaki-
atour 2003, ktorý sa uskutoč ní v
dňoch 16. - 19. januá ra, bude mať
Malokarpatský región svoju expo-
zíciu. Vďaka získaniu grantu na
podporu cezhranič nej spoluprá ce z
Ministerstva zahranič ných vecí, sa
bude Pezinok prezentovaťaj v spo-
loč nej expozícii s partnerskými
mestami Neusiedl am See a
Mosonmagyaróvá r. Na ploche 16
m trojica miest predstaví najmä
svoj potenciá l cestovného ruchu.

2

Spojovacím prvkom bude tekutina
v rôznorodých podobá ch.

Pre Neusiedl am See je typická
voda z Neziderského jazera, ktoré
je najvä č ším stepným jazerom v
strednej Európe a významnýmcent-
rom vodných športov. V Moson-
magyaróvá ri dominuje termá lna
voda, vhodná na lieč enie a regene-
rá ciu. No, a hlavným magnetom
pre Pezinok je taktiež tekutina -
víno, ktoré je zá kladom sľubne sa
rozvíjajú ceho vínneho turizmu.

(EL)

Pri prílež itosti medziná rodného dňa
telesne a duševne postihnutých sa usku-
toč nil 3. decembra na pôde Mestské ho
ú radu v Pezinku NÁŠ DEŇ. Na pozvanie
primá tora mesta Ivana Pessela sa stretli
dobrovoľníci z rôznych organizá ciív mes-
te, ktorípomá hajú spoluobč anom s po-
škodeným zdravím uľahč iť ž ivot. Medzi
25 pozvanými boli č lenovia Zá kladnej
organizá cie Slovenského zvä zu telesne
postihnutých, Únie nevidiacich, Zvä zu
diabetikov, Hestie, Klubu Venuša aďalší.
Ďakovný list, ktorý kaž dý ú č astník pre-

vzal z rú k primá tora, bol len symbolickým
morá lnym ocenením ich zá služ nej obe-
tavej prá ce v prospech iných. Samo-
sprá va mesta Pezinok má zá mer organi-
zovaťtoto podujatie aj v budú cnosti.

(EL)

Na podnet Já na Slimá ka Mesto
Pezinok vypisuje sú ťaž na hymnu
Pezinka, ktorá by sa mala staťzatiaľ
neoficiá lnym mestským symbolom.
Vyzývame preto všetkých potencio-
ná lnych autorov podať ná vrhy jej
podoby do 31. januá ra 2003 na se-
kretariá t Mestského ú radu v Pe-
zinku v notovom zá zname aj s tex-
tomv dvoch vyhotoveniach.

Z predlož ených ná vrhov komisia
ustanovená primá torom mesta vy-
berie do už šieho kola 3 najlepšie,

ktoré ešte budú hodnotiťdivá ci Pe-
zinskej televízie. Víťazný ná vrh sa
bude nejaký č as testovať, ako ho
prijíma široká verejnosť. V prípade
ú spechu môž e mestská rada, č i
mestské zastupiteľstvo zvá ž iť
schvá lenie hymny za ďalšímestský
symbol (popri mestských farbá ch,
erbe, zá stave a peč ati). Autor
víťazného ná vrhu získa peňaž nú
odmenu 5000 Sk a samozrejme
"vstú pi do dejín" ná šho mesta.

(EL)

Novozvolenýprimá tor mesta Oli-
ver Solga pozýva obč anov na spo-
loč né privítanie nového roka a
oslavu štá tneho sviatku Dňa vzni-
ku Slovenskej republiky.

Tradič né stretnutie obč anov bu-
de 1. januá ra 2003 na Radnič nom
ná mestí o 1.00 hodine v noci.
Oslava zač ne štá tnou hymnou, po
nej bude novoroč ný príhovor pri-
má tora. Na zá ver sa uskutoč ní
ohňostroj. (r)

Prvý sneh tohtoročnej zimy napa-
dol v nedeľu 15. decembra.

Od 1. novembra 2002 nadobudol
ú č innosť zá kon č . 280/2002 o ro-
dič ovskom príspevku. Ná rok na
príspevok si rodič môž e uplatniťna
odbore sociá lnych vecíOkresného
ú radu, ul. M.R. Š tefá nika 10, I. po-
sch. č . dv. 108. Pracovníč ky odboru
ž iadateľom poradia a pomôž u ž ia-
dosti sprá vne vyplniť.

Ďakujeme vš etkým spo-
lupracovníkom, dopiso-
vateľom a obchodným
partnerom za vynikajú cu
spoluprácu v uplynulom
roku. Dú fame, ž e v nej bu-
deme pokračovať aj v
roku nastávajú com.

Redakcia
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Slovenská autobusová doprava,
odštepný zá vod Pezinok, upo-
zorň uje cestujú cich na zmenu otvá -
racích hodín v predpredaji v Pezin-
ku:

13.15 -
17.00 hod.,

- voľnýdeň .

Pondelok, streda, piatok
utorok, štvrtok, so-

bota a nedeľa (r)

V uplynulých dň och si zakladajú ci č lenovia Klubu dôchodcov v Grinave
na svojom stretnutí pripomenuli 12. výroč ie otvorenia klubu v tejto č asti
mesta. Prvývýbor v roku 1988 tvorili: Rudolf Č echovič (predseda), Gracia
Maceková , Má ria Gaštanová , Oľga Ježíková , Š tefan Ondrovič , Š tefan Va-
šík, Oskar Kö plinger, R. Rusná ková , D. Kadleč íková , Emília Hadeková ,
Anna Pajongová a Michal Franko. Neskôr pribudli - Teofil Krasň anský,
Eduard Tomašovič ,Zita Ciprušová a Elena Krajč ovič ová .
Č lenovia výboru svoje aktivity zameriavali predovšetkým na organizova-

nie klubových spoloč enských podujatí, zá jazdov a oslá v pri príležitostí ži-
votných jubileí č lenov klubu. (zl)

Od októbra prebieha v našom
meste kampaň Za č istejší Pezi-
nok, ktorej iniciatorom sú Mesto
Pezinok a komunitná nadá cia RE-
VIA. Cieľom kampane, do ktorej
sa zapojili jednotlivci i skupiny dob-
rovoľníkov, je zlepšenie ekologic-
kého myslenia a konania ľudí.

V priebehu kampane sa užusku-
toč nilo viacero zaujímavých aktivít
o ktorých pravidelne informujeme.
Do akcie sa zapojili deti na ško-
lá ch, ktoré sa k ekologickým pro-
blémom vyjadrovali aj prostred-
níctvom eko-pošty.

Z listov detí vyberá me:
Veľmi sa mi pá či v meste Pezi-

nok, ale predsa má nejaké chyby.
Na sídliská ch by sa zišlo viac zele-
ne, malo by tu byť viac odpado-
vý ch košov, pretože vždy sú plné a
ľudia nemajú kam vyhadzovať od-
padky. To je aj dôvod, prečo sa na
našom sídlisku nedarí triediť od-
pad. Odpadky, ktoré sú mimo ko-
šov, vietor rozfúkava po celom
okolí.

Aj Saulak je veľmi znečistený .
Niekedy tam plá vali kačky, teraz
tam plá vajú smeti.Ažijú tam neprí-
jemné tvory, potkany a myši. Ja
bý vam bližšie k potoku a myši vi-
díme behať pod oknom.

V Pezinku sa žije vý borne ale
obyvateľov treba viesť k čistote
svojho bydliska.

Pri prechá dzke Pezinkom často
vidím okolo seba rozhá dzaný od-
pad, špinu, papiere, a som z toho
smutná . Bola by som veľmi rada,
keby sa to zmenilo. Zá leží mi na
tom, aby sme žili v zdravom, pek-
nom a príjemnom meste.

Dozvedela som sa, že vznikla
kampaň Za čistejší Pezinok. Som
rada, že vzniká a ak budem môcť,
rada pomôžem, veď ide o moje
rodné mesto.

Chcem aby bolo v Pezinku čisto
a krá sne, aby ľudia triedili odpad-
ky, vysá dzali viac stromčekov a
kvetov. Aby smeti dá vali do kontaj-
nerov.

Keď sa budeme o mesto a prí-
rodu viac starať budeme všetci
zdravšía šťastnejší.

(Guštafíková )

Katarína Popluhá rová
ZŠ Fándlyho

Veronika Noskovič ová
ZŠ Fándlyho

Na Bratislavskej ulici má sídlo
samostatná poboč ka Colného
ú radu Bratislava. Od jej založenia
1.10. 1997 uplynulo päťrokov. Po-
boč ka Pezinok je jednou z desia-
tich vnú trozemských poboč iek Col-
ného ú radu Bratislava.

Vzniku poboč ky predchá dzalo
zriadenie odlú č eného pracoviska
CÚ, ktoré pôsobilo v Pezinku od
1.8. 1993 do 30.9. 1997. V sú č as-
nosti má poboč ka 16 colníkov. Ich
ú lohou je zabezpeč ovať colnú
službu verejnosti, prispievaťk pruž-
nosti obchodu a najnovšie riešiť
sprá vu nepriamych daní.

Pracovným obvodom pezinskej
poboč ky CÚ je okres Pezinok a
Senec. (mo)

Minulýmesiac sme si pripome-
nuli Európsky týždeň boja proti dro-
gá m (18. - 24.11.), Deň boja proti
ná siliu (19.11.) a Deň bez fajč enia
(21.11.).

Pri tejto príležitosti v škole na ZŠ
Na bielenisku vyhlá sili súťažo najp-
ú tavejšiu ná stenku na tému

. Pedagógovia s
deťmi pripravili plagá ty so sym-
bolmi týrania a sexuá lneho zneuží-
vania detí, na ktoré písali svoje
myšlienky, odkazy i povzbudivé
slová svojim spolužiakom.

Zdravý
život bez drog

Na inom plagá te mohli vyjadriť
svoje ná zory na tému

. Vydare-
nou aktivitou s mnohými zá žitkami
bola výroba samolepiek na tému
boja proti fajč eniu. Predá vali ich za
symbolickú korunu. O tom, na č o sa
získanépeniaze použijú , rozhodnú
deti.

Týždeň aktivít zakonč ila ná v-
števa špeciá lnej pedagogič ky Mgr.
Magá tovej, ktorej sa deti mohli zdô-
veriťsosvojimi problémami.

Vplyv drogy
na organizmus človeka

(sá )

V Klube dôchodcov na Hrnčiarskej ulici sa v decembri zišli členovia na
tradičnom podujatí, ktoré organizujú pod ná zvom Stretnutie pri jedličke.
Vyvrcholila ním bohatá celoročná činnosť klubu, ktorý s počtom 219 členov
patrík najvä čším v meste.

Dôchodcovia sa aj tentoraz vý borne zabá vali, okrem toho, že si sami zas-
pievali, milé posedenie im spríjemnila dychovka Grinavanka. Potešilo ich
tiež, že prišiel medzi nich novozvolený primá tor Oliver Solga.

Nová vedúca klubu Má ria Grellová ná s informovala, že činnosť klubu v
tomto roku pozostá vala hlavne z organizovania schôdzkovej činnosti, zá -
jazdov, kultúrnych podujatía príležitostný ch akciív rá mci klubu a mesta.

(mo)

Urč ite ste už poč uli o škriatkoch
alebo trochu mysticky - gnómoch.
Sú to malí ľudkovia prebývajú ci v
zemi, sú zlí a neprajní a v ľudskej
mysli vyvolá vajú zá visť, ohová ranie,
zlobu. Je lepšie si ich nevšímať,
lebo ak ich vyprovokujete, doká žu
vá m riadne znepríjemniťživot. A
nielen jednotlivcovi, ale dokonca
celej obci.

Tak napríklad v Grinave mali
svojho č asu otvá raťnovú triedu v
škôlke, keďzrazu pá r dní pred otvo-
rením škriatok zaú radoval, zrušil
plá n jej otvorenia a problém bol na
svete. Po veľkom úsilí rodič ov a naj-
vyšších predstaviteľov samosprá vy
sa ho nakoniec podarilo vyriešiť.
Alebo: po dlhé roky v Grinave hrá -
valo minifutbalové mužstvo Starí
pá ni futbal. V lete na ihrisku, v zime
v telocvič ni ZŠ .Ako obyč ajne, chceli
aj teraz otvoriťzimnú sezónu, keď
škriatok udrel znova. Telocvič ň a už
nie je pre Starých pá nov za žiad-
nych okolností k dispozícii. Zo špor-
tového uplatnenia ostala len krčma
a pivo. Neviem, č o tak veľmi nahne-
valo grinavského škriatka, keď "vy-
bavil" zrušenie dvoch pracovných
miest v Grinave - pracovníkov verej-
noprospešných prá c, ktorí sa starali
o poriadok v Grinave, pomá hali v
škôlke, škole, jednoducho boli na
prospech celej mestskej č asti. Teraz
sa museli zaradiťmedzi nezamest-
naných. Škriatkom nepohla ani sku-
toč nosť, že jeden z nich sa stará o
dve deti a druhý - celej komunite
zná my Valter, mladý č lovek, má
zníženú pracovnú schopnosť, takže
si ťažko bude hľadaťďalšiu prá cu.
Poč uli ste? Vraj ich Grinava nepo-
trebuje.

A škriatok v mysliach miestnych
ú raduje naďalej, zatiaľ č o Pezinok
ponúka nové vízie, nové tvá re, nové
plá ny. Zdá sa, že v Grinave si chcú
ešte trochu pospať. Nuž teda, dobrú
noc Grinava. Želá m ti raz pekné dni
bezškriatkov. Daniela Klamová
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Pohľad z Radnič ného ná mestia
- ná rož ie zo Štefá nikovej ulice

Pohľad na ná dvorie z Potoč nej ulice

Podbrá nie - vchod
z Potoč nej ulice

Pohľad z Potoč nej uliceMiestnosť mestskej rady

Pá sku za asistencie I. Pessela a O. Solgu
prestrihla Suzan Birdová , komisá rka EÚ
pre regioná lny rozvoj

Investor: Mesto Pezinok
Ná klady: 41 miliónov Sk
Trvanie rekonštrukcie: apríl 2001 - október 2002
Technický dozor investora: Portik s. s r.o. Bratislava
Autor riešenia rekonštrukcie: Ing. arch. Bohuslav Pernecký
Realizač ný projekt: KONŠ TRUKT Bratislava
Hlavný dodá vateľstavebných prá c:

UNIKOSTAV s. s r.o. Pezinok
Subdodá vatelia stavebných prá c: 19 firiem
Pamiatkový výskum: PÚ - RS Bratislava, Mgr. Elena Sabadošová
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Silvia Tomá nková 20.10.
MatúšČ echovič 29.10.
Rebeka Felixová 30.10.
Adam Bača 31.10.
Dominika Né metová 1.11.
Matej Hlavanda 2.11.
Adam Hajtmá nek 6.11.
Martin Maderič 7.11.
Tomá šPukanč ík 7.11.
Adam Wild 8.11.
Samuel Kmeťka 9.11.
Tomá šHalma 10.11.
MarošJozef Bedná rik 13.11.
Adam Jurá ška 14.11.
Michal Volkovics 17.11.
Lucia Pustulková 19.11.
Cynthia Škyvarová 20.11.

Peter Slimá k, 48 r. 14.11.
Anna Šubová , 83 r. 14.11.
Anna Holeková , 45 r. 20.11.
Agneša Nagyová , 62 r. 21.11.
Já n Neupauer, 83 r. 22.11.
Pavlína Babišová , 81 r. 23.11.
Anna Mojžišová , 82 r. 1.12.
Viliam Strapá k, 81 r. 5.12.
KarolŠ indelá r, 60 r. 8.12.

ViktorMelišík aAnna Letanovská
PeterBohuša Katarína Fischerová
Marcel Belkoa Martina Č apuchová
Pavel Figura a Denisa Blažová
Rastislav Há den a Veronika Ulri-
chová
PeterPečalaa JanaGarbierová

Dušan Živner a Gabriela Maderičo-
vá
Ing. Branislav Fischer a MUDr. Ka-
tarína Lopašovská
Branislav Miklá ša Ing. Zuzana Rus-
ná ková

Ondrej Janošťá k 1.12.
Sidónia Maršová 8.12.
Emília Polá čková 15.12.
Má ria Srnová 18.12.
Samuel Haná k 20.12.
Luká č Melichar 29.12.
Emília Zbudilová 30.12.

70-roč ní

Prestalosrdieč ko biť,
prestali ústa sasmiať,
budeme mamič ka drahá ,
stá le na Teba spomínať.

Dňa 14.12. 2002
uplynulo 10 rokov,
čo ná s navždy opus-
tila naša drahá man-
želka, mamička a
babička

S lá skou a so žia-
ľom vsrdci spomínajú

Eva
BENÍČ KOVÁ .

manžel, dcé ra a syn s rodinami.

S veľkou bolesťou
s p o m ín a m e n a
smutný deň 29.11.
2002, keď uplynul
rok, čo ná s navždy
opustil ná šmilovaný
manžel, otec, svo-

kor a dedko
z Pezinka

všesťdesiatomtreťomroku života.
Prosíme tých, čo ho poznali o ti-

chú spomienku.
S lá skou na neho spomínajú

Jozef KILHOF

manželka Š tefánia, dcé ry Eva
aGabriela a syn Jozef s rodinami

Dňa 2.12. 2002
uplynuli 3 roky od
smrti ná šho milova-
né ho otca a dedka

z Grinavy.
Kto ste ho poznali, venujte mu

prosím tichú spomienku.

Rudolfa
MARKEHO

Dcé raEva avnuk Martin

Dňa 22.12. 2002 si
pripomenieme desi-
ate výroč ie úmrtia
ná šho drahé ho

.

S úctoua lá skou spomína

Petra
Č ECHOVIČ A

Smútiaca rodina

Kto poznal, spome-
nie si, kto mal rá d

nikdy nezabudne.

So slzami v oč iach
a smútkom v srdci si
dňa 29.12. 2002
pripomenieme 15.
výroč ie smrti ná šho
milované ho

S lá skou spomínajú

Jozefa
REICHBAUERA

manželka, dcé ry
a synovias rodinami

Dňa 28.12. 2002
sa dožíva životné ho
jubilea naša ma-
ma a stará mama

.
Všetko najlepšie,

veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a
spoločných chvíľ jej želajú

Viola
HRANICKÁ

dcé ry
Iveta a Gabriela s rodinami, syn
Igor s rodinou, najmladšia dcé ra
Silvia a vnúčatá Marek, Gabika,
Kristínka aAlexandra

Dňa 9.1. 2003
uplynú štyri roky, čo
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel,
otec a starýotec

S lá skou spomí-
najú

Emil NESTAREC

manželka Š tefánia
a deti s rodinamiDňa 18.12. 2002

uplynulo 6 rokov, čo
ná s vo veku 23
rokov opustil ná š
syn, otec a brat

z Pezinka
Spomínajú

Marcel VAGAČ

rodičia adeti Marcelko a Monika

Božena Uhlíková 31.12.

Agneša Vachová 5.12.
Má ria Polkorá bová 6.12.
Má ria Nahá lková 8.12.
Jozef Kvak 10.12.
Má ria Ištvanfiová 14.12.
Já n Orszá g 15.12.
Pavlína Dobiá šová 24.12.
Já n Jurá k 26.12.
Jaroslav Vastl 27.12.

Eva Hupková 2.12.
Teré zia Š indelá rová 3.12.
Já n Golda 11.12.
Má ria Striežová 12.12.
Ľudevít Markovič 17.12.
Anna Valková 19.12.
Já n Caban 22.12.

Má ria Petrovičová 1.12.
Jolana Csillagová 19.12.

Adela Demovičová 2.12.

Františka Č imborová 8.12.
Mikulá šJurčo 8.12.

Anna Motyčková 31.12.

Ľudmila Pivková 8.12.

75-roč ní

80-roč ná

85-roč ní

90-roč ná

91-roč ní

92-roč ná

95-roč ná

Dokončenie z 1. strany
Pripravovaťsa na Vianoce zna-

mená pripravovaťsa aj na stretnu-
tie s Bohom.

Pripravovaťsa na Vianoce zna-
mená tiež potešiť, obdarovaťblíz-
kych.

Pripravovaťsa na Vianoce zna-
mená aj sa zastaviť, popremýšľaťo
sebe, o zmysle života ako také ho, i
o svojom.

Pripravovaťsa na Vianoce zna-
mená vidieť a pozná vať pravdu,
túžiť po tom, aby naše vzťahy, tie
najužšie a najbližšie, ale aj tieďalšie

v zamestnaní, medzi priateľmi, ale
aj na ulici, v obchode, v meste č i na
dedine neboli bezduché a nemilé .

Lenže ako to dosiahnuť? Kde na
to vziaťsilu, odvahu a trpezlivosť?
Adá sa to vôbec uskutočniť?

Nie stopercentne, dokonale, ale
niečo sa dá urč ite urobiť. Na takýto
prejav života musíme byťvšak po-
silnení, zmocnení. Aprá ve o tom čo
ná s má posilniťa zmocniťchcú ho-
voriť aj tohtoročné Vianoce. Nie
sme na to sami. Boh je s nami.
Stal sa č lovekom, aby ná m pomo-

hol, aby ná m uká zal, ako má me žiť,
o čo sa má me usilovať, na čom
ná m má v živote zá ležať. Bez Bo-
ha, bez Božej pomoci to nikto sá m
nedoká že. Preto už dá vno, cez
prorokov zasľúbil boh, že ná m po-
môže, že ná m pošle svojho Syna:
"a dajúMu meno Emanuel, čo zna-
mená : Boh s nami".

Aprá ve tá to radostná zvesť, bude
znieťpočas Vianoc aj pre vá s.

Helena Benková
ev. farárka

V tomto roku je to triná sťrokov,
čo slovenskí skauti prvýkrá t pre-
vzali od rakúskych priateľov Bet-
lehemské svetlo - symbol lá sky a
priateľstva ľudí dobrej vôle. Č le-
novia Slovenské ho skautingu
každoročne rozvezú Betlehem-
ské svetlo takmer po celom Slo-
vensku. Vďaka skautom sa toto
svetlo dostane do mnohých do-
movov a zariadeníná šho mesta.

V tomto roku budú naši
skauti Betlehemské svetlo roz-
dávať v pondelok 23. decem-

bra 2002 od 10.00 do 16.00 hod.
pod vianočným stromom na
Radničnom námestí.

Novodobá tradícia šírenia bet-
lehemské ho svetla pochá dza z
Rakúska. Pred niekoľkými rokmi
v rakúskom meste Linz chceli
obohatiť televíznu akciu na po-
moc telesne postihnutým deťom.
Prišli na jedinečný ná pad - pred
Vianocami poslali lietadlom do
Betlehemu telesne postihnuté
dieťa, ktoré v bazilike Narodenia
pá na pri jasličká ch zapá lilo od
večné ho svetla plamienok a vzá -
pätí ho lietadlom priviezlo do Lin-
zu. Tam sa ho ujali miestni skauti,
ktorí ho štafetovo rozná šali po
celom Rakúsku. Po roku 1990 sa
tento pekný predvianočný zvyk
rozšíril i do ďalších krajín. Rok od
roku sa rozširuje počet účastní-
kov svetla z Betlehemu.

Podľa staršej historky sa pla-
mienok z Betlehemu do Európy
prvýkrá t dostal vďaka jedné mu

mladé mu vojakovi z Florencie -
ako účastník križiackej výpravy
do Palestínysa zaprisahal,že ak
sa z výpravy vrá ti živý, donesie
do rodné ho mesta plamienok
ohňa z betlehemskej baziliky.
Domov sa vrá til až o tri roky a v
ruká ch mal sviecu s plamienkom
z Betlehemu. Všetci vojaci prisa-
hali, že plamienok naozaj počas
cesty nezhasol.
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MAĽBY V OKNÁCH

Danica Tyková

. Zač iatkom novembra bola inštalovanávý stava ma-
lieb vý tvarného odboru Základnej umeleckej školy v Pezinku v exterié ri - v
oknách starej, neopravenej kú rie na Rudnayovom námestív Bratislave.

Vý tvarné práceštudentov boli inšpirované tvorbou veľké ho postimpresio-
nistu Vincenta van Gogha, ktorého 150. vý roč ie narodenia sme si pripome-
nuli v tomto roku.

Vý stavu podporila Bibiana, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva a
mestskáč asťBratislava - Staré mesto.

vypisuje konkurz na
voľné miesto pre odborný ch pra-
covníkov:
-
-

Podmienky do konkurzu:
ukonč ené VŠ vzdelanie v
príslušnom odbore, miesto je
vhodné aj preabsolventov.

Písomne zaslaťprofesionálny
životopis do 31. januára 2003 na
adresu: Malokarpatské mú ze-
um, M.R. Š tefánika 4, 902 01
Pezinok alebo na e-mail: muze-
umpezinok@stonline.sk. Bližšie
informácie na tel. 033/641 3347.

Malokarpatské mú zeum v
Pezinku

historika/č ku
archeoló ga/ič ku

Ako č asto ste použili v posled-
ný ch mesiacoch lupu? Že so zväč -
šovacími a farebnými sklami sa
hrajú iba deti a optici? Nechajte sa
vyviesťz omylu. Nechajte sa uviesť
do sveta farieb a štruktú r, ktoré vy-
tvárajú pestré hravé glazú ry na ke-
ramike. Je to trochu hra, trochu
veda a trochu i tajomnámágia.

Keramič ka Edita Balážovávytvo-
rila Prístroj na pozorovanie sveta
glazú r (1999). Láka nás vidieťsvet
pod drobnohľadom, a tak spozoro-
vať bludiská farebný ch č iar a
fľakov. Maľovaný tanierik sa tak stal
vysoko estetickým objektom hod-
ným podrobné ho pozorovania.
Mladá absolventka VŠVU spája
krásu a vtip do podoby drobný ch
umelecký ch dielok. Šperky pre
mamku (1999) sú drobnosti, ktoré
skutoč ne používa mama - krajč ír-
ka. Špecifický svet ženy, ktorej za-
mestnaním je tvoriťpretransformo-
vala dcé ra na svet šperkov. Vytvo-
rila drobunké ihelníč ky, cievky na
niť, náprstky, ale aj lyžič ky. Veci
obyč ajné sa stanú vzácnymi a dra-
hými.

Vidieťkrásu a tešiťsa zo života.
Práve každodenne používané veci
predsa prinášajú estetiku, radosťa
potešenie. Č ajník sa stal umelec-
kou prácou inšpirovanou farbami
orientálneho korenia, ale pramene
môžeme nájsťaj v
obrazoch nesp-
ú taný ch fauvistov.

Pri niektorý ch
objektoch sa ú žit-
kové hodnoty stie-
rajú , o to viac vy-
stupujú do popre-
dia kvality estetic-
ké ho stvárnenia.

Silnou charakte-
rovou č rtou tvorby
Edity Balážovej je
humor, vtip a nad-
hľad. Pritom je
však stále prítom-
ný jasný pohľad do
vnú tra spoloč nosti
a silný vzťah k č lo-
veku. Inštalácia
Elektráreň (2000)
zmenšuje svet ci-
vilizovaného mes-
ta do jednej miest-

nosti. Prejdite pomedzi jednotlivé
domácnosti zastú pené žiarovkou.
Rôzni ľudia a rôzne žiarovky, ale
elektrina predsa spája. Vedenie
elektrického prú du prepája najroz-
lič nejšie žiarovky, na stenách vy-

tvára svietiace línie a dokonca po-
mocou kresby drôtom sú vytvorené
aj obrazy na stenách. Možno ba-
nálna téma. Porovnávanie elektric-
ké ho prú du a prú du lásky. Vedenie
energie spája totiždomácnosti jed-
notlivý ch žiaroviek a privádza do
svojho koneč ného miesta lásku.

Edita Balážováprejavila nielen
cit pre krásu a zmysel pre humor.
Našla najmä odvahu neodmietnuť
obyč ajnosťa urobila zo sveta mies-
to, kde žiťmôže byťradosťou. Krá-
sa, láska, teplo a humor.

Práce Edity Balážovej sú po-
vzbudením i pobavením, sú ná-
dejou.

Možno si naozaj môžeme povedať
- jednoduchosť a banalita. Lenže
práve jednoduchosťa náklonnosť
k obyč ajným ľuďom robí tú to inšta-
láciu takou príťažlivou. Láskavý a
chápavý inteligentný študentský
vtip.

Michaela Gajdo-
šová

historič ka umenia

Výstavu Edity Balážovej v Malo-
karpatskom mú zeu si môžete
pozrieťešte do konca decembra

Podľa štatistický ch ú dajov z po-
sledného sč ítania obyvateľov žije v
Pezinku 13 668 príslušníkov Rím-

Kňazi a rehoľné sestry z Cha-
ritného domova Pezinok poslali
ďakovný list pedagógom a žia-
kom ZŠ Orešie Pezinok z kto-
rého vyberáme:
- Chceme sa Vam poď akovať za
program, ktorým ste nás poteš ili.
Oceňujeme Vaš u iniciatívu a
záujem o starých a chorých ľudí.
Ž eláme Vám, aby ste i naď alej
boli vynaliezaví v láske ku vš et-
kým ľuď om a svojimi prácami, či
iným, prináš ali radosť do sŕdc
ľudí.

(rč )

Pezinský rodák, básnik, kňaz,
salezián, pedagóg - Don Š tefan
SANDTNER (1916) dostal v minu-
lý ch dňoch verejné ocenenie Mest-
skej č asti Bratislava - Ružinov, kde
v sú č asnosti pôsobí.

Cenu mu udelili za mimoriadnu
ľudskú a obč iansku statoč nosť,
morálnu a materiálnu podporu du-
chovného života v tejto mestskej
č asti Bratislavy. (mil)

sko-katolíckej cirkvi, č o je 65 per-
cent všetký ch obyvateľov. K ďal-
ším cirkvám sa hlási: evanjelická
cirkev a.v. 1692 obyv. (8 percent),
gré cko-kat. cirkev 81 (3,8 percen-
ta), Jehovovi svedkovia 60, Pra-
voslávna cirkev 48, Kresťanské
zbory 42, evanjelickácirkev meto-
distická40, Reformnákresťanská
cirkev 20, Cirkev č eskoslovenská
husitská10, Bratskájednota bap-
tistov 8, Starokatolícka cirkev 7,
Cirkev bratská 7, Židovské ná-
boženské obce 5, Cirkev adven-
tistov siedmeho dňa 3, iné 34,
nezistené vyznania 926. K žiad-
nej cirkvi sa nehlási 4431 obyv.
(21 perc.). (mo)

V Galé rii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Cajlan-
skej ulici sa uskutoč nil krst knihy pe-
zinského fotografa Jána Š trbu TAKÝ
VZDIALENÝ DEŇ. Spoluautorom
textovej č asti je Marián Pauer. Knihu
vydalo Pezinské rozprávkové divadlo.

Krstný otec knihy Oliver Solga na-
zval Jána Š trbu fotografom obyč aj-
ných ľudí. "Š trbove fotografie sú
oveľa viac než záznam tváre, miesta
a udalosti, viac než len okamih stla-
č enia spú šte a dokonalá technika.
Jeho fotografie sú v prvom rade obra-
zom - záznamom duše a nielen du-
še, zobrazený ch starcov a stareniek,
ale aj duše fotografa. Cez tváre ľudí
prináša nieč o, č o bude aktuálne a
hodné našej pozornosti aj po rokoch
č i desaťroč iach. Svoje našiel
vo vráskach, pohľadoch z oč í do oč í,
zrobený ch rukách, ale i huncú tskych
ú smevoch a radosti našich starý ch
otcov a mám, ktorí možno nevedeli
nič o modernom umení ale vedeli o
najväč šom umení - a to umení žiť" -
doplnil O. Solga.

videnie

(mo)

V Galé rii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne si môžete
do 2. februára 2003 pozrieťvýstavu
insitný ch betlehemov pod názvom
GLORIA IN EXCELSIS DEO
(Sláva Bohu na vý sostiach). Zaují-
mavávýstava sa konápri príleži-
tosti 5. vý roč ia vzniku galé rie, ktorá
patríSNG Bratislava.
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Krá tky pracovný životopis za-
š lite na kontaktnú adresu do
10.1. 2003.

Kontaktná adresa: Centrum
výchovnej a psychologickej pre-
vencie, Cajlanská 95, Pezinok
90201, tel./fax: 033/640 4388, e-
mail: PrevenciaAD@nextra.sk.

Centrum výchovnej a psy-
chologickej prevencie v Pe-
zinku prijme do zamestnania
psychológa, lieč ebného pe-
dagóga alebo sociá lneho pra-
covníka s ná stupom od 1.2.
2003.

Ná vš tevníci prichá dzajú do
múzeí z rô znych dô vodov. Navš tí-
viťstá le expozície, premenlivé vý-
stavy alebo aj so š tudijnými zá mer-
mi. Ale prichá dzajú tiežná vš tevní-
ci, aby obohatili nielen seba, ale i
samotné mú zeum a doplnili zbier-
kový fond vzá cnymi predmetmi,
spomienkami, dokumentmi a tým
doplnili históriu novými poznatkami
a informá ciami. V jedno odpoludnie
takto skromne zavítala do Malokar-
patského mú zea pani Oľga Grí-
geľová , žijú ca v Bratislave, s ponu-
kou fotografií a dokumentov o ži-
vote svojho prapredka

, ktorý žil v Pezinku
v prvých desaťročiach minulého
storočia. A tým sa začal príbeh od-
krývania života jednej rodiny v Pe-
zinku. Rodiny, ktorá žila na želez-
ničnej stanici, pretože spomínaný
Vojtech Schellberger bol hlavným
oficiá lom českoslo-
venských drá h tejto
v minulosti peknej
malej staničky v
Pezinku.

Predkovia rodu
Schellberger po-
chá dzajú z Kruš -
ných hô r, Vojtech
Schellberger sa na-
rodil v roku 1887 v
Garadne a zomrel
roku 1931 v Pezin-
ku, kde je aj pocho-
vaný. V deň pohre-
bu podľa spomie-
nok O. Grígeľovej
na poslednú roz-
lú čku pískali všetky
rýchliky, ktoré pre-
chá dzali cez stani-
cu v Pezinku. Jeho
manželkou bola
Margita Szkladá -
nyiov á (1887 -
1954) a mali spolu
osem detí. Schell-
bergerove želez-

Vojtecha
Schellbergera

ničné začiatky sa spá jajú so želez-
nicou v Bá novciach nad Bebravou,
neskô r v roku 1917 získal miesto
na stanici v Pezinku. Spočiatku
pracoval ako pokladník a neskô r
ako prednosta stanice. Toto sú
približne zá kladné ú daje k životu
tejto osobnostižijú cej v Pezinku.

Fotografie, ktoré darovala O. Grí-
geľová mú zeu však rozprá vajú
ď alš ie príbehy života hlavného ofi-
ciá la, jeho rodiny a priateľov v Pe-
zinku. Jeho rodina a on sá m rá d
navš tevovali prírodu, bol vá šnivým
poľovníkom. Fotografie prírodných
zá kutía výletov s piknikmi v Malých
Karpatoch otvá rajú zabudnutú ra-
dosť pezinskej meš tianskej spo-
ločnosti vo voľnom čase. Sa-
mozrejme, že pri týchto stretnuti-
ach nechýbala fľaša vína, hudba a
rozbehané deti po lese. Ž ivot na
stanici bol pre deti V. Schellbergera
veľmi pestrý. Fotografia veselých
detí (Bélu a Tibora) na parnom
rušni tiežrozprá va sama za seba.
Fotografický archív rodiny Schell-
bergerovcov ako sú časť zbierko-
vých predmetov Malokarpatského
mú zea v Pezinku otvá ra zabud-
nutú históriu nielen tejto rodiny v
Pezinku, ale aj samotný život na
pezinskej stanici. Pani Grígeľová a
jej rodina tak prispela k doplneniu
histórie života na stanici v rokoch
1917 - 1931, ktorá nebola doteraz v
pozornosti historikov Pezinka.

Veľmi ma mrzí a určite nielen
mňa, že stanica v Pezinku je dnes
jednou z najhorš ie vyzerajú cich
železničných staníc na Slovensku.
A určite ani tento výzor prvej bu-
dovy s ktorou sa zozná mi vstupuj-
ú ci do mesta, neprispieva k prílevu
nových ná vš tevníkov do mesta
Pezinka, ktoré ponúka takú bohatú
históriu a krá su.

Vladimíra Büngerová
Malokarpatskémúzeum
v Pezinku

Prezentá cia s "kvapkami slnka"
z vínorodých svahov, nad ktorými
rozhľadňa dominuje, je vítaná .
Heslo:

.

V poradí druhé stretnutie mi-
lovníkov Malých Karpá t a Klubu
priateľov turistickej rozhľadne
sa uskutoč ní 1. januá ra 2003 o
13.00 hod. na Veľkej Homoli.

Organizá tori z Modry a Pezinka

Pohyb, dobrý humor a po-
hár vína denne

V minulý ch dň och dali do užívania novú administratívnu budovu pezin-
skej stavebnej firmy BATEA (popri ceste smerom na Vinič né). V areáli,
ktorý firma budovala od roku 1998, sa nachádza aj vý robň a plastový ch a
hlinikový ch okien, garáže a dielne.

BATEA zamestnáva 70 pracovníkov. Okrem vý stavby rodinný ch do-
mov realizovali aj väč šie stavby ako sú Tatra banka na Továrenskej ulici a
rekonštrukcia budov bý valého Tuzexu na Rož ň avskej ulici v Bratislave,
viaceré stavby FIDESu, č erpacia stanica v Sládkovič ove a iné. (mo)

Tradičné ľudovo-
umelecké vianočné
trhy v Pezinku sa tento
rok uskutočnili v Mest-
skej vinotéke a naRad-
ničnom ná mestí. Ná v-
š tevníci si tu mohli po-
čas troch dní od drob-
ných výrobcov zakú piť
vianočné ozdoby, dar-
čeky a rozvoniavajú ce
dobroty. Ľudoví umel-
ci z ná šho regiónu pon-
ú kali keramické a dre-
vené výrobky, pes-
trofarebné sviečky a
svietniky, medovníky,
oblá tky a iné.
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na obsadenie miesta pred-
nostu Mestského úradu v
Pezinku, s týmito predpo-
kladmi a pož iadavkami:

Zamestná vateľ :

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a pož iadavky:

Požadované doklady:

Dá tum a miesto podania ž ia-
dosti o účasťna vý berovom
konaní:

do 15.1. 2003

Údaje o mieste zamestnan-
ca:

MESTO PE-
ZINOK, Radnič né nám. 7, 902
14 Pezinok

prednosta Mest-
ského ú radu v Pezinku

vysokoškolské vzdelanie

bezú honnosť , riadiace a orga-
nizač né schopnosti

cur-
riculum vitae, doklad o ukon-
č ení š tú dia, vý pis z registra
trestov nie starš í ako 3 mesi-
ace

žiadosti spolu s do-
kladmi zasielať poš tou alebo
doruč iť osobne
na adresu: Mesto Pezinok,
Radnič né nám. 7, 902 14 Pezi-
nok s uvedením hesla:

.

Vý be-
rové konanie - prednosta Mest-
skéhoúradu v Pezinku

vyhlasuje vý berové konanie

Spolu s 5-roč nou dcérkou som
sa zú č astnila na Vítaní Mikuláša
na námestí. Tábola plnáoč akáva-
nia, a myslím si, že aj ostatné star-
š ie i mladš ie deti, ktoré tam priš li.
Verte však, i mne samej bolo ťaž-
ko pri srdci, keď som videla ako
ten "Mikuláš " vybabral s deťmi.

Na balkóne sa ukázal na dve
minú ty, deťom povedal, že mápre
nich tri prekvapenia - vystú penie
speváckeho zboru, rozsvietenie
stromč eka a sladké prekvapenie.
To prvé a druhé bolo, ale verte,
deti najviac č akali na sladké pre-
kvapenie, aspoň na jeden cukrík z
rú k Mikuláša alebo č erta. Celý č as
v daždi č akali a dú fali, že medzi
nich prídu. Pani, ktorá to zrejme
organizovala, však vyhlásila do
mikrofónu, že Mikuláš má eš te
veľa roboty a vyzvala deti, aby sa
užroziš li.

Keby ste videli to sklamanie na
tvárach detí, preč o im Mikuláš nič
nedal, keď ho č akali... Urč ite ka-
ždé dieťa dostalo doma bohatého
Mikuláša, ale toto je predsa tradí-
cia v Pezinku, aspoň č o tu š tyri
roky bý vame, vždy sme sa tam
teš ili. To naozaj mesto nemá na
200 cukríkov? Nehnevajte sa, na-
budú ce asi zostanem v teple
doma a dcére to nejako vysvetlím.
Amyslím si, že nebudem jediná.

Andrea Zajacová

Podľa republikový ch š tatistík a
odhadov je u nás 256 tisíc diabeti-
kov. Ďalších asi sto tisíc ľudí vô bec
nevie, že tú to chorobu má. Ide teda
o ochorenie, ktoré je u nás znač ne
rozš írené, preto mu treba venovať
pozornosť .

V našom meste má sídlo Zá-
kladná organizácia Zväzu diabeti-
kov. O jej č innosti sme sa porozprá-
vali s predsedom

.

- Naša organizácia združuje 80
diabetikov, č o však neznamená, že
len toľko ľudí v Pezinku a okolí je
postihnutý ch touto chorobou.

- Nie. Tú to odpoveď sa nám nepo-
darilo zistiť ani v obvodnej diabeto-
logickej ambulancii u MUDr. A. Ho-
lubč íkovej.

- Pri príležitosti Svetového dňa
diabetikov sme dva dni v novembri
robili pre záujemcov z radov obč a-
nov merania krvného tlaku a glyké-
mie. Našu bezplatnú službu využilo
150 obč anov mesta i z okolitý ch
obcí. Pri meraniach sme zistili, že
niektorí z nich majú zvý šené hod-
noty nad 10 nmol/l, preto sme im
odporuč ili aby vyhľadali lekára.

Já nom Š indle-
rom

Koľko členov má vaša organi-
zá cia?

Je vô bec prehľad, koľko ľudí
má cukrovku v našom okrese?

Vaša organizá cia je známa
viacerými aktivitami určenými
preširokúverejnosť.

l

l

l

Merania si dali urobiť aj niektorí
diabetici, ktorí chodia na kontroly v
polroč ný ch intervaloch, a chceli
vedieť aký majú sú č asný stav cuk-
rovky.

- V januári sme v Stanici opatrova-
teľskej služby robili meranie cho-
lesterolu. Toto meranie je ale fina-
nč ne nároč né, jeden prú žok do me-
racieho prístroja stojí 70 Sk. Mohli
sme to robiť len vďaka finanč nému
príspevku Mestského ú radu v Pe-
zinku. Ď alej sme robili merania gly-
kémie, tlaku a cholesterolu na Dni
zdravia, ktorý bol v Dome kultú ry v
Pezinku. V spolupráci s firmou
Aventis sme pripravili besedu na
témuAko predchádzať cukrov- ke a
jej komplikáciam. Prednášal a s
ú č astníkmi besedoval popredný
lekár z oblasti diabetológie MUDr.
Jaroslav Fábry z Fakultnej nemoc-
nice v Ružinove. Cenné rady, ako
cukrovke predchádzať a ako oddia-
liť prípadné komplikácie, vzbudili
veľký záujem.

Pri tejto príležitosti chcem pripo-
menú ť slová jedného svetového
diabetológa, ktorý o cukrovke pove-
dal, že ten kto o svojej chorobe vie
najviac, žije najdlhš ie. V zmysle
tejto myš lienky sa snažíme konať
aj my, chceme dať naš im č lenom,
ale i laickej verejnosti, č o najviac.
Preto pozý vame medzi nás po-

l Taký chto akciíste robili však
viac...

predný ch prednášateľov, naš i zá-
stupcovia chodia na Trenč ianske
dni diabetikov a diabetológov a na
vý chovno-edukač né rekondič né
pobyty.

Mô žeme sa popý š iť tý m, že naša
organizácia, č o sa tý ka aktivít č le-
nov, patrí medzi najlepš ie na Slo-
vensku. Je to vďaka ľuďom, ktorí
sa dokážu obetovať pre druhý ch,
pomáhať im a odovzdávať svoje
skú senosti. Taký mi sú č lenovia
nášho vý boru - Anna Nogová, Eva
Popluhárová, František Janoušek,
Augustín Sandtner, Mária Kováč o-
vá, ale i Jozefína Slezáková a Ján
Hrbek. Niektorý ch naš ich č lenov
pozvali na Mestský ú rad v Pezinku
na stretnutie dobrovoľníkov, kde
ich ocenili.

- Veľmi vydarenou akciou bola tra-
dič ná"opekač ka". Mali sme aj pred-
vianoč né posedenie. I tieto naše
podujatia spájame s prednáškami,
vý menouskú senostía meraniami.

- Chcel by som popriať všetký m
ľuďom š ťastie, spokojnosť a zdra-
vie - aby slú žilo aj nám diabetikom.
Oč akávam, že poč et diabetikov,
ktorí budú č lenmi našej organizá-
cie, sa eš te zvý š i.

l

l

Vieme, že organizujete pre
svojich členov aj spoločenské
podujatia...

Aké sú vaše želania do bud-
úceho roku?

(mo)

Mikulá š do ná šho mesta zavítal v
piatok 6. decembra. Najskô r deti
pozdravil v uliciach mesta, kadiaľv
sprievode anjela a čerta prechá d-
zal na koči. Navečer po zotmení sa
zhromaždený m deťom na ná mestí
prihovoril z balkóna radnice a roz-
svietil vianočný stromček.

(mo)

V zámku v Rohrau neďaleko Hain-
burgu podpísali dohodu o spolu-
práci medzi Rímskou vínnou ces-
tou Römerweinestrasse Carnun-
tum a Malokarpatskou vínnou ces-
tou. Za slovenskú stranu zmluvu
podpísal predseda združenia MVC
Milan Pavelka a za rakú sku Micha-
ela Gansterer. Prvý m krokom spo-
lupráce bude obojstranná vý mena
vín. Rakú šania pri tejto príležitosti
vydali sprievodcu s trasami oboch
vínnych ciest. (mo)
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Pezinskú strel-
kyňu

( n a
snímke), ktorá
preteká v trape
za Š SK Stupa-
va, vybrali do
jedená stky naj-
lepš ích sloven-
ský ch strelcov
roku 2002. Slovenský strelecký
zväz tý m ocenil najmä jej zisk zlatej
medaily na jú nový ch majstrov-
stvá ch Európy juniorov v Lonato v
Taliansku.

Janu Me-
z e i o v ú

(mo)

V pezinskej š portovej hale na Komenského
ulici v sobotu 30. novembra vyvrcholila sú ťaž I.
ligy družstiev v džude.

V semifiná le sa vo vzá jomný ch sú bojoch
stretli dvojice Dukla Banská Bystrica - JC ZTS
Martin a Pozemné Stavby Bratislava - 1. JC So-
kol Pezinok. V prvom dueli boli ú speš níbansko-
bystrickí vojaci (7:0), v druhom Pezinčania
(4:3).

Vo finá le, rovnako ako v minulom roku, si naš i
džudisti počínali veľmi dobre. Sú boj s favoritom,
š esťná sobný m majstrom Slovenska, maxi-
má lne zdramatizovali a prehrali tesne 4:3. Za
ná š tím boli ú speš níJ. Tomá nek, M. Tomá nek a
Molná r. Družstvo Dukly sa opieralo o olympio-
nika Mareka Matuszeka a reprezentantov A.
Miná rikaa Z. Pá lková csa.

Finá lové zá pasy: Schroner - Pokrývka 7:0,
Matuszek - Paríš ek 10:0, Tó th - J. Tomá nek
0:10, Babic - M. Tomá nek 0:10, Miná rik - Ko-
mloš 5:0, Pá lková cs - Slabý 10:0, Madzin -
Molná r 0:10. (mo)

O ú spechoch vodného lyžiara
sme v naš ich noviná ch písali už viackrá t.

Pozoruhodné vý sledky tento pätná sťročný Pe-
zinčan dosiahol i v tomto roku, hoci prvý krá t š tar-
toval v ná ročnejš ej juniorskej kategórii.

Najcennejš ím je víťazstvo na majstrovstvá ch
Európy v skokoch za vlekmi. Taktieždružstvo SR,
ktorého bol členom, na ME zasiahlo do bojov o
medailovú pozíciu a skončilo tretie.

Darilo sa mu aj na slovenskom š ampioná te. Zís-
kal š tyri zlatémedaily - v slalome, trikoch, skokoch
i kombiná cii. Zverenec trénerky Eleny Kunertovej

triumfoval aj v Slovenskom pohá ri, kde nenaš iel premožiteľa ani medzi
mužmi. Na prestížnom Pohá ri Interu vyhral v mužskej kategórii v sla-
lome a trikoch.

Mateja KU-
NERTA

(mo)

Predchá dzajú ce tri roky pozý val
primá tor mesta Pezinok ú speš -
ný ch š portovcov so zá merom po-
blahoželať im k dosiahnutý m vý -
sledkom a poďakovať za dobrú
reprezentá ciu mesta bez toho, že
by bol z nich vyhlá sený najú speš -
nejš í. Tentokrá t bude maťbilanco-
vanie uplynulého š portového roka
troš ku inú podobu.

V tomto čísle Pezinčana uve-
rejňujeme hlasovacie lístky. Pro-
stredníctvom nich môžu zá ujem-
covia dať svoj hlas š portovcovi z
Pezinka, ktorého vý sledky pova-
žujú v tomto roku za najcennej-
š ie. Vyplnené lístky treba doručiť
do do redakcie
Pezinčana, Holubyho 42 , e-mail:
pezincan@msupezinok.sk alebo
do Informačného centra na Rad-
ničnom ná m.č. 9.

Troch ú častníkov ankety odme-
níme vecný mi cenami. Jeden z
nich bude okrem toho pozvaný na
slá vnostné vyhlá senie Š portovca
roka 2002, ktoré sa uskutoční

a na večeru s pri-
má torom mesta.

10. januá ra 2003

27.
januá ra 2003

(EL)

ANKETOVÝ LÍSTOK

Š PORTOVEC ROKA 2002 MESTA PEZINOK

Meno a priezvisko športovca:

Š port, v ktorom súťaží:

V prípade, že viete, uveď te i dosiahnuté výsledky v roku 2002:

Meno a adresa, kto vyplnil lístok:

............................................................

......................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.......

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

......................................................

.............................................................................................................

(Uvedenie tý chto ú dajov je podmienkou zaradenia do žrebovania o
ú časť na vyhlá senívý sledkov ankety, slá vnostnej večeri, prípadne
získania vecnej ceny).

V š portovej hale na Komenského
ulici sa v dňoch 28. a 29. novembra
uskutočnil II. ročník basketbalo-
vého turnaja o Pohá r 17. novem-
bra. Zú častnili sa na ňom š tyri
družstvá gymnazistov z Haanovej
a Hubeného v Bratislave, Levíc a
Pezinka. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo gymná zia Hubeného,
naš i skončili tretí. Pezinčana Petra
Há gera vybrali do najlepš ej päťky
turnaja. (mo)

MBK Pezinok pozý va vš etký ch
fanú š ikov mlá dežníckeho basket-
balu na

starš ích žiakov, ktorý sa
uskutoční27. - 28. 12. v š portovej
hale na Holubyho ulici. Zú častnia
sa na ňom BK Levice, BSC Brati-
slava, Lokomotíva Sereď a MBK
Pezinok. Začína sa vždy o 9.30
hod.

Vianoč ný basketbalový
turnaj

(pr)

Pezinskíkaratisti sa zú častnili na 3.
ročníku Mikulá š skeho turnaja mlá -
deže v Hurbanove, kde získali tri zla-
té, päť strieborný ch a š tyri bronzové
medaily. Zlato získali

v kata i kumite dorasteniek a
v kumite - žia-

čky.
Na Vianočnom turnaji v Trnave za

ú časti reprezentantov Slovenska,
Česka a Anglicka v kumite žien vy-
hrala .

Michaela Koh-
útová
Natá lia Gavorníková

Svatava Š pá niková
Marcela Tahotná

Mladípezinskíš portovílezci -

absolvovali minulý mesiac viacero
sú ťaží.

Na posledný ch pretekoch Slo-
venského pohá ra v Modre vo svo-
jich kategóriach zvíťazili, rovnako
aj na sú ťaži Lanex CUP v Trutnove.
Vo finá le Č eského pohá ra mlá deže
v Hořiciach skončili na druhý ch
miestach. Sezónu ukončili v poľ-
skom Tarnowe. Obaja š tartovali vo
finá le Poľského pohá ra juniorov, v
kategórii do 15 rokov. Dominika (11
r.), ako najmladš ia ú častníčka sú -
ťaže, skončila na rý chlosť i obtiaž-

Jakub a Dominika Ková č ikovci
nosť na prvom mieste. Skvele si
viedol aj Jakub, ktorý v obidvoch
sú ťažiach skončil tretí. (jk)

V stredisku zimný ch š portov na
Babe sa od soboty 14. decembra
rozbehla nová lyžiarska sezóna.
Na začiatok si pomohli umelým
snehom, ktorého dvadsaťcenti-
metrovú vrstvu navŕš ili na tratiach
pri vlekoch VL500 a H60.

Koncom 51. tý ždňa dajú do pre-
vá dzky aj ostatné vleky. Ceny
lístkov zostali nezmenené. (mo)
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25. Hviezdny smeč USA

(sobota) o 10.00 hod. zraz v
Zámockom parku - -

- vychádzka do
prírody;

(nedeľa) o 15.00 hod. v KC -
;

(utorok) o 15.30 hod. v CVČ -
- beseda s cestova-

teľom;
(streda) o 16.00 hod. v KC -

;
(utorok) o 14.00 hod. v CVČ -

- beseda;
(streda) o 14.00 hod. zraz v

Zámockom parku -
.

- Poč ítač e a modelár-
ska dielňa 8.00 - 12.00 hod.

Paleta

8., 15., 22. a 29.1. o
13.30 hod. v CVČ -

;
: 9. a 23.1. o 9.30

CENTRUM VOĽNÉHO
Č ASU

11.1.
POĽOVNÍCKY

MI CHODNÍČ KAMI

12.1.
VITAJ NOVÝ ROK
14.1.

NA CESTÁ CH

15.1.
PEZINSKÝ MILIONÁ R
21.1.

VIEŠ Č O DÝCHAŠ?
22.1.

VÝLET ZAKUL-
TÚROU

11. a 25.1.

29.1.

Padá sniežik,
padá

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

PODUJATIAPRE:
Š kolskékluby:

Materské školy

hod. v CVČ - ;
: 3., 10., 24. a 31.1. o

9.30 hod. v CVČ -
.

o 9.00 hod. na ZŠ
okresu Pezinok - ;

o 9.00 hod. na ZŠ okresu
Pezinok -

.

Ide zima, ide mrá z

Mama, ocko
poď sa hrať

28., 29. a 30.1.
Vybíjaná

29.1.
OK Matematická olym-

piá da

Mamič ky

OKRESNÉ KOLO:

OLYMPIÁ DY:

(piatok) -
:

(nedeľa) o 15.00 hod. v Spo-
loč enskej sále -
- zábavné podujatie pre deti s pro-
gramom, sú ťažami, hrami a tan-
com;

(nedeľa) o 19.00 hod. v
Kláš tornom kostole kapucínov -

- koncert chrámo-
vého zboruAD UNA CORDAa hos-
tí. Program: Jan Jakub Ryba -
Českávánoč nímš e. V spolupráci s
OZAUC;

(streda) o 9.30 hod. v Malej
sále - -
protidrogový program pre SŠ ;

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

;
(nedeľa) o 16.00 hod. -

- pokrač ova-
nie cyklu rozprávok s detskou
sú ťažou;

(š tvrtok) o 8.30 hod. v Malej
sále -

- oblastné výberové kolo
recitač nej sú ťaže. Hlavný garant:
MOS.

KULTÚRNE CENTRUM

10.1. SLOVÁ CKY KRÚ -
ŽOK
12.1.

VITAJ NOVÝ ROK

12.1.

CESTY K SEBE

15.1.
ĎAKUJEM, NECHCEM

24.1.
KONCERT V DA-

VIS CLUBE
26.1.

AHOJ ROZPRÁ VKA

30.1.
PONITRIE VALENTÍNA BE-

NIAKA

KINO DOMU KULTÚRY

DETSKÉ PREDSTAVENIA

2. - 3. Erasmus a spol.
FRA,ŠPA

4. - 5. Hollywood, hollywood
USA

7. Agent bez minulosti USA
8. - 10. Road to perdition USA

11. - 12. Harry to s vami myslí
dobre FRA

14. Fantóm Paríža FRA
15. FK: Hovor s ňou ŠPA

16. - 19. Harry Potter a tajomná
komnata VB

21. - 22. Kocka 2 KANADA
23. - 24. SladkáAlabama USA
25. - 26. Santa Claus 2
28. - 29. Guru VB, USA

30. FK: Chlieb a tulipány
TAL, ŠVAJ

31. Pán prsteňov: Spoloč en-
stvo prsteňa VB

4. Doba ľadová USA
11. Medvedíkov sen BUL

18. - 19. Harry Potter a tajomnáko-
mnata (16.00 hod.) VB

USA

Zač iatok predstaveníje o 19.00
hodine. Pokladnica je otvorenáho-
dinu pred zač iatkom predstavenia.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ !

Zač iatok predstaveníje o 17.00 hod.

Vezme sa dvaná sť mesiacov,
poriadne sa oč istia od akejkoľvek
zlomyseľnosti a nenávisti. Kaž dý
mesiac sa rozkrá ja na 30 alebo
31 dielov (s výnimkou februá ra),
takž e zásoba vystač ína celý rok.
Potom sa kaž dý deň upravítak,
ž e sa vezme jedna porcia dôvery,
jedna dávka poctivej práce, dve
dá vky dobrej ná lady, pridajú sa tri
vrchovaté lyž ice optimizmu, ča-
jová lyž ič ka znášanlivosti, zrnko
trpezlivosti a štipka taktu. Všetko
sa bohato zaleje láskou.

Takto pripravené sa ozdobí
lyž ič kou pozornosti a podáva sa
s milým úsmevom a dobrým slo-
vom. Já nŠ indler


