
VYDÁ VA MESTO PEZINOK • ROČ NÍK XXXVII. • http://pezincan.pezinok.sk • ZADARMO
2003
1

ODOVZDANIE PRIMÁ TORSKEJ FUNKCIE. Doterajš íprimá tor Ivan Pessel odo-
vzdá va insígnie svojmuná stupcovi Oliverovi Solgovi.

V decembri sa usku-
toč nil i povolebné
zmeny na postoch
primátora a poslan-
cov mestského za-
stupiteľstva. Novým
primátorom sa stal
Oliver Solga. Novo-
utvorené mestské
zastupiteľstvo po-
zostáva z 25 poslan-
cov, z ktorý ch je 15
nový ch. Do funkcií
zástupcov primátora
boli zvoleníposlanci
Juraj Pátek a Jozef
Chynoran sk ý . K
zmene príde na pos-
te prednostu mest-
ského ú radu. Nové
zlož enie má tiež se-
demč lenná mestská
rada a komisie mest-
ského zastupiteľ-
stva. (mo)

Viac na 2., 3. a 11. strane

Spoloč ný stá nok partnerských miest Pezinok - Mosonmagyaróvá r -
Neusiedl am See.

Už tradič ne výstavnícky rok od-
štartoval medzinárodný veľtrh ces-
tovného ruchu GO v Brne. Pezinok
sa naňom zú č astnil v rámci prezen-
tácie Malokarpatskej vínnej cesty,
prič om sme záujemcom ponú kali
aktuálny propagač ný materiál.

O tý ž deňneskôr, v dňoch 16. - 19.
januára, malo zastú penie Pezinka
vý raznejší charakter na medziná-
rodnom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour v Bratislave. Popri tra-
dič nom predstavení v spoloč nej
expozícii Malokarpatského regiónu
figurovalo tohto roku naše mesto aj
v osobitnom stánku s partnerskými
mestami Neusiedl am See (Rak-
ú sko) a Mosonmagyaróvár (Ma-
ďarsko). Vďaka grantu získanému
zo štátneho rozpoč tu SR trojica
miest susediacich krajín ponú kala
návštevníkom svoje produkty ces-
tovného ruchu.

Kým Pezinok sa orientoval hlavne
na potenciál vínneho turizmu, ga-
stronómiu a historické pamiatky,
Mosonmagyaróvár stavil na osved-
č ené kú peľníctvo a Neusiedl am
See na aktivity sú visiace s jedineč -
ným stepným Neziderským jaze-
rom. Pri informač nom pulte sa
poč as vý stavy vystriedali pracovníci
info-centrier a samosprávy všet-
ký ch troch miest. Pezinok mal po-
silu aj z Malokarpatského mú zea a
miestnych cestovný ch kancelárií.

V oboch expozíciách sa poč as
vý stavy prezentovali svojimi služ -
bami a vý robkami viacerípodnika-
telia, ľudovíumelci a hudobníci z
Pezinka, ktorým garanti expozície
ďakujú za podporu celého poduja-
tia: Kultú rne centrum a jeho praco-
visko - Informač né centrum, Malo-
karpatskémú zeum, VPS s.r.o. (Pa-
velka - Sobolič ), Ing. Ján Hacaj,
Víno Ludvik, Víno Matyšák, Vinár-
sky závod, Ľ udovít Tretina, Vinovin
Peter Š č epán, Ján Š trba, cestovné

kancelárie Eurosand turist a KMC,
Lyž iarsky oddiel Baba, Malokarpat-
ský banícky spolok, pekáreňBage-
ta, cukráreň Eva, manž elia Han-
ú skovci (keramikári) a dychová
hud- ba Cajlané.

Slovakiatour na vý stavnej
ploche 12000 m predstavil 350
subjektov cestovného ruchu z 21
krajín. Vý stavu otvoril prezident
republiky Rudolf Schuster.
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pokrač ovanie na 8. strane

Prvého januára o jednej v noci sa
zišli mnohíPezinč ania na tradič -
nom novoroč nom stretnutína Rad-
nič nom námestí, na ktoré ich po-
zval novozvolený primátor mesta.
Z balkóna radnice im zaž elal
všetko najlepšie v novom roku,
prič om pripomenul, ž e v tomto roku
je to desaťrokov, č o vznikla samo-
statná Slovenská republika. Záver
stretnutia patril ohňostroju. Živý
ruch v centre mesta trval až do sko-
rý ch ranný ch hodín. (mo)

Dňa 21. januára prijal prezident
SR Rudolf Schuster v Prezident-
skom paláci v Bratislave primáto-
rov krajský ch a okresný ch miest pri
prílež itosti ich nástupu do funkcie.
Na prijatísa zú č astnil aj primátor
nášho mesta Mgr. Oliver Solga,
ktorý pozval pána prezidenta na
návštevu Pezinka a zotrval s ním v
dlhšom rozhovore. (r)

Mož no osud, mož no náhoda
zapríč inila, ž e dvaja vynikajú ci
ľudia, č estní obč ania Pezinka -
maliar a grafik Jozef Baláž a kňaz
a spisovateľ Ján Sucháň sa ocitli
v uplynulý ch dňoch vo váž nom
ohrozeníž ivota a potom v nemoc-
nici. Správy o ich zlepšujú com sa
stave nás veľmi potešili.

V mene Pezinč anov im ž elám
skoré uzdravenie a návrat medzi
nás. Oliver Solga
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Vď aka podpore obč anov náš ho
mesta som mal možnosť stáť na
jeho č ele viac ako 17 rokov. V tomto
období sa mesto dynamicky rozví-
jalo a najmä po roku 1989 výrazne
zmenilo svoju tvár a stalo sa prirod-
zeným politickým, hospodárskym a
kultúrnym centrom Malokarpat-
ského regiónu.

Toto vš etko by nebolo mož né bez
schopných ľudí, ktorí sa na rozvoji
mesta podieľali. Mal som š ťastie,
že som mohol s mnohými spolupra-
covať. Chcem sa preto poď akovať
za spoluprácu vš etkýmposlancom,
č lenom mestských rád, č lenom
komisií, pracovníkom mesta, pod-
nikateľom, združ eniam a sa-
mozrejme obč anom mesta za pod-
poru poč as môjho pôsobenia vo
funkcii predsedu MsNV a primátora
mesta. Ú primne sa chcem poď ako-
vaťmojim najbliž š ím spolupracov-
níkom, č i už vo funkciách vedúcich
úradu alebo mojich zástupcov:
Zdenke Liš kovej, Jánovi Tichému,
Jozefovi Šuranovi, Jánovi Hronč o-
vi, Marte Daniš ovej a Márii Sobo-
lič ovej. Moje osobitné poď akovanie
patrí Ladislavovi Briestenskému a
Ľudovítovi Bauerovi, s ktorými sme
zač ali v roku 1990 budovať novú
samosprávu mesta, v č om pokra-
č ovali René Bílik, Ladislav Šafár a
Oliver Solga. Ivan Pessel

Do sedemč lennej Mestskej rady boli zvolení títo poslanci:

KompetencieMsR:

MsR najmä :
-

-

-
-

-
-

PaedDr.
René Bílik, Ing. Já n Č ech, RNDr. Juraj Č ech, Ing. Jozef Chynoran-
ský , Ing. Juraj Pá tek, Ing. Stanislav Sobota, Ing. Mariá n Š ípoš.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgá nom primá -
tora. Volíju MsZ na 4-roč né funkč né obdobie.

rozpracú vaa zabezpeč uje plnenie ú lohvyplývajú cich z uzneseníMsZ
a organizuje prípravu podkladov na rokovanieMsZ;
zaoberá savš etkými bežnými otá zkami týkajú cimi sa majetkumesta, fi-
nanč ných fondov, rozpoč tu mesta, miestnych danía poplatkov a podá va
o nich ná vrhy MsZ alebo primá torovi;
pripravuje zasadnutie MsZ a predkladá mu vlastné ná vrhy;
zaoberá savecami týkajú cimi samestaaživotav ňoma svojestanovis-
ká podá va MsZ a primá torovi;
organizuje a zjednocuje č innosťkomisiíMsZ;
plníďalš ie ú lohy podľa rozhodnutia MsZ.

Novozvolenýprimátor OLIVER
SOLGA po zložení zákonom
predpísaného sľubu na ustano-
vujúcom zasadnutí MsZ pove-
dal:
- Ďakujem eš te raz vš etkým, za
prejavenú dôveru a podporu mo-
jej kandidatúre na post primátora
mesta. Sľubujem vš etkým obč a-
nom náš ho mesta, ž e funkciu
primátora budem vykonávať
č estne a poctivo s nasadením
vš etkých svojich síl a schopnos-
tí, tak, aby smerovali k jedinému
základnému cieľu, ktorým je roz-
voj Pezinka.

U s tanovu jú cezasad nu tieM estskéhozastu pite¾stvavPez inku

V piatok 20. decembra sa v zasa-
dač ke MsZ na ul. M.R. Š tefánika
uskutoč nilo ustanovujúce zasad-
nutie mestského zastupiteľstva.

V úvode zasadnutia zaznela slo-
venská hymna, potom sa ujal
slova odchádzajúci primátor Ivan
Pessel. Privítal novozvoleného
primátora mesta a vš etkých po-
slancov MsZ, predsedu a č lenov
mestskej volebnej komisie, po-
slancov, ktorým konč í mandát,
predstaviteľov politických strán a
hnutí, obč anov, riadiacich pracov-
níkov mesta a mestských firiem.
Osobne privítal hosťa - riaditeľa
sekcie vlády pre verejnú správu
MV SR Ing. Jozefa Buš íka, ktorý
zastupoval vyš š í š tátny orgán.

Po oboznámení s programom
zasadnutia sa noví poslanci
nauč ili obsluhovaťhlasovacie zari-
adenie, ktoré sa už v minulom fun-
kč nom období osvedč ilo tým, ž e
sprehľadnilo a urýchlilo hlasova-
nie.

Potom predniesol správu o vý-
sledkoch volieb predseda mest-
skej volebnej komisie Ivan Kurka a
po svojom vystúpení odovzdal
novozvoleným poslancom osved-
č enia o ich zvolení.

Odchádzajúci primátor I. Pessel
poď akoval vš etkým, s ktorými
poč as 17-roč ného pôsobenia spo-
lupracoval (úplné znenie poď ako-
vania uvádzame na inom mieste).

Ďalš ím bodom programu bol
sľub novozvoleného primátora
Mgr. Olivera Solgu, ktorý zlož il do
rúk predsedajúceho I. Pessela.
Nový primátor potom prevzal pri-
mátorskú reťaz a š tátne insignie a
ujal sa ď alš ieho vedenia ustano-
vujúceho zasadnutia MsZ.

Vo svojom úvodnom príhovore
poď akoval odchádzajúcemu pri-
mátorovi I. Pesselovi za jeho
prácu v prospech mesta i vš et-
kým, ktorí mu vo voľbách prejavili
dôveru a podporu. Potom no-
vozvolení poslanci zlož ili záko-
nom predpísaný sľub do rúk pri-
mátora a podpísali text sľubu.

Dôlež itým bodom rokovania bo-
lo schválenie Programového vy-
hlásenia MsZ. Návrh predlož il pri-
mátor O. Solga (v plnom znení ho
uvádzame na 8. strane). K tomuto
dokumentu sa rozvinula ž ivá dis-
kusia, č asť poslancov mala vý-
hrady k jeho obsahu - vyč ítali mu
vš eobecnosť, a vychádzajúc z
obmedzeného rozpoč tu mesta, i
nereálnosť jeho naplnenia. Napo-
kon vš ak poslanci návrh bez úprav
schválili.

V ď alš ej č asti rokovania poslanci

Bolo to tak aj pri zriadení stálych
komisií MsZ a voľbe ich predse-
dov a podpredsedov. MsZ zriadilo
tiež poslanecké skupiny pre do-
hľad nad č innosťou hlavnej kont-
rolórky a pre hodnotenie práce
primátora.

MsZ schválilo platy primátora
(3,21-násobok mzdy v národnom
hospodárstve + 50 percent) a zá-
stupcov primátora (2-násobok
mzdy v národnom hospodárstve +
30 percent).

Mestské zastupiteľstvo poverilo

na návrh primátora, po predchád-
zajúcej politickej dohode a reš pek-
tovaní výsledkov volieb, zvolili
dvoch svojich kolegov za zástup-
cov primátora. Stali sa nimi Ing.
Juraj Pátek a Ing. Jozef Chynoran-
ský. Je to prvýkrát, č o naš e mesto
má dvoch viceprimátorov (doteraz
to bol vž dy jeden). Vyž iadala si to
situácia, keď mesto preberá rozš í-
rené kompetencie od š tátnej
správy v oblasti stavebného poria-
dku, vodného hospodárstva, š kol-
stva, zdravotníctva, sociálnych
vecí.

Poslanci schválili zriadenie se-
demč lennej mestskej rady, na zá-
klade politického zlož enia MsZ.
Jednotlivé návrhy boli schválené
bez pripomienok.

Prvé zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva.

primátora a š iestich poslancov
funkciou sobáš iaceho. Stali sa
nimi - Oliver Solga, Juraj Pátek,
Jozef Chynoranský, Stanislav So-
bota, RenéBílik, Ján Satko a Kve-
toslavaŠ trbová.

V súvislosti so zmenami, ktoré
vyplynuli z volieb, poslanci schvá-
lili nové zlož enie dozorných rád v
TV Pezinok s.r.o. a Podniku byto-
vých služ ieb, s.r.o. (v oboch prípa-
doch ich tvoria č lenovia mestskej
rady). Konateľom TV Pezinok sa
stal J. Chynoranský a v Podniku
bytových služ ieb O. Solga.

Za zmienku, pri prerokúvaní toh-
to bodu, stojínámietka a návrh po-
slanca RNDr. Miroslava Krála, aby
v dozorných radách pôsobili obč a-
nia - zástupcovia obč ianskych
združ ení. Dosiahla by sa tým, na-
jmä pokiaľide o televíziu, istá ne-
závislosť od vplyvu poslancov, v
prípadoch, keď bude kritizovaťich
konanie alebo prácu mesta č i pri-
mátora. Táto námietka ale nena-
š la podporu poslancov, argumen-
tovali, ž e sú tiež zástupcovia obč a-
nov - a nie je ani vä č š ia záruka, ž e
z ás t u p c o v i a o b č i a n s k y c h
združ ení budú v orgánoch dozor-
ných rád nestrannejš í.

Na záver MsZ schválilo Zmluvu
o zriadení spoloč ného obecného
úradu so sídlom v Pezinku pre
obce Limbach, Vinič né, Vinosady
a Slovenský Grob pre pôsobnosť
na úseku pozemných komuniká-
cií, vodného hospodárstva, územ-
ného plánovania a stavebného
poriadku a ochrany prírody. (mo)
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V roku 2003 má me v plá ne vydať
Pezinčana v tý chto termínoch:

(uzá vierka 19.2.),
(19.3.), (16.4.),

(21.5.), (18.6.),
(9.7.), (20.8.),

(5.9.),
(22.10.), (19.11.),

(10.12.).
Termín vydania najbližš ieho čísla

uvá dzame vždy na poslednej stra-
ne pod tirá žou.

28.
februára 28.
marca 25. apríla
30. mája 27. jú na
18. jú la 28. augusta
17. septembra 31. októ bra

28. novembra
19.decembra

(r)

ANKETOVÝ LÍSTOK
Najlepšia predajň a roka 2002

Meno a priezvisko
Adresa:
Za najlepšiu predajň u roka 2002 považujem (uveď te názov a adre-
su predajne):

Čo oceň ujete na tejto predajni (bližšie popíšte):

:................................................................................
.................................................................................................

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

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

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

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

Doručte do 15.2.2003. Podpis:

Na ankete sa môžu zúčastniťPe-
zinčania i ná vš tevníci mesta, ktorí
chcú vyzdvihnúť niektorú z pezin-
ský ch predajní, o ktorej si myslia,
že poskytuje najlepš ie služby, s
dôrazom na ochotu personá lu, pri-
jateľné ceny a sortiment tovaru,
vzhľad predajne, vhodné otvá racie
hodiny, vybavovanie reklamá cií a
iné.

Svoje hlasy do ankety na pripoje-
nom lístku môžete poslať do 15.

Redakcia Pezinčana a Mestský
ú rad v Pezinku vyhlásili 10. roč-
ník ankety PREDAJŇA ROKA
2002. Jej vyhodnotenie sa usku-
točnív pondelok 24. februára v
Obradnej sieni mestské ho ú ra-
du.

februá ra 2003 na adresu: Redakcia
Pezinčana, Holubyho 42, 902 01
Pezinok. Lístky môžete priniesťaj
osobne do redakcie alebo na MsÚ ,
útvar vzťahov k verejnosti, Rad-
ničné ná m. 7 a do Informačného
centra na Radničnom ná m. 9. Vy-
užiťmôžete aj naš u mailovú adre-
su: pezincan@msupezinok.sk.

V ná vrhu musí byťuvedené: ná -
zov a adresa predajne, ktorej dá -
vate svoj hlas, krá tke hodnotenie -
čo na tejto predajni oceňujete, vaše
meno aadresa.

Predajňa, ktorá získa najviac va-
š ich hlasov bude ocenená . Vecné
cený získajú aj traja z účastníkov
ankety, ktorý ch vyžrebujeme 24.
februá ra 2003. (mo)

P ripravuje m e vyho d n o te n ie an ke ty

Mestské zastupiteľstvo na usta-
novujúcom zasadnutí zriadilo se-
dem stá lych komisií MsZ, v kto-
rý ch budúpracovaťtíto poslanci:

- predseda: RNDr. Juraj
Č ech, podpredsedníčka: Ing. Alž-
betaŠípoš ová

-
predseda: Ing. Stanislav Sobota,
podpredseda: Ing. Ivan Pessel

-
predsedníčka: PaedDr. Katarína
Vladová , podpredsedníčka: Bo-
ženaMizerová

- predseda: MUDr.
Richard Demovič, podpredseda:
MUDr. Já n Kriš túfek

-
predseda: JUDr. Justín Sedlá k,
podpredsedníčka: Kvetoslava
Štrbová

-
predseda: PaedDr. René Bílik,
podpredseda: Ing. Já n Satko

- predse-
da: Ing. J. Chynoranský , podpred-
seda: PavolSlaný

Komisia pre ekonomiku a pod-
nikanie

Komisia pre ú zemný rozvoj,
výstavbu a životné prostredie

Komisia pre školstvo a kultú ru

Komisia pre sociálne veci a
zdravotníctvo

Komisia pre šport a mládež

Komisia pre vinohradníctvo,
vinárstvo a cestovný ruch

Komisia pre hodnotenie čin-
nosti mestskej polície

Komisie budú doplnené o ďal-
š ích členov - odborníkov z radov
občanov. Ich kompletné zloženie
uverejníme v najbližš ích číslach.

MsZ zriadilo aj

v
zložení: Ing. Emanuel Noga -
predseda, členovia - Ing. Juraj
Pá tek a František Féder a

v zložení: Ing.
Mariá n Šípoš - predseda, členo-
via - RNDr. Miroslav Krá l a MUDr.
Mariá n Pá tek.

poslaneckú
skupinu pre dohľad nad čin-
nosťou hlavnej kontroló rky

posla-
neckú skupinu pre hodnotenie
práce primátora

Poslanec Já n Satko podpisuje
text sľubu.

Narodil sa 30.10. 1962 v Modre.
V Pezinku žije od roku 1986. Je
absolventom Mechanizačnej fa-
kulty Slovenskej poľnohospodá r-
skej univerzity v Nitre.

V rokoch 1981 - 1995 pracoval v
rôznych vedúcich funkciá ch v š tá t-
nom podniku UNIGAL Bratislava, v
rokoch 1995 až 2002 v obchodnej
spoločnosti NAKA, s.r.o. Bratisla-
va ako vedúci prevá dzky hospo-
dá rskych služieb v oblasti pre-
ná jmu a sprá vy nehnuteľností.

Je absolventom Ľudovej š koly
umenia v Modre v hre na akor-
deóne. V osemdesiatych rokoch
hrá val ochotnícke divadlo v súbore
Na kolene v Č astej.

V minulom volebnom období bol
poslancom Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku, členom komisie
územného rozvoja a životného
prostredia. Je ženatý , má tri dcéry.

sprá va majetku
mesta, kultúra, š kolstvo, sociá lne
veci, cestovný ruch, komuniká cia s
nadá ciami a spoločenský mi skupi-
nami, prezentá cia mesta.

Kompetencie:

Narodil sa 15.4. 1960 v Modre. Je
absolventom fakulty FERVO Vyso-
kej školy ekonomickej v Bratislave.

V rokoch 1983 - 1997 pracoval vo
firme Vinoprodukt a.s. Bratislava
ako ekonomick ý a obchodný ná -
mestník, v rokoch 1998 - 2002 na
Okresnom úrade v Pezinku ako
vedúci finančného odboru.

Jeho zá ľubami sú futbal, basket-
bal, plá vanie, tenis a hudba.

V minulom volebnom obdobíbol
poslancom Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku, členom finanč-
nej komisie.

Ježenatý , má jedno dieťa.
ekonomika mes-

ta (rozpočet), vý stavba, životné
prostredie, regioná lny rozvoj.

Kompetencie:

Na zá klade rozhodnutia primá -
tora mesta sa od 20. januá ra 2003
o vyše sto percent rozš írili ná v-
š tevné (úradné) hodiny pre obča-
nov na Mestskom úrade v Pezinku:

7.30 - 11.30, 12.30 -
16.00, utorok - nestrá nkový deň,

7.30 - 11.30, 12.30 - 17.00,
š tvrtok - nestrá nkový deň,
7.30 - 11.30, 12.30 - 15.00 hod.
Predĺžené ná vš tevné hodiny v
stredu sú zladené s činnosťou
Okresného úradu a Sprá vy ka-
tastra.

Primá tor, zá stupcovia primá tora
a prednosta MsÚ nemajú nestrá n-
kové dni, občanom sú k dispozícii
počas celého pracovného tý ždňa.

pondelok

streda
piatok

(msú )

Druhé zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v tomto volebnom
období sa uskutoční v piatok 14.
februá ra o 8.30 hod. v zasadačke
Mestského úradu, Radničné ná m.
7. Bude mať tento program: Plá n
prá ce mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2003, novela
rozpočtu za rok 2002 (stará radni-
ca), sprá va hlavnej kontrolórky o
vý sledku vybavovania sťažností a
petícií za minulý rok, delegovanie
zá stupcov MsZ do š kolský ch rá d,
ná vrh VZN o niektorý ch podmien-
kach držania psov, ná vrh povere-
nia na rozsah pôsobnosti zá stup-
cov primá tora, kategorizá cia pod-
nikateľský ch aktivít, hlavné úlohy
CO na tento rok, stanovisko k roko-
vaniu o Športovej hale na Ho-
lubyho ul., vyhodnotenie Koncep-
cie cestovného ruchu, voľba čle-
n o v k o m i s i í M s Z .

Poslanci Ná rodnej rady na mimo-
riadnom zasadnutí 21. januá ra jed-
nomyseľne prijali uznesenie, na
zá klade ktorého prezident repub-
liky vypíše referendum o vstupe
Slovenska do Európskej únie. Refe-
rendová otá zka znie: "Súhlasíte s
tý m, aby sa Slovenská republika
stala členský m š tá tom Európskej
únie?". Občania označia na lístku
á no alebonie.

Referendum o vstupe do únie sa
bude konaťv dňoch 16. a 17. má ja.

(r)
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Som rodená Pezinčanka, ale už
tu nebývam. Pri našej ná vš teve
sme boli zhrození novou vý stavbou
v Pezinku, čo nemá s urbanizmom
ničspoločné .

Ide o monš trum pri Dome kultúry.
Čo bude v tej budove? Ú plne za-
kryla siluetu troch kostolov, nemá
parkovacie plochy, kto túto stavbu
schvá lil?Čudujem sa Pezinčanom,
že im to nepreká ža. Alebo v zá krute
oproti parku, nedokončená stavba,
na mieste kde stá lo krá sne kúpalis-
ko. Je to nepochopiteľné , že sa z
Pezinka stalo zohyzdené mesto.

Katarína Fialová

V minulom čísle Pezinčana sme
priniesli kritický člá nok našej čita-
teľky Andrey Zajacovej, ktorá v
ňom pouká zala na veľké sklamanie
detí z toho,že Mikulá š 6. decembra
nepriš iel medzi ne a nedal im
aspoň po jednom cukríku. Na list
sme dostali reakciu organizá torov
podujatia.
Milá pani Zajacová !

Ani si neviete predstaviť, ako
ťažko sa ná m č ítala Vaša pripomi-
enka na Vítanie Mikulá ša v meste.
Spoč iatku sme si mysleli, že to ne-
chá me tak a nebudeme reagovať,
ale nedalo ná m to, pretože vieme
č o všetko sa muselo vybaviť, a
koľko ľudí sa snažilo aspoň na
chvíľu vyč ariť úsmev na detskej

tvá rič ke. Verte ná m, pani Zajacová ,
aj Mikulá šmusel moknúť, a to ešte
k tomu, dve hodiny na koč i a chodiť
s č ertom a anjelom po škôlkach.
Neviete si predstaviť, aké ťažké je
aj niekoho zohnať, kto by bol ochot-
ný robiť Mikulá ša "zadarmo". Ale
vždy sa ná jde niekto, kto má rá d
deti a snaží sa aspoň nieč o urobiť
pre mesto, ale hlavne pre deti v
ň om.
Č o sa týka tých sladkostí, my sme

nemali dvesto ale pä ťsto sladkostí
a pomocníci Mikulá ša ich do jed-
ného porozdá vali. A to, že ich ne-
rozdá val Mikulá šmá svoje dôvody.
Viete si predstaviť, ako by to vyze-
ralo, keby prišiel Mikulá š medzi
deti? Skúste sa aspoň trochu vžiť

do tejto úlohy a možno to pochopí-
te. Mesto Pezinok a Kultúrne cent-
rum zabezpeč ili hlavný program a
zariadili, aby bolo ná mestie uza-
vreté pre bezpeč nosť detí. Cent-
rum voľného č asu sa postaralo o
to, aby aspoň trochu osladil Miku-
lá šdeťomživot a rozveselil ich.

Možno nerozveselil všetky deti,
ale aspoň sa o to pokúsil. Zistili
sme, že dnes nie sú ľudia ochotnísi
pomá hať, ale iba kritizovať a urá -
žať. Ale i napriek tomu všetkému sa
tešíme na to, že medzi ná s príde
Mikulá š i na budúci rok a privítame
každý dobrý ná pad a viac ochot-
ných sŕdc darovaťsladkosti pre deti
v meste.

Organizátori podujatia

V dňoch 27. a 30. decembra pri-
pravilo vedenie Zá kladnej školy Na
bielenisku zaujímavú akciu pre deti
I. stupňa. Vychová vateľky škol-
ské ho klubu to uvítali, keďže zá u-
jem o činnosť a pobyt v tomto zaria-
dení cez prá zdniny bý vamalý .

Prihlá silo sa 21detí. Nepriš li všet-
ky, ale o to s vä čšou chuťou, elá -
nom a nadšením súťažili, modelo-
vali z cesta a hliny, urobili si ná -
ramky z vlny, saunovali sa a hrali
na počítačoch.

O chutné obedy sa postaral pá n
riaditeľMgr. Ľubomír Štiglic, ktorý
všetko zabezpečil. Navaril vý borné
polievky, s pečením osúchov a pala-
ciniek pomohli vychová vateľky. S

deťmi sme zažili veľmi príjemné
chvíle, rodinnú pohodu a sviatočnú
atmosfé ru.
Ďakujeme všetkým, aj zá stupkyni

riaditeľa Mgr. Oľge Damaškovičo-
vej, ktorá sa s deťmi saunovala,
pá novi učiteľovi Eduardovi Heinri-
chovi, ktorý sa venoval deťom v
počítačovej triede.

Deťom vyš li v ústrety všetky vy-
chová vateľky školské ho klubu.
Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí
umožnili svojim deťom zúčastniť sa
na tejto akcii. Bolo ná m spolu fajn a
teš íme sa na podobnú akciu aj na-
budúce.

Anna Š imonovičová
ved. vychovávateľka Š KD

Keď sa povie pagá če, vä čš ine z
ná šho regiónu sa vybaví v mysli
chrumkavá oškvarková dobrota,
ktorá zvlá š ť dobre chutí k vínu. Že
toto múčne jedlo môže byť pripra-
vené aj z iný ch ingrediencií a nie
menej chutné sa budú môcť zá u-
jemcovia presvedčiť na ďalšom
kurze prípravy regioná lnych špeci-
alít v rá mci zná meho cyklu Ako to
robili naše babky.

Prvé tohtoročné stretnutie sa
uskutoční 5. februá ra o 16. hodine
v dielni Malokarpatské ho múzea v
Pezinku na ul. M.R. Š tefá nika 4.
Rozprá vať i ná zorne predvá dzať
tradičnú prípravu pagá čikov aj
podľa menej zná mych receptov
bude riaditeľka múzea, etnografka
D. Kopá lová . (EL)

v zmysle § 4 zákona č .
313/2001 Z.z. o verejnej
služ be v znení neskorších
predpisov,

I. Zamestnávateľ :

II. Funkcia, ktorása obsad-
zuje výberovým konaním:

III. Neodpustiteľné kvalifika-
čnépredpoklady:

IV. Iné kritéria a pož iadavky
na uchádzačov v súvislosti s
výberovým konaním:

V. Význam predpokladov,
kritériía pož iadaviek pri výbe-
rovom konanía pri rozhodo-
vanío víťazovi konania:

VI. Zoznam pož adovaných
dokladov:

VII. Dátum a miesto podania
ž iadosti o účasť na výbero-
vom konaní:

ktoré sa uskutoční v
dňoch 10. a 11. februá ra 2003.

Domov
dôchodcov a domov - penzión
pre dôchodcov, Hrnčiarska 37,
902 01 Pezinok, tel: 033/643
2022, fax: 033/643 2023.

Vedúci/a prevá dzkové ho úse-
ku.

1. úplné stredné vzdelanie (s
maturitou) alebo vyšš ie od-
borné vzdelanie strojníckeho
alebo elektronické ho zamera-
nia;
2. najmenej 5 rokov praxe.

1. bezúhonnosť.

1. vodičský preukaz;
2. kuričský preukaz.

1. fotokópia dokladov o vzde-
laní (na konkurznom konaní
preuká zať originá l)
2. osobný dotazník;
3. profesioná lnyživotopis.

1. najneskôr do 7.2. 2003;
2. osobne alebo poš tou na uve-
denú adresu.

Na poslednom zasadnutí Grinav-
ské ho občianskeho výboru (GOV
Fóre) v novembri minulé ho roku,
kde bol naš im hosťom, dnes užpri-
má tor Oliver Solga, sme hľadali
reá lne kroky, ktoré by viedli k vybu-
dovaniu čističky a kanalizá cie v
Grinave.

Jedno z riešení sa uká zalo o pá r
dní neskôr. V dňoch 12. - 14. de-
cembra sa uskutočnila v Mariá nke
konferencia Perspektívy regiónov v
spoločnej Európe, o možnostiach
financovania projektov z prostried-
kov EÚ , kde ma okrem iný ch zaují-
mavý ch domá cich i zahraničný ch
príspevkov najviac oslovila prá ve
té ma možnosti vybudovania kanali-
zá cie. Otá zka, ktorá dlhodobo zau-
jíma všetký ch obyvateľov Grinavy.
A tá to, zatiaľteoretická možnosť , tu
reá lne existuje.

Jednotné smernice poskytovania
finančný ch príspevkov na projekty
znamenajú možnosť ich získania
za splnenia určitý ch podmienok. A
to rovnakých pre všetkých zá ujem-

cov. Prioritou je ochrana životné ho
prostredia a cezhraničný dopad, čo
spĺňame. Takto možno získať až75
percent potrebný ch finančných pro-
striedkov.Ú lohou mesta je vypraco-
vať š túdiu uskutočniteľnosti projek-
tu. Samotným príjemcom je v ko-
nečnom dôsledku regioná lna vodá -
renská spoločnosť . Takže zaintere-
sovaný ch, ktorý ch výsledkom spo-
luprá ce musí byť výborný projekt, je
skutočne dosť.

Mimochodom, predná šajúci z
Holandska vyjadrili počudovanie
nad tým, prečo sa u ná s ponúkané
prostriedky z Európskej únie tak
má lo využívajú. Po troch dňoch vý -
meny informá cií sa všetci zúčast-
není zhodli na tom,že hlavným pro-
blé mom Slovenska je neochota ľu-
dí spolupracovať , zá visť , egoizmus
a podobné ľudské vlastnosti. Odhli-
adnuc od tohto nelichotivé ho zá ve-
ru, sa ná m finančné prostriedky
stá le ponúkajú. Nikto nemôže za-
ručiť stopercentný úspech navrho-
vané ho projektu, bola by však

škoda nepokúsiť sa o to a nevyužiť
ponúkanú šancu.

Pevne verím, že vzťahy medzi
ľuďmi u ná s nebudú kameňom úra-
zu a je teraz na kompetentný ch,
aby uskutočnili prvé kroky.

Ivan Klamo

Občianske združenie AD UNA CORDA, Rímsko-katolícky farský úrad a
Kultúrne centrum usporiadali 12. januá ra v Klá š tornom kostole kapucínov
benefičný koncert pod ná zvom Cesty k sebe. Od ná vš tevníkov na tomto
podujatí vybrali dobrovoľný príspevok v sume 17 084 Sk, ktorý venovali
Detskej psychiatrickej klinike. Organizá tori ďakujú občanom, ktorí na tento
dobročinný účel prispeli. (KC)

V nedeľu 26. januá ra sa ziš li na
hodnotiacom Valnom zhromaždení
členovia Zá kladnej organizá cie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Pezinok - mesto. Z vý ročnej sprá vy,
ktorú predniesol predseda Gabriel
Guš tafík, sme sa dozvedeli, že ZO
má 105 členov. Ich činnosť je zame-
raná na prevenciu proti požiarom,
odbornú prípravu a požiarnický
šport.

Pä tná sť členov sa zapojilo do
vykoná vania preventívnych požiar-
nych prehliadok v malých prevá dz-
kach, v čom budú i naďalej pokra-
čovať . Majú vycvičené a vystrojené
družstvo civilnej obrany, ktoré je
pripravené zasiahnuť v prípade
živelnej katastrofy. Jedno družstvo
mužov a detí sa zúčastňovalo na
súťažiach v požiarnickom športe.
Viacerí členoviasa zapá jali dopoži-
arnych asistencií pri spoločen-
ský ch a kultúrnych podujatiach v
Dome kultúry.

Č innosť dobrovoľných požiarni-
kov si zasluhuje spoločenské uzna-
nie, čo napokon svojou osobnou
účasťou na schôdzi i slovami vďaky
vyjadril vo svojom príhovore i pri-
má tor mesta Oliver Solga. (mo)
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Na Nový rok sa užpo
druhý krát uskutočnilo
stretnutie milovníkov
Malý ch Karpát a Klubu
priateľov turistickej
rozhľadne na Veľkej
Homoli. V krásnom pro-
stredínaš ich hô r sa ziš li
stovky návš tevníkov,
ktorísi v srdeč nej svia-
točnej atmosfére vyme-
nili novoročné vin- š e.
Málokto z nich si nechal
ujsť príležitosť vyš lia-
pať po schodíkoch na
vrchol 21-metrovej
rozhľadne a pokochať
sa z nej po- hľadom na
nádherné okolie.

Na zač iatku stretnutia
sa k úč astníkom priho-
vorili primátori Pezinka
a Modry - Oliver Solga
a Vladimír Medlen, a
hlavní realizátori vý -
stavby rozhľadne Milan
Ružek a Anton Ma-
cháček.

Text a snímky (mo)

Ú častníkom stretnutia sa prihovoril aj novozvo-
lený primá tor Pezinka Oliver Solga.

Z množstva fotografií, ktoré daro-
vala pani Oľga Grígeľová archívu
Malokarpatského múzea, sme sa
rozhodli predstaviť vám ďalš iu.
Urč ite poteš ímnohý ch futbalistov a
zároveňaj hudobníkov.

Fotografia, ako médium spomie-
nok je veľmi cenný m dokumentač -
ný m materiálom, ktorý mô že oživiť
aspoň malý moment, zabudnuté
obrazy minulosti.

Fotografia, ktorú máte možnosť
vidieť je klasický m športový m ko-
lektívnym portrétom hráčov. Ide o
záber z rokov 1926 - 27. Podľa spo-
mienok Bélu - syna V. Schellber-
gera (písali sme o ňom v minulom
č ísle), pri tomto zápase sa E. Su-
choň stavil, že chytí loptu do č iapky

a aj sa tak stalo. Eugen Suchoň -
vý znamný slovenský skladateľ,
rodák z Pezinka a v tomto prípade
brankár, sedív strede v č iapke ob-
kolesený svojimi spoluhráčmi a
trénerom. Možnosť vidieť takúto
vý znamnú osobnosť zapísanú do
slovenský ch dejín v takejto úlohe,
zaiste dotvorí jej obraz o dimenziu
času dozrievania v pezinskom fut-
balovom klube.

Vbudúcnosti pripravujeme ďalš ie
prekvapujúce zábery z dejín Pe-
zinka a jeho vý znamný ch osob-
nostíz nášho archívu. V nasledujú-
com č ísle to bude Š tefan Polkoráb,
akoho nepoznáte.

Vladimíra Büngerová
Malokarpatskémú zeum E. Suchoň v strede - v čiapke

Mestskásamospráva v spolupráci
s Kultúrnym centrom vyhlasuje XI.
ročník literárnej súťaže o Cenu pri-
mátora mesta Pezinka. Jej posla-
ním je už od vzniku podpora a pro-
pagácia literárnej tvorby mladý ch
talentov.
Podmienky súťaže:

1. Na súťaži sa mô žu zúčastniť
žiaci základný ch a š tudenti stred-
ný ch škô l, ktorémajú sídlo na území
mesta, alebo ktorí majú v Pezinku
trvalébydlisko.

2. Súťažné práce nie sú obmed-
zené žánrovo, musia byť pô vodné,
mô žu maťpô vod v písomný ch kont-
rolný ch prácach.

3. Podmienkou zaradenia do hod-
notenia je doručenie súťažný ch
prác v troch strojom (poč ítačom)
písaný ch exemplároch v sloven-
skom jazyku do 31.3. 2003 na adre-
su: Kultúrne centrum, Holubyho 42,
Daniela Debnárová.

4. Súťaž je anonymná, pri každom
texte treba uviesťnamiesto mena a
adresy heslo. V priloženej zalepenej
obálke, označenej rovnaký m he-
slom, sa uvedie meno autora, jeho
adresa, dátum narodenia a škola,
ktorú navš tevuje. Stedoškoláci pri-
poja k heslu symbol "SŠ ", žiaci zá-
kladný ch škô l symbol "ZŠ ". Obálky
budú otvorené až po vyhodnotení
súťaže.

5. Súťažné práce bude hodnotiť
odbornáporota vymenovanáprimá-
torom Mesta Pezinok.

6. Súťaž sa vyhodnotíosobitne v
každej kategórii - ZŠ a SŠ v žánroch
poézia a próza. Všetky vyhodno-
tené súťažné práce budú odme-
nené vecnou cenou. Najlepš ie prá-
ce uverejníčasopis Pezinčan.

7. Ak by súťažné práce nespĺňali
očakávanú umeleckú úroveň, vyhla-
sovateľ súťaže si vyhradzuje právo
niektorú z cien neudeliťalebo znížiť.

8. Vý sledky súťaže uverejníčaso-
pis Pezinčan a webová stránka
mesta Pezinka.

9. Ak sa po otvorení obálky zistí,
že súťažiaci nespĺňa podmienky
súťaže, práca bude zo súťaže vyra-
dená.

Organizačný m zabezpečením
súaže je poverená D. Debnárová,
Kultúrne centrum Pezinok, Ho-
lubyho 42, tel. 033/641 3933.

Od najväč š ieho dodávateľa tele-
vízneho signálu do Pezinka - spo-
loč nosti UPC Slovensko, s.r.o. Bra-
tislava, sme sa v uplynulý ch dňoch
dočkali dvoch "darč ekov". Prvý bol
v podobe zvý š enia poplatku za
služby od 1.1. 2003, v mojom prí-
pade je to z306 na 351,40 Sk.

Druhý m "darčekom" bol touto
spoloč nosťou š írený niekoľkoden-
ný nekvalitný a miestamiúplne pre-
rušovaný televízny signál, v období
vianoč ný ch sviatkov až do Sil-
vestra, keď bolo doma najviac ľudí
a pochopiteľne v nepriaznivom po-
časís najväč š ím záujmom o sledo-
vanie televíznych programov.

Overil som si, že majitelia vlast-
ný ch antén a odberatelia signálu
od konkurenč nej spoločnosti z
Nitry mali televízny príjem v úpl-
nomporiadku, len UPC zlyhala.

Seriózny partner by sa mal oka-
mžite za takéto nedostatky svojim
zákazníkom ospravedlniťa za ne-

kvalitne poskytované služby znížiť
poplatok. Dočkáme sa toho od
UPC?

O vyjadrenie na list č itateľa sme
požiadali UPC Slovensko s.r.o.
Hovorca spoločnosti Stanislav Š a-
ling námnapísal:

(ir)

- Zníž enú kvalitu signá lu a preru-
šovanie príjmu televíznych progra-
mov na uliciach Za hradbami a Ber-
nolá kova spôsobila porucha na
podzemnom ká bli. 27. decembra
sme identifikovali príčinu výpadku
a 30. decembra 2002sme uvedené
ulice napojili na kvalitný signá l. Za
vzniknutú nepríjemnosť sa ospra-
vedlň ujeme.

od 1. januá ra 2003 zníž ila spoloč-
nosť UPC Slovensko, s.r.o. ceny
všetký ch pravidelný ch mesačný ch
poplatkov. Rozšírený súbor stojí
342,80 Sk a základný súbor je do-
stupný už za 102,40 Sk. O aký ch-
koľvek zmenách informujeme na-
šich zá kazníkov v predstihu. Klien-
tom odporúčame, aby sa so svojimi
otá zkami a ž iadosťami obrá tili na
Call centrum spoločnosti na tele-
fó nnomčísle 02/594 22 444.

V zmysle všeobecného záväz-
ného nariadenia Mesta Pezinka č .
10/2002 zo 14. novembra 2002 sa
bude konaťv dňoch 6. a 7. februára
od 15.00 do 18.00 hod. zápis žia-
kov do 1. roč níka na š kolský rok
2003/2004 na všetký chzákladný ch
š kolách v Pezinku.

Zápis sa uskutočnípodľa ulíc:

Pri zápise je zákonný zástupca
povinný predložiťplatný obč iansky
preukaz alebo identifikač nú kartu a
rodný list dieťaťa. V prípade zdra-
votne postihnutého dieťaťa treba
predložiťaj doklad o jeho zdravot-
nom postihnutí.

ZŠ Holubyho:

ZŠ Fá ndlyho:

ZŠ Orešie 4, miestna časťGrinava:

ZŠ Na bielenisku:

ZŠ Kupeckého:

Spoločné ulice pre ZŠ Na biele-
nisku a ZŠ Kupeckého, podľa zá -
ujmu rodičov:

Holubyho, Š tefániko-
va, Záhradná, Š ancová, Kollárova,
Tehelná, Mladoboleslavská, Jesen-
ského, Za koníč kom, Za dráhou, Dob-
š inského, Radnič né nám., Moyzeso-
va, Slneč ná, Senecká, Meisslova,
Pod lipou, Chalúpkova, Mý tna, Ka-
linč iakova, Ho llého, Lesnícka,
Š enkvická, Sládkovič ova, Hrnč iar-
ska, Š . Polkorába, Bernolákova 1 -
47, Za hradbami 3 - 15, Potočná, Pa-
nholec, Talihof, Farská, Kuč iš dorfská.

1. mája, Fándlyho,
Obrancov mieru, Komenského, Neru-
dova, Bystrická, Bratislavská, SNP,,
Gorkého, Saulakova, Hviezdoslavo-
va, Tolstého, Fraňa Kráľa, Mierová,
Bernolákova od č . 47 vyš š ie, Puš ki-
nova, Majakovského, Za hradbami od
č . 16 vyš š ie, Vajanského, Kuzmány-
ho, Zigmundíkova, Fajgalská cesta,
Kukuč ínova.

Myslenická,Železničná, Nová, Š túro-
va, Oreš ie, Podkarpatská, Družstev-
ná, Virgovičova, Cintorínska, Vinice,
Glejovka, Heč kova, Hurbanova, Mat-
úškova, Limbaš ská, Grobská cesta,
Slneč né údolie, Krkavec, Jána Raka.

Rulandská, Muš -
kátova, Hroznová, Trnavská, Silván-
ska, Š vermova, Nálepkova, Jarošo-
va, Drobiš ova, Markuš ova, gen. Svo-
bodu, Pekníkova, Novomeského,
Š afárikova, Jiráskova, Jilemnického.

Kupeckého, Zámoc-
ká, Malokarpatská, KPL, Krížna, Ma-
lacká cesta, Kutuzovova, Svätoplu-
kova.

Suvorovova, Cajlan-
ská, Bottova, Bokesova, Banícka,
Gogoľova, Rázusova.
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Juraj Pavlovič 29.10.
Marek Klimo 27.11.
Tereza Macurová 27.11.
Alena Poláková 27.11.
Soňa Putecová 27.11.
Sebastián Hacaj 28.11.
Tobiáš Gaš parovič 1.12.
Lucia Dubeková 2.12.
Michal Olexa 3.12.
Patrícia Juhošová 4.12.
Zuzana Kováč ová 11.12.
Filip Dubovský 13.12.
David Ostatník 13.12.
Nina Beňač ková 15.12.
Andrej Griflík 21.12.
Tereza Vereš várska 21.12.

Sergej Potoma, 41 r. 9.11.
Karolína Vilová, 69 r. 2.12.
Anton Kovalík, 53 r. 9.12.
Anton Lehocký , 63 r. 9.12.
Vladimír Č ík, 45 r. 9.12.
Katarína Sedláková, 79 r. 10.12.
Michal Emrich, 21 r. 12.12.
Jozef Hlavač ka, 59 r. 14.12.
Š tefánia Remišová, 83 r. 15.12.
Darina Š indelárová, 58 r. 16.12.
Jozef Fabiankovič , 70 r. 19.12.
Stanislav Vohlídal, 68 r. 19.12.
Hermína Panč uchová, 91 r. 21.12.
ĽudovítTahotný , 74 r. 22.12.
Angela Kotesová, 78 r. 24.12.
Júlia Féderová, 78 r. 26.12.
Anna Sasková, 85 r. 27.12.
Ladislav Beleš , 63 r. 1.1.
Michal Kostka, 71 r. 2.1.
Terézia Kabátová, 91 r. 3.1.
Anton Drdák, 86 r. 6.1.
Jozef Filipovič , 68 r. 7.1.
Mária Kollárová, 65 r. 7.1.

RomanJanč ovič aAnna Biznárová
Ondrej Blažko a Silvia Edelstei-
nová
Ing. Matej Godál a MUDr. Lenka
Kuliková
Róbert Válek a Nikoleta Borišová

Veronika Uhláriková 1.1.
Anežka Sodomová 12.1.
HelenaAmzlerová 13.1.
Jarmila Križanová 15.1.
Alexander Peš ko 15.1.
MáriaAdamcová 21.1.

Genovéva Búriková 3.1.
Ján Berák 4.1.
Š tefan Baláž 5.1.
Margaréta Ondrejkovič ová 14.1.
Rudolf Vendeling 19.1.
Ľudovít Solga 29.1.
Mária Hanáková 31.1.
Ľudovít Kapec 31.1.
Marta Markeová 31.1.

Veronika Ondrovič ová 3.1.
Milan Pikalík 4.1.
Pavol Demovič 10.1.
Ján Mezei 10.1.
Š tefánia Marcinková 12.1.
Anna Vranková 19.1.
Jozefína Franková 26.1.
Emil Chalány 31.1.

Mária Marianyiová 17.1.

70-roč ní

75-roč ní

80-roč ná

90-roč ná

Dňa 22.1. 2003uply-
nulo 10 rokov, č o nás
voveku 48 rokov opus-
til náš brat

.
So slzami v oč iach a

smútkom v srdci spo-
mínajú

Juraj SLAMKA

sestry Eva a Katkas rodinami

Naše úprimné po-
ď akovanie patrívšet-
ký m, ktorídňa 19.12.
2002 odprevadili na
več ný odpoč inok
môjho brata

z Pezinka,
ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.
Ďakujeme vdp. Stanislavovi Gara-

jovi a spevákom, vš etký m príbuz-
ný m a známym, ktorí zmiernili náš
žiaľprejavmi sústrasti, modlitbami,
kvetinový mi darmi a úč asťou na
pohrebnom obrade.

Jozefa HLAVAČKU

Sestra s rodinou

Atak moji milí odchádzam
od Vás a tiežviem kam.
K mô jmu Pánovi, ktorýpripravil
mi príbytok bezpeč ný.

Srdeč ne ď aku-
jeme vš etký m, ktorí
sa priš li spolu s
nami rozlúč iť s na-
šou drahou manžel-
kou, mami č kou,
babič kou a praba-
bič kou

, rod. Strapá-
kovou.

Sme hlboko zaviazaníaj tím, ktorí
jej v minulosti, keď to jej najbližš í
nemohli, neziš tne pomáhali. Ďaku-
jeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.

Jú liou FÉ DEROVOU

Manž el Jozef, deti Jú lia, Medard,
Jozef, Š tefánia, František, Ján,
Vladimír, Alena a Peter s rodina-
mi a ostatnípozostalí

Dňa 19.1. 2003
sme si pripomenuli
8. vý roč ie úmrtia
ná š h o d r a héh o
zosnulého

S bolesťou v srdci
spomínajú

Jána SKOVAJSU.

dcéra Katarína s manž elom a
deťmi, Matolekovci a ostatná
rodina

Osud nikdy nevráti č onám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 2. februára
2003 uplynie 10
rokov, č o nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor, dedko

.
S láskou spomínajú

Ján PONIŠ T

manž elka a deti s
rodinami

Dňa 5.2. 2003 uply-
nie prvý bolestný
rok, č o nás na prahu
svojich 17. narode-
nín navždy opustil
náš milovaný syn-
č ek a brat

S láskou spomíname a ď akujeme
vš etký m, ktorímu s nami venujú ti-
chú spomienku.

Janko SERAFÍN.

Rodič ia Gabriela a Ján,
sestra Lenka a ostatná
smú tiaca rodina

Dňa 11.2. 2003
uplynú 3 roky, č o
nás opustila naš a
drahá manželka,
mamič kaa babič ka

,
rod. Kothajová vo veku 66 rokov.

Kto ju poznal, venujte jej prosím
tichú spomienku.

Anastázia
BOHÚŇOVÁ

Manž el Cyril a deti s rodinami

Ďakujeme vš et-
ký m príbuzný m,
priateľom a zná-
mym, ktorí 25. no-
vembra 2002 odpre-
vadili na poslednej
ceste našu drahú

, rod. Hanúsko-
vú.

Zároveň ď akujeme za prejavy
sústrasti a za kvetinovédary.

Annu HOLEKOVÚ

Smú tiaca rodina

Ďakujeme všet-
k ý m príbuzn ý m,
priateľom a zná-
mym za úč asť na
poslednej rozlúč ke
16.12. 2002 s tra-
gicky zosnulý m

.Vladimírom ČÍKOM
Manž elkaVierka,
synovia Vladimír a Martin,
matka FrantiškaČíková
a sú rodenci Jozef, Emília
a Eduard s rodinami

Dňa 20.1. 2003
uplynulo 5 rokov, č o
nás navždy opustil
náš drahý syn, man-
žel, otec a dedko

S láskou spomínajú
Ivan KOSTEREC.

matka, manž elka
a deti s rodinami

Chcem vysloviť
poď akovanie všet-
ký m, ktorísa priš li
rozlúč iť s mojim
manželom

,
ktorý bol pocho-
vaný 8.1. 2003 v

Pezinku.

Ladislavom
BELEŠ OM

Smú tiaca manž elka
Anna Belešová

Ernest Aschengeschwandtner a
Gabriela Olexová

Dňa 2. januára 2003 zomrel
vo veku 71 rokov dlhoroč ný
vedúci a pracovník mestského
kina .

Viac rokov sa podieľal na roz-
voji kultúry v Pezinku, za č o mu
mesto udelilo vyznamenanie
Budovateľmesta Pezinok. Na
úseku kina pracoval i po od-
chode do dôchodku, aždo chví-
le, č o jeho zdravie podlomila
zákerná choroba.
Č esťjeho pamiatke.

Michal KOSTKA

(KC)

Dňa 15. januára
uplynulo 17 rokov
od smrti našej milo-
vanej mamič ky a
babič ky

.
Prosíme tý ch, č o

ju poznali o tichú spomienku.

S láskou spomínajúdeti.

Marianny
ČAJKOVIČOVEJ

Pracovníci mesta na č ele s ved-
úcou oddelenia sociálnych vecí
Alžbetou Strapákovou navš tívili
pred Vianocami Domov dôchod-
cov v Stupave a domovy sociál-
nych služieb v Zavare a vo Veľkom
Bieli, kde sú umiestnení obč ania
Pezinka. Priniesli im vianoč né ba-
líč ky s ovocím a sladkosťami a

zaujímali sa o ich terajš ie životné
podmienky a zdravotný stav.

Naš i spoluobč ania sa návš teve
veľmi poteš ili a pochvaľovali si pre-
trvávajúcu starostlivosť, ktorú tam
majú. V Stupave viacerí dôchod-
covia vyjadrili naliehavé prosby,
aby im naše mesto umožnilo jeseň
života prežiťv rodnom Pe-zinku,
kde dlhé roky pracovali a žili.

(mo)
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Vyzý vame všetký chžiadateľov o finančný príspevok (jednotlivcov, špor-
tové oddiely, Obč ianske združenia, organizá cie a pod.) na podanie žia-
dostínajneskôr do 28.2. 2003. V žiadosti uveď te vý šku príspevku a účel
použitia. Žiadosti posúdi príslušná komisia (Komisia pre šport a mlá dež
alebo Komisia pre školstvo a kultúru) a potom sa rozhodne o vý ške
príspevku a úč ele jeho použitia.

Súčasne chceme upozorniť, že 28. februá r je posledný m dň om na po-
danie žiadosti o grant určený na rozvoj kolektívneho mlá dežníckeho
športu - basketbalu, futbalu, há dzanej a volejbalu. Žiadateľom môže byť
mestská telový chovná organizá cia s preukazateľnou č innosťou.

Žiadateľ predložímestu plá n č innosti na daný rok, doklad o zaradenído
súťaže, požiadavku na vý šku grantu rozpísanú na položky. Použitie
grantu je urč ené na materiá lové vý davky - športové obleč enie, športové
pomôcky, ná radie a primerané ná klady na dopravu na súťaže.

- do 50 tisíc Sk roč ne na futbalové družstvo (max. 1 družstvo v danej kate-
górii);
- do 40 tisíc Sk ročne na družstvo basketbalu, volejbalu, há dzanej (maxi-
má lne 1družstvo v danej kategórii).

Na vý šku grantu nie je prá vny ná rok.
Žiadosti adresujte na Mestský úrad Pezinok, Radnič né ná m. 7, 902 01

Pezinok, prípadne osobne doruč te do podateľne MsÚ .

Výška grantu:

(msú )

Aj na minulé Vianoce niektoríoby-
vatelia ná šho mesta obdarili seba,
svojich blízkych, ratolesti malý m
psíkom. O tom,že pes, ako najlepší
priateľ č loveka je dobrý m spoloční-
kom zrejme nemusím nikoho pre-
sviedč ať. Domnievam sa však, že
prevažná č asťmajiteľov psov síce
vie, akú starostlivosť si vyžaduje
chov psa, ale možno nevedia, aké
povinnosti pre nich vyplý vajú zo
všeobecne zá väzný ch prá vnych
noriem, č o smú, naopak č o sa im
zakazuje.

Vychá dzajúc zo zá kona (č . 282/
2002), ktorý m sa upravujú niektoré
podmienky držania psov, každý
pes držaný nepretržite viac ako 90
dnína územíSR podlieha evidencii
psov. Držiteľ psa je povinný prihlá -
siťpsa do evidencie v lehote do 30
dníod uplynutia posledné ho dň a
uvedenej lehoty v mieste, kde sa
pes v danom roku prevažne na-
chá dza. Majiteľpsa je teda povinný
splniť si oznamovaciu povinnosť
voč i mestu Pezinok. Mestský úrad
v Pezinku do evidencie zapisuje
zá konom stanovené údaje, drži-
teľovi psa zapísané ho do evidencie
vydá evidenč nú zná mku pre psa.
Tá to zná mka je neprenosná na
iné ho psa. Odcudzenie, znič enie
alebo stratu zná mky je držiteľ psa
povinný do 14 dníodvtedy, čo od-
cudzenie, zničenie alebo stratu
zná mky zistil, ozná miťna Mestský
úrad, kde je pes evidovaný . Mest-
ský úrad vydá za úhradu držiteľovi
psa novúevidenč nú zná mku. Drži-
teľovi psa, ktorý je staršíako 6mesi-
acov mesto Pezinok vydá rozhod-
nutie o zaplatení poplatku za
príslušný kalendá rny rok, ktorý je,
ak ide o psa v rodinnom dome 150
Sk a ak ide o psa v bytovke 800 Sk.
K 31.12. 2002 bolo v meste Pezi-
nok oficiá lne zaevidovaný ch 1048
psov. Držiteľ psa je ďalej povinný
ozná miť na Mestský úrad každú
zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do
evidencie a to do 30 dní. Za takúto
zmenu sa považuje zmena mena,
priezviska a adresa trvalé ho po-
bytu držiteľa psa; zmena umiestne-
nia chovné ho priestoru alebo zaria-
denia na chov, v ktorom sa pes na
území mesta zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s miestom
trvalé ho pobytu držiteľa psa; sku-
točnosť, že

(eviduje sa
ako ); úhyn psa;
strata psa.

V súčasnosti platné VZN mesta
Pezinka č . 1/2002 o verejnom pori-
adku v ust. § 8 - Povinnosti maji-
teľov (držiteľov) psov upravuje ďal-
šie povinnosti. Vychá dzajúc z uve-

pes pohrý zol alebo po-
ranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný ,
ak sa nepouž il v nutnej obrane
alebo v krajnej núdzi

nebezpečný pes

dené ho ustanovenia VZN je voľný
po h y b p s ov n a v e r e j n o m
priestranstve na celom území
mesta Pezinok prísne zaká zaný .
Zá kon, ktorý msa upravujú niektoré
podmienky držania psov stanovu-
je, že vodiť psa mimo chovné ho
priestoru alebo zariade-
nia na chov môže len
osoba, ktorá je fyzicky a
psychicky spôsobilá a
schopná ho ovlá dať v
každej situá cii. Pritom
je povinná predchá dzať
tomu, aby pes útoč il
alebo iný m spôsobom
ohrozoval č loveka ale-
bo zvieratá a zabraň o-
vaťvzniku škôd na ma-
jetku, prírode a život-
nom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpeč né ho
psa môže len osoba,
ktorá je plne spôsobilá
na prá vne úkony. Za
psa vždy zodpovedá
držiteľpsa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo
nad psom vykoná va
dohľad. Držiteľ psa je
povinný vybaviť svojho
psa dostatočne pevnou
vôdzkou s obojkom, prípadne, ak
to vyžaduje situá cia aj ná hubkom.
Nebezpeč ný pes musímaťna ve-
rejnom priestranstve vždy nasa-
dený ná hubok. Držiteľ psa a ten,
kto psa vedie, je povinný ozná miť
svoje meno, priezvisko a adresu
trvalé ho pobytu osobe, ktorú pes
pohrý zol. Ten, kto psa vedie, je po-
vinný ozná miť osobe, ktorú pes
pohrý zol, aj meno, priezvisko a
adresu trvalé ho pobytu držiteľa
psa. Súč asne je povinný skutoč -
nosť, že pes pohrý zol č loveka bez
toho, aby bol sá m napadnutý alebo
vyprovokovaný , ak sa nepoužil v
nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
ozná miť na Mestský úrad mesta
Pezinok, kde je pes evidovaný .
Ďalej je držiteľpsa povinný na obo-
jok psa pripevniťzná mku s identifi-
kačný m č íslom vydanou mestský m
úradom pre potreby kontroly alebo
zistenia adresy držiteľa psa v prí-
pade jeho straty. Držiteľ psa je po-
vinný zabezpeč iť, aby pes ne-
zneč isťoval verejné priestranstvo,
verejne prístupné miesta (najmä
detské pieskoviská , obchody, pre-
dajné stá nky, a pod.) vý kalmi a ne-
poškodzoval zeleň , kvetinové zá -
hony a trá vniky. V prípade zneč i-
stenia verejné ho priestranstva,
verejne prístupné ho miesta je drži-

teľpsa povinný vý kalybezprostred-
ne odstrá niť.

Chovateľov psov treba upozorniť
aj na to, č o môže nastaťv prípade
porušenia resp. nerešpektovania
zá konný ch ustanovení. V prípade,
že držiteľpsa evidenčnou zná mkou

nepreuká že totožnosťpsa (pes ne-
má evidenčnú zná mku) alebo ne-
rešpektuje zá kaz vstupu so psom
alebo zá kaz voľné ho pohybu psa,
môže mu mesto uložiť pokutu do
500 Sk. V prípade, ak sa držiteľ psa
alebo ten, kto psa vedie, dopustí
priestupku opakovane, ako aj v
prípade, že neodstrá ni z verejné ho
priestranstva alebo verejne
prístupné ho miesta vý kaly po pso-
vi, môže mu byťuložená pokuta do
1000 Sk.

Pokutu až5 000 Sk môže mesto
uložiťpá chateľovi priestupku, ktorý
neprihlá si psa do evidencie; umož-
ní, aby psa viedla osoba, ktorá nie
je fyzicky a psychicky spôsobilá a
schopná ho ovlá dnuť v každej si-
tuá cii; neohlá si na Mestský úrad,
že pes pohrý zol č loveka bez toho,
aby bol sá m napadnutý alebo vy-
provokovaný , ak sa nepoužil v nut-
nej obrane alebo v krajnej núdzi;
neozná mi na mestský úrad odcud-
zenie, znič enie alebo stratu evi-
denčnej zná mky psa; neohlá si svo-
je meno, priezvisko a adresu trva-
lé ho pobytu a meno, priezvisko a
adresu trvalé ho pobytu držiteľa psa
osobe, ktorú pes pohrý zol; neza-
brá ni tomu, aby pes útoč il alebo
iný m spôsobom ohrozoval č loveka

alebo zvieratá . V prípade opakova-
né ho priestupku môže pá chateľovi
mesto uložiť pokutu až do vý šky
10000 Sk.

Dohľad nad dodržiavaním vyššie
uvedený ch povinností majiteľov
psov bude v rá mci hliadkovej
služby na území mesta Pezinok
vykoná vaťmestská polícia. V prí-
pade zistenia priestupku je mest-
ská polícia oprá vnená uložiť pá -
chateľovi priestupku pokutu v blo-
kovom konaní, prípadne odstúpiť
priestupok na prerokovanie a roz-
hodnutie vecne príslušné mu or-
gá nu Mesta Pezinka. Mestská polí-
cia zá roveň vykoná va odchyt psov
voľne sa pohybujúcich na verej-
nom priestranstve bez dozoru drži-
teľa psa. O odchyte psov mestská
polícia vedie vlastnú evidenciu.
Len v roku 2002 mestská polícia
odchytila na území mesta 109
psov. Prostredníctvom Mestskej
televízie pravidelne informuje obča-
nov Pezinka o odchytený ch psoch,
umiestnený ch v karanté nnej stani-
ci, ktorá sa nachá dza v priestoroch
mestskej polície Pezinok, na Rad-
nič nom ná mestíč . 7. Majiteľ psa je
oprá vnený prevziať si odchyte-
né ho psa, ak hodnoverne preu-
ká že svoje vlastníctvo ku psovi.
Súčasne je povinný uhradiťmestu
skutočné ná klady za odchyt a sta-
rostlivosťo psa.

Mgr. Ľ udovít Farbula
Náčelník Mestskej polície
Pezinok

vyhlasuje vý berové konanie na
miesto

s mož-
nosťou ná stupu od 1.3. 2003 s
tý mito požiadavkami:
- vysokoškolské vzdelanie
- prax v odbore kontroly rozpo č -
tové ho hospodá renia vítaná

- morá lna a obč ianska bezúhon-
nosť

- organizač né a komunikač né
schopnosti

- prá cas PC
Prihlá šky sožiadosťou o prija-

tie do pracovné ho pomeru s pro-
fesijný m životopisom zasielajte
do 15.2. 2003 na adresu:

. Na obá lku
uveďteheslo "VK - kontrolór".

samostatného odbor-
ného referenta kontroly

Mesto
Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok

Ú tv arhlav n e j kon troló rky
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vyhlasuje vý berové konanie

, a to
miestnosti:
- č. 101 s podlahovou plochou

28,10 m , na prízemí, so
vstupom z Radničného námes-
tia;
- č. 213 - 214 s podlahovou plo-
chou 51,45 m , v lukratívnych
reprezentačný ch priestoroch na
prvom nadzemnom podlaž í,

za tý chto podmienok:
1. Podanie písomnej prihlá š ky

do vý berového konania, ktorá
musíobsahovaťná lež itosti, kto-
ré budúhlavný mi kritériami vý be-
ru:
- účel ná jmu;
- ponuka ná jomného .- uviesť

formou sadzby ná jomného Sk/
m /rok. Ponuka ná jomného by
mala byť na úrovni sadzieb
uplatňovaný ch v súčasnosti v
centrá lnej zóne mesta Pezinka
- doklady o spôsobilosti uchá d-
zača na zamý š ľanéaktivity.

2. Obhliadka prenajímaný ch
priestorov je mož ná po vzá j-
omnej dohode s poverený m
zá stupcom prenajímateľa, kto-
rý m je pracovník oddelenia
sprá vy majetku na Mestskom
úrade v Pezinku.

3. Prihlá š ku doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. 7, 902 14 Pezinok
alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (II.
posch.č. dv. 31) v uzavretej obá l-
ke, na ktorej bude uvedené me-
no, priezvisko a adresa uchá d-
zača (resp. ná zov a adresa práv-
nickej osoby) a vý raznéoznače-
nie heslom "

".
4. Lehota na podá vanie

prihlá š ok do vý berového kona-
nia končídňa

.
5. Uchá dzači, ktorí podajú

platnú prihlá š ku do vý berového
konania, môž u byť prizvaní na
osobný pohovor s vý berovou
komisiou.

6. Organizá tor si vyhradzuje
právo zruš iťvý berové konanie -
o tomto rozhodnutí musia byť
uchá dzači bezodkladne pí-
somne oboznámení.
7. Prípadnú zmenu podmienok

vý berového konania zverejní
organizá tor rovnaký m spôso-
bom ako jeho vyhlá senie a pí-
somne to oznámi aj uchádza-
čom, ktorí do toho času podali
prihlá š ku.

8. Podrobnejš ie informá cie a
otázky organizačného charak-
teru v tejto veci na pož iadanie
podá a odpovie Mgr. Rená ta
Gottschallová (tel. 033/6901
121, fax: 033/641 2303, e-mail:
gottschallova.renata@msupe-
zinok.sk).

na prenájom nebytových
priestorov v zrekonš truova-
nej Starej radnici na ulici M.R.
Štefánika 1 v Pezinku

Výberové konanie
- Stará radnica

10.2. 2003 o 11.00
hod

Mgr. Oliver Solga

2

2

2

Rád by som sa ospravedlnil za to,
ž e sa tradičný vianočný turnaj v halo-
vom futbale počas uplynulý ch sviat-
kov neuskutočnil. Aj keď grinavskí
priaznivci tohto š portu pomohli
š kole - kúpou kopírky, alebo opra-
vou kúrenia v š atniach, lakovaním
parkiet v telocvični (čím uš etrili
š kole nemalú sumu), napriek tomu
je pre nich tento priestor od istého
času nedostupný . Zará ž ajúce na
tom je, ž e existuje skupina ľudí,
ktorá futbal v tý chto priestoroch
pred Vianocami hrala. Myslím si, ž e
v demokratický ch krajiná ch sa ta-
ká to situá cia nazý va diskriminá ciou.
V tomto prípade sú diskriminovaní
práve domá ci. Zaujímalo by ma,
akovidia túto situá ciu kompetentní?

Ivan Klamo

O stanovisko kčlánku sme pož ia-
dali riaditeľa Zá kladnej š koly Ore-
š ie ,
ktorý nám napísal:

Ing. Ľ ubomíra Macháčka
- Zá kladná škola

na ulici Orešie v Grinave poskytuje
priestory školskej telocvične ob-
čianskej verejnosti na športovú
činnosť na zá klade zmlú v v zmysle
zá kona č. 116/1990 Zb. o ná jme a
podná jme nebytových priestorov v
platnom znení. Aj v tomto školskom
roku okrem činnosti zá ujmových
športových krú ž kov (pohybové hry,
basketbal, futbal mladší ž iaci a
starší ž iaci), ktoré organizujeme
pre ž iakov v mimovyučovacom ča-
se, využ ívajú telocvičňu aj dospelí
občania z Grinavy (kalanetika, bo-
dystyling, volejbal, tenis). Treba
však povedať, ž e škola existuje a

vyvíja svoju činnosť v limitovaných
ekonomických podmienkach. Pro-
striedky získané z prená jmu telo-
cvične nepredstavujú pre školu vý-
razný finančný zisk. Pokrývajú ná -
klady na vykurovanie, osvetlenie,
vodu, upratovanie, ktoré škole v
sú vislosti s touto činnosťou vznik-
nú . Taktiež je potrebné spomenú ť
aj ná klady na opravy a ú drž bu telo-
cvičného ná radia a príslušenstva
telocvične.
Najvyššie ná klady na opravy a
ú drž bu telocvične vznikali škole pri
halovom futbale muž ov. Z toho dô-
vodu vedenie školy prijalo rozhod-
nutie, ž e vylú či halový futbal do-
spelých z ponuky športových čin-
ností, ktoré sa budú realizovať v
školskej telocvični.

Prvá tohtoročná súťaž v karate -
Pohá r kniež aťa Pribinu sa konala
18. januá ra v Nitre. Š tartovalo na
nej 19 klubov z celého Slovenska.
Karate klub Pezinok sa umiestnil
na 4. mieste.
Umiestnenie naš ich preteká rov:

- dievčatá 9-11 r. - 2. miesto
Natá lia Gavorníková , dorastenky
15-18 r. - 2. Marcela Tahotná . Naš e
trojčlenné druž stvo v zlož ení Ga-
vorníková , Poizlová , Pravdová ob-
sadilo v kata prvémiesto.

- dievčatá 12-14 r. - 3. Natá -
lia Pravdová , dorastenci 15-18 r. -
3. Andrej Palčík, druž stvá chlapci -
3. miesto (Žilinský , Černá k, Kuch-
ta), dievčatá 160 cm - 2. Martina
Poizlová , dorastenky - 2. Alena
Hupková , chlapci - 2. Martin Žilins-
ký , druž stvá dorastenci - 1.
(Leschinger, Palčík, Remená r),
druž stvá dorastenky - 1. (Hupková ,
Kohútová , Greguš ová ).

kata

Kumite

Marcela Tahotná

Eš te v tomto roku má byťdaný do
už ívania nový hypermarket HY-
PERNOVAtriedyA, ktorý vyrastie na
ploche vyš e dvoch hektá rov vedľa
čerpacej stanice pohonný ch hmôt,
medzi komunikáciami Senecká a
Š enkvická . Zastavaná plocha, s
jednopodlaž ný mi predajný mi a skla-
dový mi priestormi, bude 5564 m .
Motoristi budú maťk dispozícii 315
parkovacích miest.

V predajni hypermarketu bude
potraviná rsky, drogériový , priemy-
selný , elektronický a textilný tovar. V
samoobsluž nej potraviná rskej pre-
dajni bude predaj balíčkového
mäsa, ktoré sa bude baliťpriamo v
objekte. Hypermarket bude mať
vlast- nú peká reň, ktorá bude dodá -
vaťi netradičné vý robky.

Zákazníci si budú môcťzakúpený
tovar odviezťv nákupný ch vozíkoch
až k zaparkovanému autu.

Nový hypermarket firmy AHOLD
s.r.o. Slovakia bude pre naš ich obča-
nov iste prínosom, nielen s mož -
nosťou nákupu pod jednou strechou
a š irš ím sortimentom tovarov ale aj
niž š ími akciový mi cenami.

2

(mo)

Dokončenie z 1. strany
Na slávnostnom otvorení a v deň

prezentá cie Pezinka sa na vý stave
zúčastnil aj primá tor mesta Oliver
Solga.

Treťou akciou na ktorej sa Malo-
kapatský región v januá ri prezento-
val boli Dni Slovenska (20. - 24.1.) v
UNO CITY (Centrum OSN) vo Vied-
ni. Dramaturgia ná š ho zastúpenia
stavila na osvedčené "karty" - víno
a ľudové tradície (ľudová hudba a
keramika). Degustá ciu pre diplo-
matov a pracovníkov centra OSN
po celý čas viedol Pezinčan Franti-

š ek Slezá k. Vý stavnú a organiza-
čnú časť zabezpečilo Malokarpat-
ské osvetové stredisko. Pezinok sa
predstavil i svojimi najnovš ími pro-
spektmi. Mesto na podujatí repre-
zentoval primá tor Oliver Solga so
svojim zá stupcom Jozefom Chy-
noranský m. Delegácia starostov a
primá torov Malokarpatského re-
giónu, ktorej boli obaja súčasťou,
sa stretla i s ministrom zahranič-
ný ch vecí Eduardom Kukanom a
prijal ju vo svojej rezidencii aj
veľvyslanec SR pri stá lej misii OSN
Alojz Némethy. (EL)

Tu bude stáťnovýhypermarket.

SLUŽBY BOŽIE V EVANJELICKOM KOSTOLE V PEZINKU SÚ KAŽDÚ
NEDEĽ U O 9.00A 17.00 HOD.

Pondelok -
piatok

Sobota

Nedeľa
prikázanýsviatok

Prikázanýsviatok

a
,

ktorý je dňom
pracovného voľna

v pracovný deň

Farský kostol
(Nanebovzatia
Panny Má rie)

Dolný kostol
(Premenenia
Pána)

Klá š torný kostol
(Najsvätejš ej
Trojice)

kostol Cajla
(Pový š enia
sv. kríž a)

Pin. nemocn.
(kaplnka
sv. Luká š a)

-

-

-

- -

17.00

19.00
(november-februá r)

(marec-október)

7.00

7.00
6.15

18.00

18.00
(v stredu)

6.15, 18.00 16.00
(v nedeľu)

11.009.00

7.00, 11.00
17.00

19.00
(november-februá r)

(marec-október)

8.00
10.00

18.00
(pre rodičov s deťmi)

18.00
8.00

18.00
6.00
7.00

17.00
19.00
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Zná my slovenský keramiká r, žij-
ú ci v Modre-Harmó nii - Igná c Bi-
zmayer dostal od prezidenta SR pri
príležitosti 10. výroč ia vzniku Slo-
venskej republiky štá tne vyzname-
nanie Pribinov krížI. triedy.

(mo)

Pezinč anka Ivana Polá č ková sa
stala víťazkou regioná lnej spevá c-
kej sú ťaže Malokarpatský slá vik
2002, v kategó rii populá rna pieseň.
V jej kategó rii sú ťažilo 18 amatér-
skych spevá kov z Bratislavského
kraja. (mo)

Umelci v takmer hviezdnom obsadení - Michal Dočolomanský, Fredy´s
Dance group (na snímke), Robo Grigorov, Allan Mikuš ek, Š tefan Skrú caný,
Otto Weiter a ď alš í, vystú pili v rá mci vianočného benefičného koncertu pod
ná zvom Spojme sa v lá ske. Usporiadala ho 22. decembra za ú časti tristo
divá kov Umelecko-produkčná agentú ra PAT AGENCY v spoluprá ci s Kult-
ú rnym centrom Pezinok v naš om Dome kultú ry. Výťažok z koncertu 26 633
Sk venovali na detskú onkológiu. (mo)

V Slovenskej ná rodnej galérii na
ná mestí Ľ. Š tú ra 4 v Bratislave je
do 25. má ja výstava Slovenské
vizuá lne umenie. Sú tu vystavené
obrazy, plastiky a fotografie z rokov
1970 - 1985. Na 3. poschodí sú
inštalované aj sochy a kresby Š te-
fana Prokopa. Peter Šoula

V piatok 21. februá ra 2003 o 19.30
hod. v Dome kultú ry v Pezinku.
Do tanca a na poč ú vanie budú

hrať: dychová hudba CAJLANÉ a
ENAVANT.
Vystú pia bratislavské Mažoretky

A&M.
Vstupenky si možno zakú piť u

Františka Fédera, Farská 7, Pezi-
nok.
Vstupné pre jednu osobu v hlavnej
sá le 200 Sk, vo foyeri 150 Sk.
Oobč erstvenie je postarané.
Pripravená je bohatá tombola.
Celý zisk z podujatia sa použije na
opravu Farského kostola v Pezin-
ku.
Informá cie na adrese: František

Féder, Farská 7, Pezinok, tel. 0905
342 261.

Jeseň roku 2001bola ako tie pred-
chá dzajú ce - pestrofarebná , voňa-
vá , zač ínajú ca i konč iaca. Od ostat-
ných sa však č ímsi líšila. S ňou sa v
Pezinku objavila novozaložená hu-
dobná skupina Karpatskí pastieri.
Hodiny skú šok vyú stili v decembri
2001 do ich prvého neoficiá lneho
(keďže meno pre skupinu sa ešte
stá le hľadalo) koncertu, odohra-
ného v pôvodnom (a stá le aktuá l-
nom) zložení Branislav Bizná r (gi-
tara, spev), Richard Soso Molná r
(basa), Martin Strezenický (bicie) a
Dušan Lanč arič (perkusie).

Pod terajším ná zvom Karpatskí
pastieri skupina vystú pila ažv apríli
2002 poč as pezinského Déja Vue -
Spomienky na Deža Ursínyho. Na-
sledovali ďalšie podujatia s ich
ú č asťou - Cibulá k, Bažant Pohoda,
Festival Revište, Hodokvas, kon-
cert v Považskej Bystrici č i diva-
delné predstavenia v bratislav-
skomŠ tú diu 12.

V sú č asnosti má skupina v hu-
dobnom repertoá ri 12 piesní.
Takmer všetky vznikli zhudobne-
ním diel "dvorného" textá ra Šaša z
cirkusu. Apropo, i ná zov kapely je
odvodený od jeho rovnomennej

bá sne. Hudobné spracovanie je
spoloč nou zá ležitosťou všetkých
štyroch muzikantov. Kým Karpat-
skí pastieri zač ali hrá vať vlastné
skladby, prezentovali sa tvorbou
dnes užneexistujú cej Groove Cli-
nic, ktorú možno pokladaťza pred-
chodkyňu pastierov, keďže jej hu-
dobné jadro tvorili prá ve Braňo s
Rišom.

O hudobnom zameraní skupiny
sa výstižne píše na ich oficiá lnej
webovej strá nke www.karpat.pas-
tieri.szm.sk: Hneď od začiatku z
toho vyliezal svojský originá lny
sound s progresívnym smerova-

ním, niečo také clubové, drum&-
bassové, nepopíkové, iné, prosto
karpatsko-pastierske.

"Takéto" sa to v podobe piatich

skladieb dostalo i na ich (zatiaľje-
dinú ) demonahrá vku

.
Karpatskí

pastieri - demo
(jj)

Dňom 31.12. 2002 ukonč ila svoju
č innosť sú kromná Galéria G5 na
ulici M.R. Š tefá nika, ktorú v roku
1998 založil spolu s manželkou
PhDr. Vladimír Miškovský. Galéria
poč as svojej štvorroč nej existencie
pripravila viacero výstav domá cich
i zahranič ných výtvarníkov a foto-
grafov. (mo)

Skupina KarpatskíPastieri.

Dozvedeli sme sa,že tretí roč ník
pezinského Etnofestivalu, ktorýbol
plá novanýna 28. februá ra, sa neu-
skutoč ní. Potvrdil ná m to jeden z
hlavných organizá torov, prezident
obč ianskeho združenia P.R.D.
Rasťo Kuttner, ktorý za oficiá lny
dôvod označ il dlhodobejšiu pra-
covnú zaneprá zdnenosť.

Z tohto dôvodu je neistá aj prí-
prava ďalšieho významného podu-
jatia - XVI. roč níka medziná rod-
ného divadelného festivalu CIBU-
LÁK, ktorý má byťv termíne 27. a
28. jú na. (mo)

V malej galérii Domu kultú ry je inš talovaná výstava Poľskýplagá t. Na verni-
sá ži 20. januá ra sa zú častnil aj poľskýveľvyslanec Já n Komornicki (vľavo),
riaditeľPoľského inš titú tu Jerzy Kromhold a primá tor Pezinka Oliver Solga.
Výstava potrvá do 14. februá ra.

Na zá klade konkurzu sa riaditeľkou
novej mestskej inštitú cie - Mestského
mú zea, od 1. marca 2003 stane Mgr.
Petra Pospechová , ktorá od ukonč e-
nia štú dia pracovala v Okresnom
štá tnom archíve so sídlom v Modre.
Je absolventkou Filozofickej fakulty
UK v Bratislave, odbor archivá rstvo a
mú zejníctvo. (mo)
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Zreš taurovanámisa, starávyš e 4000 rokov.

Mierna teré nna vyvýšenina na
okraji Pezinka, nad potokom Mahu-
lanka, už dlhšie lá kala pozornosť
archeoló gov a nadšencov histó rie.
Niektoré sporadické ná lezy ú lom-
kov keramiky, či pracovných ná -
strojov z kostía parož ia tento záu-
jem ešte umocňovali. Tieto pred-
mety sa našli počas jarných prá c na
poliach, alebo počas ťaž by hliny
pre blízku tehelňu a kým sa dostali
k odborníkom, často prešli mno-
hými rukami. Avšak aj tento zlomok
ná lezov, ktoré mohli archeoló govia
napokon posú diť , dá val jasne naja-
vo, ž e v priestore dnešné ho Hliníka
sa nachádzajú stopy po doteraz
najstarších známych Pezinčanoch.

V spoluprá ci s Archeologickým
mú zeomv Bratislave, MestomPezi-
nok, Pezinskými tehelňami a.s. a
skupinou nadšencov a dobro-
voľníkov z radov študentov SOU
Komenské ho, sa na jar 2002 roz-
behol v uvedenej lokalite systema-
tickýarcheologickývýskum.

Počas niekoľkomesačných prá c
sa dostali na povrch viaceré uni-
ká tne ná lezy a taktiež množ stvo
informá cií, dôlež itých pre poznanie
regioná lnych dejín. V dvoch fázach
výskumu bola odkrytá plocha 770
m , čo bol vlani jeden z najvä čších
systematických výskumov na ú ze-
míSlovenska.

V odkrytom priestore sa našli
zvyšky praveké ho osídlenia stred-
né ho a neskoré ho eneolitu (3000 -
2000 p.n.l.). V týchto obdobiach ž ili

2

v uvedenej lokalite dve archeolo-
gické kultú ry. V obdobístredné ho
eneolitu to bola bádenská kultú ra
(bolerá zska skupina), ktorej zast-
ú penie bolo v uvedenom priestore
dominantné . Počas výskumu od-
kryli zvyšky zá sobnicovej jamy a
niekoľkýchďalších objektov a kolo-
vých jamiek z nadzemné ho objek-
tu. V získanom materiá li prevažujú

najmä ú lomky (artefakty) keramiky.
Treba spomenú ť najmä takmer
celú a v sú časnosti zreštaurovanú
misu, praslen, niekoľko kamen-
ných pracovných ná strojov, ale
najmä zvyšok idolu - rituá lnej soš-
ky, ktoré ho objav je na
Slovensku uniká tom,
rovnako ako kus hliny
s odtlačkami prstov
starými takmer 5000
rokov, ná jdený pri zá -
chrannom výskume
narušenej zá sobnico-
vej jamy v roku 1989.
Zvyšky niektorých
predmetov poukazujú
zasa na vplyv iných
kultú r. Zvyšok idolu je
pravdepodobne zá -
stupcom tzv. jevišo-

vickej kultú ry, zastú penej najmä v
Čechá ch a zapletené uško jednej
ná doby zasa poukazuje na vplyv
tzv. crnovodskej kultú ry, ktorá je
charakteristická pre oblasť Balká -
nu. Bádenská kultú ra, ktorej ľud ž il
pred dávnymi tisícročiami v oblasti
dnešné ho Pezinka bola v 3. - 2.
tisícročí p.n.l. dominantnou kult-
ú rou v strednej Euró pe. S jej vply-

vom sa dnes stretá vame dokonca v
gré cko-egejskej oblasti a niektoré
predmety, charakteristické pre bá -
denskú kultú ru objavili dokonca v
bá jnej Tró ji.

Dnes už nevieme, ako sa v tom

čase nazývali rôzne ná rody, rody,či
kmene. Preto je bežné nazývať
také to skupiny ľudípodľa kultú ry,
ktorá je pre nich charakteristická . V
našom prípade ich preto nazývame
ľud bádenskej kultú ry. Jeho prísluš-
níci vytvá rali menšie i vä čšie síd-
liská na níž iná ch, ale aj vysoko v
horá ch. Hľadali najmä , tak ako aj u
ná s, prírodou dobre chrá nené
miesta. Niektoré z nich ešte umelo
opevňovali. Žili v nadzemných
alebo mierne zahĺbených chatá ch s
pecami na voľnom priestranstve.
Pohrebiská sa nachádzali zvyčajne
mimo sídlisk. Prevládalo pochová -
vanie v skrčenej polohe, no použ í-
valo sa aj spaľovanie mŕtvych. Ke-
ramika sa vyznačuje veľmi vyso-
kou kvalitou.
Ľud bádenskej kultú ry sa zaobe-

ral najmä poľnohospodá rstvom a
chovom dobytka, najmä kôz, o čom
svedčímnožstvo hlinených prasle-
nov, použ ívaných na pradenie
ovčej vlny.

Archeologický výskum by mal
pokračovať v tejto lokalite aj v
tomto roku. Sú tu ná znaky, že
okrem ľudu bádenskej kultú ry vy-
už ívali chrá nenú vyvýšeninu aj iné
kultú ry čí ná rody. V každom prí-
pade nám už uskutočnenýarcheo-
logickývýskum významnou mierou
obohatil najstaršie dejiny ú zemia,
na ktorom sa rozkladá dnešnýPezi-
nok. Peter Wittgrúber

Zdravotná sestra Ingrid Melegová pri odbere
krvi od darkyneAleny Precechtelovej.

Hromadný odber krvi
od bezpríspevkových
darcov sa uskutočnil 21.
januá ra v Dome kulú ry v
Pezinku. Na výjazdovom
odbere mobilnou jednot-
kou SČK sa zú častnilo
38 darcov z Pezinka a
okolia. Boli medzi nimi i
takmer dve desiatky štu-
dentov pezinské ho Gym-
názia a Strednej policaj-
nejškoly.

Darcovstvo krvi je vzác-
nym prejavom ľudskosti,
ktorým prispievame k
záchrane ž ivota.

(mo)

Posedenie v reštaurá cii MOZART, ktorej majiteľom je brat Mira Nogu - Pe-
ter (prvý zľava). Vpravo: Ľ . Piktor, K.Aulitisová , J. Stohl.

Blíž il sa štrná sty januá r a s ním aj
naša vzrušujú ca cesta na "mesia-
c". Dni čakania na odlet boli plné
napätia. Najmä pre rôzne menšie i
väčšie technické problémy zo
strany ú radov, ú radíkov a ú radní-
kov sme si do posledného dňa ne-
boli istí, či vôbec poletíme. Pre is-
totu sme zbalili kufre a v plnej
poľnej čakali na rozhodnutie. Tá to
naša takmer vojenská príprava sa
ná m vyplatila. Keď sme sa v sobotu
večer dozvedeli, ž e rá no odlieta-
me, pokojne sme sa mohli ešte vy-
spať, o pá r hodín sme hodili kufre
do lietadla a vyštartovali na mesia-
c... teda Mesiac slovenskej kultú ry
v Montreale.

Okremdivadelného predstavenia
Paskudá rium sme si viezli do Ka-
nady aj plnú hlavu francú zskych
slovíčok, pretož e sme sa rozhodli
pre krkolomný kú sok - zahrať tú to
bá bkovú grotesku s prvkami čier-
neho humoru po francú zsky. Uká -
zalo sa, ž e to bolo šťastné riešenie,
lebo v hľadisku kultú rneho domu
GESU sedelo viac Kanaď anov ako
krajanov. Publikum ná m rozumelo
a bolo spokojné, čo sme zasa my
vyrozumeli z ich bujarého smiechu,
aj z "bravóó", ozý vajú ceho sa na
konci predstavenia.

Aby si však niekto nemyslel, ž e
slovenská kultú ra je len na smiech,
na spoločnej vernisá ž i niekoľký ch
vý stav (bá bok z produkcie det-
ského domu umenia Bibiana, grafík

zo zbierok SNG Bratislava a iný ch),
sme vystú pili naozaj s dôstojný m
programom - zakvílili sme á riu z
opery Kvílenie.

Ako ste si iste všimli, celé poduja-
tie malo neštandardn ý , trochu
odľahčený charakter. Okrem ná s
sa kanadskému publiku predstavil
aj Anton Anderle so svojim tradič-
ný m bá bkový m divadlom, Adriana
Bartošová a Štefan Bučko s pro-
gramom Jazz a poézia, dž ezmen
Jozef Dodo Šošoka, veselá ľudová
hudba zo Zuberca a iní. Kanaď ania
a krajania mali mož nosť vidieť aj
filmy Martina Šulíka, vý stavu foto-
grafií L. Bielika z augusta 1968,
mohli sa zú častniť na kultú rnej,
obchodnej a turistickej prezentá cii
Slovenska. Nad celý m podujatím
prevzal osobnú zá štitu Peter
Šťastný a podporil ju aj tím hokejis-
tov v NHL.

Z poverenia Ministerstva kultú ry
všetko koordinoval sochá r Já n Sto-
hl, ktorý už niekoľko rokov ž ije v
Kanade (jeho rodičia pochá dzajú z
Pezinka).

Montreal je mesto protikladov. Na
jednej strane historické domy, na
druhej mrakodrapy také vysoké, až
sa vá m zdá , ž e mesiac bý va na
štyridsiatom piatom poschodí.

Aj mesiac slovenskej kultú ry bol
mož no plný protikladov, keď však
zanechal v Kanaď anoch príjemný
pocit a vyvolal zá ujem o slovenskú
kultú ru, tak splnil očaká vania.

(piki)
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Vý chodiskami programového
vyhlásenia sú dosiahnuté vý sledky
v č innosti samosprávnych orgánov,
v komplexnom rozvoji a ekonomic-
kej stabilite mesta, ako i v kultú r-
nom a duchovnom rozvoji mesta v
predchádzajú com období.

Základný m cieľom programo-
vého vyhlásenia MsZ je pokračo-
vať v budovaní a rozvoji mesta s
dôrazom na ďalšie skvalitnenie
samosprávy, naďalej zvyšovať po-
diel obč anov na riadení mesta, roz-
voji ekonomický ch aktivít, podpore
bý vania, podnikania a služieb,
vzdelávania, kultú ry a športu, ako i
na rozvoji sociálnych programov,
zdravotníctva a cestovného ruchu.
Naďalej budeme prihliadať na po-
stavenie Pezinka ako mesta okres-
ného, prirodzeného centra regiónu,
s využitím jeho vý znamnej polohy,
prírodného prostredia a historic-
ký ch daností, ako i centra typickej
vinohradníckej a vinárskej č innosti,
s rozvinutý mi domácimi i zahranič -
ný mi kontaktmi a formami spolu-
práce.

Jedným z prvý ch našich spoloč -
ný ch krokov bude vypracovanie
koncepcie rozvoja Pezinka nielen
na nadchádzajú ce volebné obdo-
bie, ale s vý gľadom na 25 - 30 rokov
dopredu. Doteraz obč ania nedo-
stali na posú denie predstavu o tom,
aký m smerom sa bude Pezinok
rozvíjať . Budeme presadzovať ,
aby sa poč et obyvateľov udržal na
dnešnom prijateľnom poč te 21,
najviac 25 tisíc ľudí. Chceme zvy-
šovať kvalitu života sú časný ch oby-
vateľov tak z hľadiska bý vania a
životného prostredia ako aj dopra-
vy, služieb, zamestnanosti, škol-
stva, zdravotníctva, kultú ry a ostat-
ný ch oblastí života občanov. Preto
v našom programovom vyhlásení
definujeme najdôležitejšie pro-
blémy mesta a naznač ujeme ich
riešenie.

- Vytvoríme podmienky na vý -
stavbu 150 rodinný ch domov na
pozemkoch mesta a viacpodlaž-
ný ch mestský ch bytov. Vybudu-
jeme 50 mestský ch bytov najmä
pre mladý ch ľudí a dôchodcov, zlep-
šíme kvalitu mestský ch bytov re-
konštrukciou a nadstavbou podkro-
ví.
- Za vý hodný chpodmienok poskyt-
neme občanom minimálne 100
pozemkov na vý stavbu garáží, na-
jmäna sídliskách Juh, Sever a Muš-
kát, vybudujeme novéparkoviská.
- V spolupráci so štátnymi orgánmi
sa zasadíme o vybudovanie cest-
ného obchvatu mesta za priemy-
selnou zónou. Nedovolíme vybu-
dovať štvorprú dovú cestu cez stred
mesta. Zlepšíme kvalitu mestský ch
komunikácií.
- Zasadíme sa o uzavretie skládky

Bývanie, doprava
aživotné prostredie

v Starej jame. Zabezpeč íme efek-
tívne separovanie a skládkovanie
odpadu. V meste vysadíme za štyri
roky tisíc stromov a vytvoríme nové
záhradkársko-rekreač né oblasti a
parky. Zamedzíme tvorbu nelegál-
nych skládok.
- Presadíme rekonštrukciu Č OV,

mestskej kanalizácie a vodovodnej
siete a začneme budovať kanalizá-
ciu v Grinave.
- Vybudujeme v centre mesta pe-
šiu zónu s riadenou dopravou a
podporíme vý stavbu supermarke-
tov. Umožníme rozšírenie obchod-
nej siete a služieb, ako i malý ch a
stredný ch firiem.
- Po dohode s obč anmi dopracu-

jeme projekt Centrálnej mestskej
zóny. Zabezpeč íme spracovanie
Plánu regionálneho rozvoja mesta
v sú lade s Plánom Bratislavského
samosprávneho kraja. Budeme
participovať na tvorbe Územného
plánu Bratislavského samospráv-
neho kraja a iný ch projektoch VÚC.
- Podporíme vý stavbu ubytovacích
a rekreač ný ch zariadení, hotelov a
penziónov.

- Vybudujeme kvalitný mestský
podnik, ktorý bude spravovať a
zveľaďovať byty občanov, majetok
mesta a verejné priestranstvá.Zač -
neme rekonštrukciu mestského
tepelného hospodárstva a získame
pozemok na rozšírenie cintorína v
Pezinku.

- Zefektívnime prácu Mestskejpolí-
cie, postupne zavedieme kame-
rový systém stráženia objektov i
majetku obč anov.
- Zamedzíme prejavy vandalizmu

a zabezpeč íme právo obč anov na
oddych a regeneráciu.

- Zabezpeč íme kvalitné ubytova-
nie pre dôchodcov, tak aby aj tí,
ktorí žijú v zariadeniach mimo Pe-
zinka mohli svoj život dožiť v na-
šom meste. V oveľa väč šej miere
podporíme č innosť klubov dôchod-
cov a organizácií zdravotne postih-
nutý ch obč anov a obč anov v soci-
álnej nú dzi.
- Zameriame sa na podporu mlá-

deže organizovanej v hnutí skau-
tov, orlov, sokolov a v ďalších spo-
ločenský ch organizáciach. Obno-
víme č innosť klubu mladý ch v Kult-
ú rnom dome.

- Budeme rozvíjať samosprávnu
demokraciu č o možno najväčšou
ú č asťou obč anov pri dôležitý ch
rozhodovacích procesoch.
- V práci Mestského ú radu zefek-

tívnime jeho č innosť kanceláriou
prvého kontaktu. Budeme ú č inne
potláč ať akékoľvek náznaky korup-
cie a protekcionárstva.
- Budeme ú zko spolupracovať s

Bezpečnosť a poriadok

Pomoc sociá lne odká zaným,
rodinám a dô chodcom

Samosprá va a mestský úrad.
Školstvo, kultúra a pamiatky

cirkevný mi inštitú ciami a obč ian-
ský mi združeniami v meste. Posil-
níme vzť ahy s partnerský mi
mestami v zahranič í.
- Podporíme rozvoj a kvalitu stred-
ný ch škôl v meste a uplatnenie ich
absolentov v praxi.
- Zabezpeč íme postupnú rekon-
štrukciu školský ch budov a zaria-
dení.
- Zriadime funkciu mestského ar-

chitekta, ktorý bude zodpovedať za
architektú ru a urbanizmus mesta.
- Zriadime mestskémú zeum v Sta-
rej radnici, podporíme archeolo-
gický vý skum na ú zemí mesta a
začneme rekonštrukciu mestský ch
hradieb. Zabezpeč íme ochranu a
obnovu cirkevný ch i civilný ch pami-
atok v oveľa väč šej miere ako dote-
raz.
- Iniciujeme vznik mládežníckeho

parlamentu.

- V spolupráci s podnikateľmi a živ-
nostníkmi vytvoríme novú koncep-
ciu a podmienky pre rozvoj podni-
kania a zamestnanosti.

- Vytvoríme možnosti verejno-
prospešný ch prác pre nezamest-
naný ch spoluobč anov a mladý ch
ľudí.
- Podporíme rozvoj vinohradníctva
a vinárstva ako typickej č innosti
nášho regiónu a tiež propagáciu a
obchoddomácich producentov.

- Všetký mi prostriedkami pod-
poríme rozvoj mládežníckehošpor-
tu, vznikmestskej ligy a sú ťaží, pod-
poríme organizovanie celosloven-
ský ch i medzinárodný ch podujatí.
Podporíme vytvorenie centrálnej
organizácie športový ch aktivít.
- Iniciujeme celomestské hnutie

"Chceme športovať - nie drogovať".
- P o s k y t n e m e v e r e j n é

priestranstvá, školské telocvič ne a
dvory na športovanie pre mládež i
dospelý ch.
- Po dohode s obč anmi budeme

organizovať vinobranie každoroč -
ne, spolu s iný mi podujatiami, ktoré
prilákajú do Pezinka návštevníkov
a investorov.
- Dobudujeme ihriská a športo-

viskáv majetku mesta, postavíme
cyklokrosovú dráhu, dobudujeme
skejtpark pri Fajdalskom moste,
vzkriesime záujem o ľahkú atletiku,
vodné a zimné športy, minigolf,
bowlinga inéšporty.

- Zabezpeč íme obč anom nové
zdravotnícke odbornosti a špeciali-
zácie a nepretržitú lekársku a lekár-
nicku službu.
- Získame do majetku mesta bu-

dovu pezinskej Polikliniky a zabez-
peč íme náležitú zdravotnícku sta-

Zamestnanosť , podnikanie
a služby

Rozvoj športu, rekreá cie
a cestovné ho ruchu

Rozvoj zdravotníctva,
získanie polikliniky

a rýchlej zá chrannej služby

rostlivosť "pod jednou strechou"
pre všetký ch obč anov.

- Získame pre Pezinok vozidlo
rý chlej záchrannej služby.

Zastavíme rozpredávanie mest-
ského majetku a zveľadíme maje-
tok mesta ú č inný mi podnikateľský -
mi aktivitami a efektívnym prená-
jmom budov a pozemkov. Zinten-
zívnime získavanie domácich a
zahraničný ch zdrojov na financo-
vanie projektov, ktoré povedú k
zhodnoteniu majetku mesta.

Predkladané programové vyhlá-
senie Mestského zastupiteľstva
definuje okruhy najdôležitejších
problémov a zároveň naznač uje
spôsoby ich riešenia, ktoré vy-
chádzajú , alebo sú v zhode s vo-
lebný mi programami strán zast-
ú pený ch v Mestskom zastupi-
teľstve. Je to dokument otvorený a
prístupný konštruktívnym požia-
davkám obč anov, ktorý sa dáaktu-
alizovať a spresňovať ekonomic-
ký mi možnosťami mesta.

Zveľaď ovanie majetku
mesta

Mgr. Oliver Solga
primá tor mesta

Schvá lené Mestským zastupi-
teľstvom v Pezinku dňa 20.12.
2002.

Od 1. januára 2003 sa na
miestnu samosprávu presunula
z okresný ch ú radov agenda sta-
vebného ú radu. Po dohode s
okolitý mi obcami vznikol spo-
loč ný stavebný ú rad pre Pezi-
nok, Limbach, Slovenský Grob,
Vinič né a Vinosady so sídlom na
Mestskom ú rade v Pezinku, II.
posch. č . dv. 32 a 37, tel. č .
033/6901 144.

Odporú č aný č as pre stránky:
pondelok 7.30 - 16.00, utorok -
nestránkový deň, streda 7.30 -
17.00, štvrtok - nestránkový
deň, piatok 7.30 - 15.00 hod. V
čase 11.30 - 12.30 hod. je
obedňajšia prestávka. (msú)
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V rá mci Zväzu
r á dioo r ien tač-
ný ch bežcov Slo-
venska prebehlo
hlasovanie o naj-
lepš ieho rá dioori-
entačné ho bežca
roku 2002. Vkate-
g ó r i i ž i e n
zvíťazila Pezin-

čanka Ľubica Toporová , ktorá pre-
teká za ROB klub Pezinok. V minu-
lom roku bola druhá na majstrov-
stvá ch sveta v pá sme 3,5 MHz v
jednotlivcoch a tretia na majstrov-
stvá ch sveta v pá sme 3,5 MHz v
družstvá ch.

V kategórii mužov bol najlepš í
Peter Viskup zoStarej Myjavy.

(mo)

V Bratislave
vyhlá sili najlep-
š ích basketbalis-
tov Slovenska v
roku 2002. Vdesi-
atke mužov sa
umiestnili aj dvaja
hrá či Slovakofar-
my Pezinok: na
druhom mieste s
218 bodmi

(na snímke) a na
ôsmom so 103 bod-
mi. Bohuž iaľ ani jeden z nich už
nepôsobív Pezinku.

Najlepš ím tré nerom sa stal -
, ktorý do septembra

viedol prvoligovú Slovakofarmu
Pezinok. V hodnotení klubov sa
Slovakofarma umiestnila na dru-
hom mieste.

An-
drej Lukjanec

Peter Mičuda

Ľu
bomír Urban

(mo)

Na prelome
rokov usporiadal
futbalový klub
P Š C Pezinok
druhý ročník halo-
v é ho fu tba lo-
vé ho turnaja star-

š ích ž iakov - Gazmont cup 2002.
Zúčastnili sa na ňom popredné
ž iacke družstvá z ná š ho regiónu -
KOBA Senec, Rapid Bratislava,
SFM Senec a PŠ C Pezinok.

Zá pasy mali vý bornú š portovú
úroveň a finá le PŠ C Pezinok - KO-
BA Senec aj dramatickú zá pletku.
Po stretnutí sa viac teš ili domá ci
mladífutbalisti, ktorízvíťazili 4:2 a
stali sa víťazmi turnaja. Zverenci
tré nera Juraja Markoviča doká zali,
že nie nadarmo sú po jesennej
časti vedúcim tímom v regioná lnej
súťaž i. Na druhom mieste sa
umiestnila KOBA, pred Rapidom a
SFM.

Najlepš ím branká rom sa stal Filip
Simon, strelcami Tomá š Š utta a
David Farkaš (vš etci z PŠ C Pezi-
nok), za najlepš ieho hrá ča bol vy-
hlá sený Boris Slá vik z Rapidu.

Chceli by sme sa poďakovať fir-
me Gazmont Pezinok a jej majite-
ľovi Stanislavovi Antalovi, za finan-
čné zabezpečenie tohto vydare-
né ho podujatia, i osobnú účasťna
vyhodnotenía odovzdá vanícien.

Duš an Berzedi
PŠ C Pezinok

V sobotu 6. januá ra sa uskutočnil
4. ročník Trojkrá ľový ch pretekov v
cezpoľnom behu. Za účasti 76 pre-
teká rov z Česka a zo Slovenska.
Preteky prebiehali podľa novej
mapy Pezinok - Sever. Autorom
tratí bol Matej Pilka.

(2,5 km) - 1. Marian Dá vidík,
2. Františ ek Libant, 3. Luká š Bartá k
(vš etci Kobra Bratislava), (2,5
km) - 1. Soňa Berž inská , 2. Vero-
nika Vá vrová (obe Kobra Bratisla-
va), 3. Hana Bajtoš ová (Rapid Bra-
tislava).

Výsledky:
muž i

ž eny

(pp)

V nedeľu 9. februá ra sa usku-
točnívčasti Grinava 1. ročník Stre-
doeurópskeho zimné ho pohá ra v
orientačnom behu. Nová súťaž ,
ktorá má vyplniť zimnú preteká r-
sku prestá vku, pozostá va zo
š iestich kôl - prvé tri sa konali v
Blansku, Kroměříž i a vo Viedni,
š tvrté bude v Pezinku a ďalš ie dve
na Morave a v Budapeš ti.

Š tart a cieľ pezinský ch pre-
tekov bude pri zá kladnej š kole
na Oreš í, trate povedú po vino-
hradoch a pri jazerá ch v grinav-
skom chotá ri. Š tartovať budú
bežci z Moravy, Rakúska, Ma-
ďarska a Slovenska v kategóri-
ach (deti, dorast, dospelía vete-
rá ni). (mo)

Š portový apetít Pe-
zinčanov je veľký , ve-
nujú sa nielen š portom,
ktoré majú u ná s pod-
mienky a tradíciu, ale
viacerí dochá dzajú aj
na š portoviská do iný ch
miest.

K takýmto patria aj
mladíš portovci - Patrik
Jediná k a Róbert Mi-
kes. Obaja majú jede-
ná sť rokov a spoloč-
né ho koníčka, ktorým
je hokej.

Patrik pôsobív Bratislave. S hoke-
jom začal v HK Ruž inov, po roku ho
ako talent vybrali do Slovana Brati-
slava, kde je už druhý rok. Povedal
ná m, že na š portovú drá hu ho pri-
viedol otec, ktorý sa mu starostlivo
venoval a kúpil mu prvú hokejovú
vý stroj.

Robo dochá dza do Trnavy, tu
navš tevuje š portovú triedu a hrá za
HK Trnava. Najprv sa venoval kra-
sokorčuľovaniu, čo mu pomohlo
zdokonaliť sa v korčuľovaní, teraz
vš ak už po klzisku nahá ňa len puk.

Hokej majú obaja chlapci radi,
venujúmu veľa, a netaja sa tým, že
to chcú dotiahnuťaž do vrcholný ch
seniorských súťaží. O ich talente

svedčíi to, že ich vybrali do repre-
zentačné ho ká dra ž iakov, ktorý sa
v dňoch 26.12. - 6.1. zúčastnil na
turnaji AAA New York Cup v Spoje-
ný ch š tá toch.

Na turnaji, za účasti dvaná sť
družstiev, zohrali š tyri zá pasy - je-
den vyhrali a tri prehrali. Naúvod sa
teš ili z víťazstva nad Hudson Valley
Bears 3:2, v ostatný ch prehrali - s
Massconn Braves 1:3, s Albany
Storm 0:6 a South Shore Kings 0:4.
Celkoveobsadili 6. miesto.

Mladípezinskíhokejisti si z veľkej
hokejovej krajiny priniesli veľa krá s-
nych zá ž itkov a skúseností, ktoré
využ ijúvďalš ej š portovejčinnosti.

(mo)

PatrikJediná k (vľavo) a Róbert Mikes.

Pezinskídžudisti sa v polovici janu-
á ra pod vedením tré nera Jozefa To-
má nka zúčastnili na medziná rodnom
turnaji v talianskom meste Udine. V
konkurencii 46 družstiev zo siedmich
krajín si naš i počínali vynikajúco. Bodo-
vali takmer vo vš etkých hmotnostných
kategóriá ch, medzi ž iakmi, dorasten-
cami, juniormi a mužmi. Získali deväť
zlatý ch, päťstrieborný ch a deväťbron-
zových medailí. V celkovom hodno-
teníso ziskom 152 bodov presvedčivo
získali Trofej mesta Udine, pred talian-
skym družstvom Turína, ktoré malo na
svojom konte 72 bodov. (tk)

Stalo sa už tradíciou, že na začiatku roka prijíma primá tor na radnici
najúspeš nejš ích š portovcov Pezinka za uplynulý rok. Chce tým oceniť ich
mimoriadne š portové vý kony a poďakovať im za vzornú reprezentá ciu
mesta.

Aj v tomto roku, 29. januá ra, primá tor prijal vyš e tri desiatky úspeš ných
š portovcov a tré nerov z rôznych š portový ch odvetví. Kandidá tov na
ocenenie vybrala osobitná komisia, zložená zo zá stupcov pezinských
klubov. Pozvá nku na stretnutie s primá torom dostali:
(rá dioorientačný beh), (vodné lyžovanie), (horská
cyklistika),

(vš etci karate),
(obaja basketbal), (orientačný beh),

(vš etci džudo),
(softbal), (volejbal),

(stolný tenis), (š portové potá panie),
(minifutbal),

(horolezectvo),
(tenis), (há dzaná ),

(ľahká atletika), tré neri a funkcioná ri - (vodné
lyžovanie), (ROB, š ach),
(orientačný beh), (volejbal),
(basketbal), (karate), (džudo).

Keďže stretnutie pezinský ch š portovcov s primá torom mesta sa konalo
po naš ej uzá vierke, bliž š ie informá cie prinesieme v budúcomčísle.

Ľubica Toporová
Matej Kunert Filip Polc

Svatava Š pá niková , Michal Peniak, Marcela Tahotná , Alena
Hupková , Zuzana Greguš ová Tomá š Michá lik, Justín
Sedlá k ml. Martin Pijá k, Ondrej Pijá k
Jozef Tomá nek ml., Martin Tomá nek, Milan Randl Silvia
Gaš tanová Dominika Nestarcová Peter Valka, Já n
Jurčík Ladislav Zapletal Jozef
Hubrich, Radoslav Kraus Gabriela Š ilhá rová , Mariá n
Š ipoš Peter Grič, Lenka Vinklerová , Eleonóra
Greguš ová Duš an Baďura ml. Barbora Michá liková

MUDr. Andrej Tichý
Karol Pospíchal MUDr. Pavol Polá ček

Ľubo Straž ay JUDr. Justín Sedlá k
Miroslav Horá k JozefTomá nek st.

(mo)

Súčasná situá cia v pezinskom
basketbale nie je dobrá , je skôr
alarmujúca. Družstvo mužov Slo-
vakofarmy pod novým vedením a s
podstatne zoš tíhleným ká drom
bojuje o solídne umiestnenie a účin-
kovanie v najvyš š ej súťaž i.

Od 21. januá ra 2003 uzavreli maji-
telia starú š portovú halu na Ho-
lubyho ulici s tým, že sa tam bude
hrať tenis. Problé m je v tom, že
mestské zastupiteľstvo nereflek-
tuje na ponuku odkúpiť ju, lebo nie
je majetkovo vyrovnaná . Takže
basketbalové družstvá nielen
mužov ale hlavne mlá deže priš li o
možnosť tré novať a hrať súťažné
zá pasy. Mlá dežnícke družstvá sa z
večera na rá no ocitli na ulici, na-
priek doterajš ej snahe výboru o ich
normá lne fungovanie. Teraz spolu
s mestským zastupiteľstvom a ria-
diteľkou SOU na Komenské ho ulici
hľadá me rieš enie tejto situá cie, z
hľadiska zabezpečenia tré ningov a
zá pasov.

Je paradox, že basketbal, najú-
speš nejš íš port v š portovej histórii
Pezinka v súčasnosti bojuje o
prež itie.

Dúfam, že tá to úvaha podnieti
Pezinčanov, ktorým zá ležína tom,
aby basketbal v naš om meste ne-
skončil, aby sa zamysleli ako
mohlo k takejto situá cii prísť, ale
najmä ako basketbalu, hlavne mlá -
dežníckemu, pomôcť.

RNDr.Ľubomír Blažek
člen výboru MBK Pezinok
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28. Moja tuč nágrécka svadba
USA

(nedeľa) o 15.30 hod. v KC -

;
(sobota) o 10.30 hod. v CVČ

-
(pondelok) o 15.00 hod. v

CVČ - - beseda s
cestovateľom;

(utorok) o 15.00 hod. na od-
delení techniky -

- vedomostnású ťaž;
- náv-

števa u ministra životného prostre-
dia (dátum a č as upresníme).

- Poč ítač e a modelárska
dielňa 8.00 - 12.00hod.

Najkrajšia fašiangová
maska

Vý stava fašiango-
vý ch masiek

Zač iatok predstaveníje o 19.00
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorenáhodinu pred
zač iatkom predstavenia. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ !

CENTRUM VOĽNÉHO
Č ASU

9.2.
VEĽKÝ FAŠ IANGOVÝ KARNE-
VAL
15.2.
VÝLET ZA KULTÚ ROU
17.2.

NA CESTÁCH

25.2.
PRÍRODA NA

INTERNETE
NEOBYČ AJNÝ VÝLET

8. a 22.2.

3. - 25.2.

28.2. - 10.3.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

VÝTVARNÁ SÚ ŤAŽ

Anna Jankovská - MAĽBA.

20.2.
HOVORY O ZDRAVÍ

21.2.
IX. PLES FAR-

NOSTI PEZINOK
24.2.

DIVADELNÉ PRED-
STAVENIEPRE DOSPELÝCH

Hlavný
garant: MOS;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló -
niku - - cyklus
prednášok Viery Černuškovej. Té-
ma: Emó ciea zdravie;

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

;
(pondelok) o 19.00 hod. vo

Veľkej sále -
.

1. - 2. Dvaja pátrač i (17.00 hod.)
USA

1. - 2. Ples príšer (19.00 hod.)
USA

4. - 5. Bombakšeft USA
6. Quartétto SR, ČR

8. - 9. Dnes neumieraj USA
11. - 12. Blafuj ako Beckham VB

13. Kuriér FRA, USA
14. FK: Storytelling USA

15. - 16. 8žien FRA
18. - 19. Ľúbi ma, neľúbi ma FRA
20. - 21. Pán prsteňov: Dve veže

(19.00 hod.) VB, USA
22. - 23. Pán prsteňov: Dve veže

(15.30a 19.00hod.)
VB, USA

25. - 26. Druhámladosť VB, USA
27. FK: Ohňostroj JAP

KINO DOMU KULTÚ RY

(piatok) o 19.00 hod. vo Veľkej
sále - - televízny
záznam zábavného programu Slo-
venskej televízie. Moderuje Peter
Koč iš, ú č inkujú : Vašo Patejdl, Misha
aďalší. Výhra pre diváka v sále!

(nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-
loč enskej sále -

- zábavné popo-
ludnie pre deti v maskách so Šašom
Jašom v spolupráci s CVČ ;

(piatok) o 19.30 hod. v Malej
sále - - Valentín-
sky koncert pre mládež so sú ťaža-
mi v spolupráci s Klubom mladých
Pezinok;

(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
loč enskej sále -
Úč inkujú Arion, Country Kvartet Plus
zo Skalice a iní. Moderuje Anič ka
Ulrichová;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
cyklus rozprávok s detskou sú ťa-
žou. Dnes: Daniel Hevier - Hugo,
Frigo, Bublina - divadelné predstave-
nie v podanídivadla Ludus;

(pondelok) o17.00 hod. v mini-
galérii -

KULTÚ RNE CENTRUM

7.2.
SNÍVAJTE S NAMI

;
9.2.

VEĽKÝ FAŠ IAN-
GOVÝ KARNEVAL

14.2.
VALENTIN´S DAY

15.2.
COUNTRY BÁL.

16.2.
AHOJ ROZPRÁVKA

17.2.
VERNISÁŽ VÝSTAVY -

5., 12. a 26.2. o
13.30 hod. v CVČ -

;
: 13. a 27.2. o 9.30

hod. v CVČ -
;

: 7., 14. a 28.2. o 9.30 hod.
v CVČ - .

- prímestský tábor s celodennou
starostlivosťou (strava, vý lety, ...);
- voľnáč innosť na odd. techniky.

PODUJATIAPRE:

PONUKANAJARNÉ
PRÁZDNINY (17.2. - 21.2.):

Š kolské kluby:

Materské školy

Mamičky

Veseléfašian-
gy

Z rozprá vky do roz-
prá vky

Mama, ocko poď sa hrať

vypisuje konkurz na
voľnémiesto pre odborný ch pra-
covníkov:
-
-

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

Písomne zaslať profesionálny
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.

Malokarpatskémúzeum v
Pezinku

historika/čku
archeoló ga/ičku

Miestna organizácia HZD vo Vino-
sadoch usporiada 22. februára o
10.00 hod. v telocvič ni ZŠ kartársky
(šnopsový ) turnaj. Bude sa hrať o
hodnotné ceny - mobil, mikrovlnnú
rú ru, darč ekový kô ša iné. (jm)

Minister vnú tra Vladimír Palko
informoval novinárov, že vládny
splnomocnenec pre reformu ve-
rejnej správy Viktor Nižňanský
dostal ú lohu pripraviť potrebné
legislatívne zmeny na zrušenie
okresný ch ú radov k 1. januáru
2004. (r)

Na neodbornú manipulá ciu s vý -
bušninou - megapirá tom, poč as
silvestrovský ch oslá v doplatil 32-
ročný Pezinčan, ktorý utrpel vá žne
zranenie na ruke. Skonč il v ruká ch
bratislavský ch chirurgov a aj na-
priek ich snahe, mu na manipulá ciu
s naoko "bezpeč nou" pyrotechni-
kou zostanú trvalé ná sledky. (r)


