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V obradnej sieni pezinskej radnice sa uskutoč nilo 29. janu-
ára stretnutie najúspešnejš ích š portovcov roku 2002 s
primátorom mesta Oliverom Solgom. Hostiteľ ocenil zna-
menité športové vý kony 28 nominantov, ktorý m poďako-
val za vzornúreprezentáciu Pezinka a odovzdal im krásny
pohár a diplom. Medzi ocenený mi bola opäť karatistka
Svatava Špániková, ktorá žne úspechy na súťažiach do-
ma i v zahranič í. Viac na strane 10.

Podľa informá cie, ktorú sme zís-
kali na evidencii obyvateľstva Mest-
ské ho úradu v Pezinku k 1. januá ru
2003 ž ilo 21890 obč anov, č o je o
dvoch menej ako v predchá dzajú-
com roku. V roku 2002 sa narodilo
167 detí(v r. 2001 - 170), zomrelo
162 ľudí(153), prisťahovalo sa 423
osôb (378) a odsťahovalo 430osôb
(353).

Pri porovnanís rokom 2001 sa
odsťahovalo z Pezinka v minulom
roku o 77 osôb viac, prisťahovalo
sa o 45 viac, úbytok nastal v súvis-
losti s úmrtiami - o 9 viac a nižším
poč tom narodených detí- o 3 me-
nej.

Nepriaznivým javom je najmä to,
že z ná šho mesta sa odsťahovalo
viac ľudíako sa prisťahovalo (v mi-
nulých rokoch prá ve tento ukazo-
vateľ rozhodoval o ná raste poč tu
obyvateľov), č o súvisí zrejme s
tým, že sa u ná s stavia má lo no-
vých bytov pre mladé rodiny. (mo)

Hodiná rstvo HOFI na Holubyho
ulici sa stalo víťazom 10. roč níka
ankety Najlepšia predajňa roka
2002, ktorú organizuje naša redak-
cia a Mestskýúrad v Pezinku.

Bliž šie informá cie o ankete ná jdete na 3.
strane.

Po cestič ká ch medzi grinavskými vinohradmi viedli
trate I. roč níka Stredoeuró pskeho zimné ho pohá ra v
orientačnom behu. Súťaž pozostá va zo šiestich kôl,
ktoré sa konajú v štyroch stredoeuró pskych kraji-
ná ch. O organizá ciu pretekov sa uchá dzali usporia-
datelia z Č iech (Blansko, Kroměříž ), z Rakúska (Vie-
deň), z Maďarska (Budapešť) a zo Slovenska (Pezi-
nok).

Preteky v Pezinku boli štvrté v poradí, zúč astnilo sa
na nich 123 bežcov z Česka, Rakúska, Chorvá tska a
Slovenska. Súťaž ilo sa v štyroch vekových kategó ri-
ach - deti, dorast, dospelía veterá ni.

Štart bol pri Materskej škole v Grinave, cieľ na dvore

ZŠ Orešie, kde sa uskutoč nilo aj slá vnostné dekoro-
vanie najúspešnejších preteká rov.

Najrýchlejším preteká rom bol Mariá n Dá vidík z
Kobry Bratislava, ktorý zabehol 5,4 km dlhú trať za
29,27 min.

pezinských bežcov: 6.
Richard Chrappa, 2. Luká šBartá k (pre-
teká za Kobru Bratislava), 3. Ondrej Pijá k,

2. Milan Beleš, 3. Jozef Fedor, 1.
Vladislav Pijá k, 2.Ľuboš Č eman, 2.
Paulína Lač oková , 2. Veronika Vacho-
vá , 5. EvaPijá ková .

VÝ SLEDKY M-14 (1,2 km)
M-19 (5,4 km)

M-35 (4,6
km) OPEN (2,4 km)

W-10 (1,2 km)
W-18 (3,8 km)

W-35 (2,4 km)
(mo)

Vedenie mesta už viackrá t verejne vyhlá silo, že
prioritou v tomto roku bude financovanie škôl a škol-
ských zariadení, ktoré prevzalo mesto od štá tu v
zlom stave. Finanč né ná klady na tieto prá ce sa po
stretnutís riaditeľmi škôl ustá lili zhruba na 20 milió -
noch Sk. Ako ná m povedal primá tor Oliver Solga, v
tomto roku do škôl investujú 10 milió nov Sk, ktoré už
majú na úč te.

Pri opravá ch budú uprednostňovať tie, ktoré treba
urobiť súrne. Ide najmä o havá rie kúrenia, zatekanie
striech, zlýstav elektroinštalá cie.

Prvou väč šou investíciou bude rekonštrukcia ko-
tolne v Zá kladnej škole na Fá ndlyho ulici, ktorá si
vyž iada ná klady asi 2,5 milió na korún. Tá to kotolňa
je v havarijnom stave a jej riešenie neznesie odklad.
Výhodou je, že je pripravená ešte z minulé ho obdo-
bia projektová dokumentá cia, takže po výbere dodá -
vateľa sa môže rekonštrukcia zač ať .

"Veríme, že nám riaditelia, rovnako ako aj rodič ia,
budú nápomocní pri drobný ch opravách, ale aj
zháňaní finanč ný ch prostriedkov a sprostredkovaní
kontaktov s firmami. Napríklad na ZŠ na Kupecké ho
ulici z iniciatívy rodič a ušetrili 30 percent nákladov na
vykurovanie.

Pokračovanie na 2. strane
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Tretie zasadnutie Mestské ho
zastupiteľstva v tomto volebnom
období sa uskutoční v piatok 28.
marca o 8.30 hod. v zasadačke
Mestské ho ú radu na Radničnom
námestíč.7. Bude mať tento pro-
gram: Koncepcia kultú ry a vyhod-
notenie kultú rneho ž ivota za rok
2002, sociálna koncepcia, vyhod-
notenie lesné ho a poľovníckeho
hospodárstva, správa o delikvencii
na ú zemímesta.

Do konca roku je plánovaných
ešte päť riadnych a jedno mimoria-
dne zasadnutie MsZ. (mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom zasadnutí 14.
februára schválilo zlož enie komisií
pri MsZ:

- predseda: Juraj Čech,
podpredseda: Alž beta Š ipošová,
členovia: Juraj Hupka, Jaroslav
Mihalovič, Vojtech Gottschall, Ján
Butko, Mária Stachovičová;

-
predseda: Stanislav Sobota, pod-
predseda: Ivan Pessel, členovia:
Miroslav Král, Marian Š ipoš, Pavol
Skovajsa, Milan Š imovič, Jozef
Popluhár;

-
predseda: Katarína Vladová, pod-
predseda: Bož ena Mizerová, čle-
novia: Anton Eliáš, František Fé -
der, Stanislav Pátek, Roman Bara-
novič, Ľ udmila Benčú riková;

Komisia pre ekonomiku a pod-
nikanie

Komisia pre územný rozvoj,
výstavbu a ž ivotné prostredie

Komisia pre š kolstvo a kultúru

Komisia pre sociá lne veci a zdra-

votníctvo

Komisia pre š port a mlá dež

Komisia pre vinohradníctvo,
viná rstvo a cestovnýruch

Komisia pre verejnýporiadok

- predseda: Richard De-
movič, podpredseda: Ján Krištú fek,
členovia: Marián Pátek, Zita Joklo-
vá, Alž beta Lančaričová, Katarína
Esterleová, JanaČechová;

-
predseda: Justín Sedlák, podpred-
seda: Kvetoslava Š trbová, členo-
via: Martin Tománek, Miroslav Ho-
rák, Juraj Markovič, Ján Šebo, Igor
Lacko;

- pred-
seda: René Bílik, podpredseda:
Ján Satko, členovia: Ján Hacaj,
Milan Pavelka, Oľga Bejdáková,
Dana Kopálová, Peter Wittgrú ber;

-
predseda: Jozef Chynoranský, pod-
predseda: Pavol Slaný, členovia:
Rafael Baláž , Gabriel Guštafík,
Rudolf Ondrovič, PeterFraň o, Miro-
slav Gajdoš.

Mesto Pezinok prijalo v minulom
roku 33 sťaž nostíobčanov, z toho
tri boli anonymné . Najviac - 22, rie-
šilÚ tvar hlavnej kontrolórky, 5odde-
lenie výstavby MsÚ , 4 oddelenie
ž ivotné ho prostredia, po jednej
prednosta MsÚ a náčelník Mest-
skej polície.

Z 33 sťaž nostíbolo 19 oprávne-
ných, 2 čiastočne oprávnené a 12
neoprávnených.

Opodstatnené sťaž nosti sa týkali
postupu pri oprave výtlkov na
cestách, správy danía poplatkov,
vymáhania pohľadávok, vybavova-
nia petície, dodrž iavania služ ob-
né ho poriadku pracovníkom MsP,
pracovnoprávnych vzťahov v pre-
vádzke plavárne, vyú čtovania vod-
né ho a stočné ho, dodrž iavania sta-
vebné ho zákona a všeobecne zá-
väznýchnariadenímesta.

Ako neopodstatnené boli po-
sú dené sťaž nosti na postup polície
pri služ obnom zákroku, postup
MsÚ v stavebnom konaní, pri
prideľovaní bytov, Podniku byto-
vých služ ieb pri vyú čtovaní vod-
né ho a stočné ho, odstraň ovaní
nedostatkov z revízií komínov a
VZN mesta Pezinok.

V roku 2002 boli podané dve petí-
cie, ktoré sa týkaliÚ zemné ho plánu
Centrálnej mestskej zóny a aktuali-
zácie ÚPN mesta Pezinok. Obe
boli prijaté ako pripomienky ú čast-

Primátor mesta Pezinok Oliver
Solga a jeho zástupcovia mali v
uplynulých dň och niekoľko pracov-
ných stretnutís predstaviteľmi sa-
mosprávy a štátnej správy a to s
predsedom Bratislavské ho samo-
správneho kraja (VÚC) Ľ ubom Ro-
manom a jeho zástupcom Milanom
Vaškorom, prednostom Krajské ho
ú radu Bronislavom Longauerom,
vedú cim ú radu vlády Š tefanom
Hudecom a ministrom zdravotníc-
tva Rudolfom Zajacom. Té mou
niekoľkohodinových rokovaníbola
pezinská Poliklinika, cestný ob-
chvat mesta a rozvoj mesta a regió-
nu, pripravenosť na čerpanie gran-
tov EÚ a mnohé iné té my. Dôlež i-
tým poznatkom týchto stretnutí je
skutočnosť, ž e všetci zú častnení
prejavili záujem pomôcť nášmu
mestu i celé mu malokarpatské mu
regiónu. (r)

Dokončenie z 1. strany

" - povedal nám O.
Solga.

Väčšie investície si vyž iadajú
opravy striech. Niektoré školy majú
nové okná, nové maľovky, ale stre-
cha im zateká. "

" -
povedal na záver O. Solga.

Namontovaním regulačného zari-
adenia tam dosiahli ú sporu energie
asi za 300 tisíc korú n. Tieto peni-
aze budú mô cť využ iť na iné
dô lež ité veci.

Uvaž ujeme aj nad
iným riešením, ako len dať opraviť
strechu. Prvý krok by bol náklad-
nejší, ale určite by sa vyplatil.
Máme akú tny nedostatok bytov aj
pre pedagogických pracovníkov,
ktorých ťaž ko zohnať, pritom niek-
toréškolskébudovy by uniesli nad-
stavbu vo forme sedlovej strechy a
podkrovných bytov. Vyriešil by sa
tak problém so strechou i bytmi

(mo)

Na Mestskom ú rade v Pezinku,
na oddelenívýstavby a ž ivotné ho
prostredia, II. posch. č.d. 33 môž e
verejnosť nahliadnuť do zámeru
postupné ho prebudovania štátnej
cesty II/502 Pezinok - Modra na
štvorprú dovú komunikáciu kate-
górie C 22,5/100,80. Zámer sa
predkladáv dvoch variantoch:

novostavba
rekonštrukcia jestvujú cej cesty.
l
l

(EL)
V druhej polovici februára sa

uskutočnil výrub 10 stromov v Zá-
mockom parku. V prednej časti
parku vyrú bali jeden javor a vo vn-
ú tri tri pagaštany konské , tri jasene,
dve lipy a jednu jelšu. Výrub zabez-
pečila pezinská firma Petmas.

Stromy boli značne poškodené ,
bolo ich treba vyrú bať, lebo hrozilo,
ž e pri veternom počasímôž u spad-
nú ť a ohroziť návštevníkov parku.

Zdravotnýstav stromov posudzo-

vala znalkyň a v odbore záhradníc-
tvo a lesné dreviny Doc. Ing. Gab-
riela Juhásová z Ústavu ekológie
lesa SAV v Bratislave.

Keďž e pezinskýZámockýpark je
národná kultú rna pamiatka od-
borné stanovisko k jeho celkovej
rekonštrukcii zaujala i Ing. Veronika
Vegenknechtová z Národné ho pa-
miatkové ho a krajinné ho centra v
Bratislave. (mo)

Na poslednom Mestskom zastu-
piteľstve informoval primátor Oliver
Solga o ú vahách, ž e Okresnýsú d v
Pezinku bude zrušený a miesto
neho tu bude zriadený Protiko-
rupčnýsú d na riešenie špeciálnych
prípadov trestnejčinnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu štát-
nych orgánov bude mesto protes-
tovať, pretož e takýto stav by nepo-

slú ž il občanom Pezinka a ostat-
ných miest a obcíokresu, ktoríby
znovu museli cestovať vybavovať
svoje veci do Bratislavy.

Ďalším argumentom je, ž e
umiestnením Protikorupčné ho
sú du by utrpel imidž nášho mesta,
ktoré sa orientuje na oblasť vino-
hradníctva, kultú ry a turistické ho
ruchu. (mo)

V piatok 14. februára sa uskutoč-
nilo prvé tohtoročné zasadnutie
Mestské hozastupiteľstva.

V ú vodnej časti rokovania si po-
slanci vypočuli informáciu, ž e Galé -
ria G 5 na Š tefánikovej ulici
skončila svoju činnosť a sú hlasili s
odpredajom tohto domu, ktorý
vlastnímesto.

V rámci interpeláciísa poslanci
zaujímali o mož nosti budovania
chodníkov a parkovísk na sídlis-
kách Muškát a Sever. Primátor od-
povedal, ž e v tomto roku budú in-
vestície mesta smerovať do opráv
škôl, chodníky a parkoviská sa
budú budovať len v obmedzenom
rozsahu. Na otázku, kedy bude
dokončená budova Interdatu na
Potočnej ulici, a ako mieni mesto
po prevzatí agendy stavebné ho
ú radu z okresné ho ú radu voči sta-

vebníkovi postupovať, primátor
odpovedal, ž e rokoval s majiteľom
stavby, ktorýprisľú bil, ž e ju dokončí
v roku 2003 a do septembrové ho
Vinobrania bude hotové vonkajšie
opláštenie stavby.

Poslanci neschválili kú pu Športo-
vej haly na Holubyho ulici za pod-
mienok, ktoré ponú kali majitelia.
Susedná škola bude po dohode na
telesnú výchovu ž iakov využ ívať
rozcvičovň u.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
plán práce mestskej rady a MsZ na
rok 2003, novelu rozpočtu za rok
2002, správu hlavnej kontrolórky o
vybavovanísťaž nostía petícií, dele-
govanie zástupcov do školských
rád, Všeobecne záväzné nariade-
nie o drž anípsov, hlavné ú lohy CO
na rok 2003 a poverenie na rozsah
pôsobnostízástupcov primátora.

Poslanci dlhšie diskutovali o
počte členov a obsadení komisií
MsZ. Napokon sú hlasili s pôvod-
ným návrhom, aby komisie boli
sedemčlenné a aby sa zachoval aj
uplatnený spôsob výberu členov.
Prvé zasadnutia komisiíby sa mali
uskutočniť do 1. marca.

Do prvej kategórie podnika-
teľských aktivít v zmysle VZN č.
5/97, ktoré majú v meste prioritu a
môž u byť zvýhodnené pri určovaní
výšky nájomné ho, zaradili - an-
tikvariát, čajovň u, detskú cukráreň ,
mliečny bar, pož ičovň u a servis
bicyklov a športových potrieb, hu-
dobniny a opravy hudobných ná-
strojov, minigolf, bowling, kolky,
predaj autobusových lístkov, non-
stop lekáreň (24 hod. prevádzka),
hotelové služ by, penzión, turistická
ubytovň a, predaj špeciálnej vino-
hradníckej a vinárskej techniky,
pomôcok a chemikálií, nové pre-
vádzky na výrobu vín a vinárskych
produktov, vinoté ky.

Do tretej kategórie, ktorej aktivity
mesto potláča, poslanci schválili -
predaj zábavnej pyrotechniky, pre-
daj erotických pomôcok a tovaru,
erotické masáž ne salóny a podniky
s erotickou produkciou. (mo)
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Tradič né malokarpatské oberač -
kové slávnosti - VINOBRANIE, sa
v tomto roku uskutoč nia v Pezinku
v termíne 19. - 21. septembra.

Zač iatkom roka sa ziš la na prvom
zasadnutí Komisia Vinobrania,
ktorá má aj tentoraz za ú lohu pri-
praviť príťaž livé podujatie, na kto-
rom sa oč akáva ú č asť domácich i
zahranič ných návš tevníkov. (mo)

Podľa informácií, ktoré sme zís-
kali zo Sociálnej poisťovne, bola v
okrese Pezinok v roku 2002 prie-
merná práceneschopnosť 5,318
percenta. Týmto sa náš okres zara-
ďuje medzi 79 slovenskými okre-
smi na 33. miesto. Najniž š ia práce-
neschopnosť bola v okrese Brati-
slava I. - 1,895 percenta, najvyš š ia
v okrese Stará Ľubovňa - 14,392
percenta. Pre zaujímavosť uvád-
zame PN v susedných okresoch:
Senec 5,181, Trnava 5,192, Ma-
lacky 5,540 percenta. (mo)

Terajší primátor Oliver Solga sa
stal 39 richtárom Pezinka od roku
1730, odkedy je vedený prehľad o
prvých otcoch nášho mesta. Na-
jdlhš ie v tejto 272-roč nej histórii
Pezinku "vládli" - Š tefan Lovič 29
rokov, ďalej Matej Jandly 20 rokov,
Antal Mašát 19, Ivan Pessel 17,
Ján Poborský a Andrej Eissele 16
rokov. (mo)

Popri Kalendári podujatí v Pe-
zinku v roku 2003 vydala samo-
správa mesta i spoloč ný Kalendár
podujatí na rok 2003, ktoré sa pri-
pravujú nielen v Pezinku, ale aj v
partnerských mestách Moson-
magyaróvár (Maďarsko) a Neu-
siedl am See (Rakú sko). Materiál
vyš iel v náklade 1000 výtlač kov v
slovenskej, nemeckej a maďarskej
mutácii. Realizácia tohto projektu
bola mož ná vďaka finanč nej pod-
pore Ministerstva zahrani č ných
vecí. Záujemcovia môž u kalendár
bezplatne získať v Informač nom
centre na Radnič nom nám. 9.

Na základe výberového kona-
nia bol do funkcie prednostu
Mestského ú radu uvedený Mgr.
Miroslav Š ebesta.

Narodil sa 26.9. 1971 v Modre.
Je absolventom Právnickej fa-
kulty Univerzity Komenského v
Bratislave.

V rokoch 1997 - 1998 pracoval
na Okresnom ú rade v Pezinku
ako referent na Odbore všeobec-
nej vnú tornej správy. Od sep-
tembra 1998 pôsobí na Mest-
skom ú rade v Pezinku, najskôr
ako samostatný právnik, neskôr
ako vedú ci právneho oddelenia.

V rokoch 2002 - 2006 bol príse-
diacim na sú de.

l

l

Aké súpracovné povinnosti
prednostu MsÚ ?

Na č o ste najprv sústredili
pozornosť

- Pracovná činnosťprednostu MsÚ
vyplýva priamo zo zá kona o obec-
nom zriadenía pracovnej ná plni,
nakoľko prednosta je zamestnan-
com Mesta. Prednosta MsÚ riadi a
organizuje prá cu ú radu, má na sta-
rosti organizačnú agendu, určuje
deľbu prá ce medzi jednotlivými
oddeleniami, stanovuje zá kladné
pracovné postupy, robíinštruktá že
a vypracú va vzory písomností, má
na starosti personá lne riadenie a
výber pracovníkov, agendu mest-
skej legislatívy a interných noriem,
vypracú va definitívne znenia roz-
hodnutí MsZ, zastupuje Mesto v
zá važný ch prá vnych sporoch a iné.

- Užprvé dni v novej funkcii nazna-
čili, že treba doriešiťzmenu organi-
začnej štruktú ry MsÚ . Týka sa to
najmä začlenenia Spoločného

obecného ú radu do štruktú ry orgá -
nov MsÚ . Od 1. januá ra 2003 bolo
síce jasné, že ú lohy vyplý vajú ce zo
Zmluvy o zriadení Spoločného
obecného ú radu bude vykoná vať
oddelenie výstavby a životného
prostredia, ale v pracovný ch ná pl-
niach bolo treba presne rozdeliť
ú lohy a kompetencie na konkrét-
nych pracovníkov, aby v budú c-
nosti nedochá dzalo k zbytočným
kompetenčným sporom. Tá to
ú loha vlastne priamo sú visís tým,
čo som si predsavzal pri svojom
ná stupe do tejto funkcie - novelizo-
vaťmestskú legislatívu. Spolu so
svojou asistentkou sme začali pra-
covaťna najrozsiahlejšej internej
norme - Organizačnom poriadku,
vrá tane vnú tornej deľby prá ce tak,
aby sme ju mohli k 1. marcu 2003
predložiť na pripomienkovanie.
Sú bežne by som chcel začaťpri-
pravovaťzmenu Rokovacieho pori-
adku MsZ, tak aby sme ju mohli
predložiťna prerokovanie na naj-
bližšomzasadnutíMsZ.

Samozrejme, okrem toho treba
operatívne riešiť ú lohy, ktoré pri-
ná ša bežný život, či už na zá klade
vý sledkov rôznych rokovaní, alebo
rozhodnutíprimá tora aMsZ. (mo)

novému prednostovi
Mestského ú radu

Mgr. Miroslavovi Š ebestovi

Ú è a stníc i a nk etyo c enili d o b rýprístup k zák a zník o m

Pohľad do predajne Hodiná rstvo HOFI na Holubyho ulici.

1993 - , Holubyho ul.
1994 - , Kollárova ul.
1995 - (ul. M.R. Š tefánika a Radnič né námestie)
1996 - , Radnič nénámestie
1997 - ,ul. M.R. Š tefánika
1998 - , Radnič nénám.
1999 - , Svätioplukova ul.
2000 - , Svätoplukova ul.
2001 - , Svätoplukova ul.
2002 - , Holubyho ul.

OČ NÁ OPTIKA
NONSTOP
LUKULUS
GRAFIT
BAGETA
OČ NÁ OPTIKA
SUPERMARKETJednoty
SUPERMARKETJednoty
SUPERMARKETJednoty
HODINÁ RSTVOHOFI

V stredu 26. februára sa usku-
toč nilo na Mestskom ú rade vyhod-
notenie ankety Najlepš ia predajňa
roka 2002. Jej organizátorom už
desiatykrát bola redakcia PE-
ZINČANA a Mestskýú rad v Pezin-
ku.

Na ankete sa zú č astnilo 319
obč anov. Svoje hlasy mohli odo-
vzdať prostredníctvom anketo-
vých lístkov, ktoré sme uverejnili v
januárovom č ísle Pezinč ana ale-
bo anketárov - š tudentov pezin-
ského Gymnázia a Obchodnej
akadémie. Niektorí obč ania využ ili
mož nosť poslať svoje hodnotenie
mailom.

Na anketových lístkoch sa obja-
vilo 51 pezinských predajní, ale 32
z nich nezískalo viac ako dva hla-
sy.

Najväč ší poč et hlasov získalo
, ktoré sídli vo

vynovenom dome na Holubyho
ulici. Dali ste mu 53 hlasov. Na dru-
hom mieste sa umiestnil

, predchádzajú ci trojná-
sobný víťaz našej ankety, ktorý
získal 46 hlasov.

Na tretej prieč ke sa umiestnila
predajňa

Hodinárstvo HOFI

Super-
market Jednoty na Svätopluko-
vej ulici

Bageta na Svätopluko-

vej ulici

M-Market,
Š tefánikova ul. Bageta, Š te-
fánikova ul. M-Market, Byst-
rická ul. Lahôdky u Katky,

, ktorej dalo hlas 44 obč a-
nov.

Ďalš ie poradie: 4.
, 5.

, 6.
, 7. - 8.

Kollárova ul., EBEN, Š tefáni-
kova ul. Real Market, Pekní-
kova ul. 7 DAYS, Trnavská
ul., Tatiana, Š tefánikova ul.

, 9.
, 10.

Fotografie z vyhodnotenia an-
kety prinesieme v budú com č ísle.

- veľmi dobrý prístup k zákazní-
kom, ochota personálu

.-š irokýsortiment tovaru
- rýchle opravy hodiniek
- príjemnéprostredie
- pohodlnýnákup

Zač iatkom januára t.r. sa naš iel v
priestoroch Polikliniky Pezinok,
Hollého ul. zlatý prívesok. Majiteľ
prívesku sa môž e prihlásiť priamo
v Mestskom informač nom centre,
Radnič né nám. 9 alebo na tel.
033/641 2550. (mic)
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Kto z ná s nezatúžil aspoň raz v
živote byť pilotom, iný túžil dobyť
vesmír. Detské sny o vlastnej bud-
úcnosti. Sny, ktoré privedú mno-
hých až do dospelosti. Nie kaž-
dé mu sa však tento sen splní.

A tak pripravil ná š školský klub
netradičnú prezentá ciu človeka,
ktoré mu sa to podarilo. Deti s úža-
som počúvali príbeh prvé ho slo-
venské ho kozmonauta - plk. Ing.
Ivana Bellu. Jeho veselé zá žitky z
prípravy aj samotné ho letu oboha-
tili jeho ná vštevu v našom klube.
Že ide ozaj o mimoriadneho člove-
ka, potvrdilo aj jeho zapojenie do
kvízu pripravené ho pre deti. V tej
chvíli, akoby bol jedným z nich. A
všetci v sá le boli zrazu kozmonaut-
mi. Rozžiarené tvá re detí s obdi-
vom obzerali kombiné zu kozmo-
nauta a zvedavo sa vypytovali. Naj-
viac ich rozveselila otá zka jedné ho
z mladších žiakov, či stretol v
kozme ufónov. Čas však bol neú-
prosnýa otá zok veľmi veľa. Deti sa
len ťažko zmierili s koncom tejto

besedy. Krá sne a vydarené popo-
ludnie ešte umocnila zá verečná
autogramiá da.

Chceme vyjadriť uspokojenie z
celej akcie a poďakovať Ivanovi
Bellovi za ná vštevu a pani vycho-
vá vateľke Milade Viglaskej, za zor-
ganizovanie atraktívnej akcie pre
deti školské ho klubu. Vhodná kom-
biná cia zá ujmových činností a ne-
tradičných akcií pre deti v škol-

Spomienka na stretnutie s kozmonautom.

ských kluboch podnecuje deti k
činnosti a získava ich pre aktívny
oddych a vypĺň anie svojho voľné ho
času. Zá žitky, ktoré v deťoch zostá -
vajú, stoja za trochu prá ce navyše.

Veď každý z ná s začínal prá ve
túžbou po splnení svojho detské ho
sna.

Darina Matonogová
vedúca vychovávateľka Š KD
pri ZŠ Kupecké ho , Pezinok

Vodovodná sieť na niektorých miestach v našom meste je užporuchová , k
havá riá m dochá dza opakovane. Pracovníci Vodá rnísa snažia vyskytujúce
sa poruchy odstraň ovať, ale niekedy to trvá dlho a občania zostá vajú bez
vody viac hodín.

Aj pri poruche v piatok 7. februá ra na Ná lepkovej ulici na Mušká te I. robili
výkop v asfaltovom úseku zdĺhavo ručne. Použitie stroja vylúčili, vraj z dôvo-
dov, že nevedia či v tomto úseku nevedú iné inžinierske siete, ktoré by
mohli s použitím techniky poškodiť. (mo)

Občianske
združenie U psej
matere pozýva
všetkých zá u-
jemcov a milov-
n íkov psíkov

rôznych plemien (s papiermi i bez
nich) na 3. ročník výstavy pezinskej
ORIEŠKIÁDY. Výstava bude 3.
má ja 2003 na pozemku združenia
pri Panholeckom há ji v Pezinku
(smer Šenkvice). Zá pis psíkov bu-
de od 13.00 hodiny, prehliadka od
14.00 hod.

Bližšie informá cie o podujatí zís-
kate na tel. číslach

, e-mail:
, pošt. adresa združe-

nia .
Aktualizované podrobnosti o vý-
stave ná jdete aj na web strá nke

.

0905 632 285,
0905 362 802 upsejmate-
re@post.sk

P.O. BOX 43, 902 01 Pezinok

www.upsejmatere.dog.sk (hj)

V januá rovom čísle Pezinčana
sme priniesli podrobnejšiu informá -
ciu o prezentá cii ná šho mesta na
medziná rodnej výstave cestov-
né ho ruchu Slovakiatour v Bratisla-
ve. Nemalýpodiel na úspechu tejto
akcie malo aj Vinohradnícko-
viná rske družstvo podielnikov Kar-
paty z Grinavy, ktoré venovalo na
verejnú degustá ciu v našom stá nku
víno zo svojej produkcie (odrodu
Neuburg, ročník 2002). Organizá -
tori podujatia ďakujú družstvu za
pomoc. (EL)

Každú prvú stredu v mesiaci v
čase od 14. do 17. hodiny majú
možnosť občania prísť na Okresné
riaditeľstvo PZ v Pezinku a stretnúť
sa s okresným riaditeľom.

Každý občan, ktorýmá zá ujem,
môže v rozhovore s okresným ria-
diteľom vyjadriť svoj ná zor na
prá cu polície v okrese Pezinok,
prípadne prísť s ná metom na zlep-
šenie jejčinnosti.

Prijímacie hodiny riaditeľa OR PZ
pre verejnosť budú v tomto roku
dň a

. Stretnutia sa usku-
točnia na Okresnom riaditeľstve
Policajné ho zboru v Pezinku,
Šenkvická ul. č. 14 (ohlá ste sa u
informá tora vo vestibule alebo za-
volajte sekretariá t riaditeľa - kl.

5. marca, 2. apríla, 7. mája, 4.
júna, 2. júla, 6. augusta, 3. sep-
tembra, 1. októbra, 5. novembra
a 3. decembra

Februá rové stretnutie Živeny sa
nieslo spomienkou na nezabudnu-
teľné ho Dr. Karola Gá briša (nar. 2.2.
1919), evanj, fará ra, dekana, profe-
sora slovenskej evanjelickej boho-
slov. fakulty, evanj. seniora, pri jeho
nedožitých 83. narodeniná ch a štvr-
tom výročí úmrtia. Bol oduševnelým
živeniarom a spolu s manželkou An-
nou, ktorá bola prvou predsedníčkou
Živeny v Pezinku, často pripravoval
zaujímavé predná šky.

Predsedníčka Emília Fričová zhod-
notila činnosť organizá cie za roky
2001-2002. Stretnutínemali veľa, ale
boli veľmi hodnotné a obohatili
členky nielen kultúrne ale aj duchov-
ne.

Azda najväčší ohlas mala pred-
ná ška spisovateľky Pavly Ková čovej,
ktorá porozprá vala o krá snom
vzťahu a korešpondencii manželov
Janka Jesenské ho a Anny Bottovo-
vej. Knihou spomienok

od Jely Krčmé ry - Vrtelovej
si živeniarky pripomenuli našu veľkú
osobnosť kultúrneho života po roku
1918 Štefana Krčmé ryho. Ďalšia
predná ška patrila Martinovi Rá zuso-
vi, veľkej postave našich dejín, lite-
ratúry a cirkvi.

Pri príležitosti 100. výročia smrti si
pripomenuli otca talianskej opery a
rýdzo talianskej hudby Giuseppe
Verdiho. Pá n fará r Mgr. Jozef Benko,
PhD. priblížil živeniarkam obsah

Preletím po-
nad život

opery a dobytie Jeruza-
lema a odvlečenie judejcov do baby-
lonské ho zajatia.

Zaujímavé bolo aj rozprá vanie
Aleny Bučekovej o svetovej výstave
v Hanoveri. O objavení pezinské ho
hradu a archeologických výskumoch
porozprá val Peter Wittgrúber, ktorý
sa intenzívne venuje stredovekej
regioná lnej histórii. Na ďalšom stret-
nutí sa členky obozná mili s alterna-
tívnou medicínou, jej metódami a
účinkami, ktorou sa zaoberá MUDr.
Ivan Dobrovoda.

V zá vere roka sa pri čaji a šišká ch
stretli s MUDr. Nadeždou Kamenic-
kou, ktorá im porozprá vala o svojom
leká rskom povolaní na východnom
Slovensku, najmä v Snine, kde dlhé
roky pôsobila.

Nabucco

Alžbeta Strapáková

V roku 2002 sa narodilo v Pezinku
167 detí, z toho 81 dievčat a 86
chlapcov. Najčastejšími menami
medzi chlapcami boli Adam, Tomá š
a Matúš, medzi dievčatami Simona,
Katarína, Vanesa a Veronika. (mo)

Prvými narodenými deťmi v roku
2003 v Pezinku sa stali Kvetoslava
Pavlusová a Matej Sabo, obe sa
narodili 1. januá ra v Bratislave.
Kvetka býva na ulici Orešie (grinav-
ská časť), Matej na Bystrickejulici.

(mo)

V mestskom Zá mockom parku,
pá r metrov od vchodu, po pravej
strane chodníka, rastie vzá cny
strom - magnólia, ktorý púta ná -
vštevníkov keď zakvitne ná dher-
nými kvetmi. Ide ozaj o krá sny
strom, ktorý je ozdobou ná šho par-
ku.

Zvlá štnosťou stromu je, že má
veľmi nízko koná re a má hladkú
kôru, čo lá ka deti, aby naň vyliezali.
Všimla som si dokonca,že mamičky
svoje ratolesti pobá dajú, aby skúšali
na strom vyliezať. Samozrejme, že
pri tom sa lá mu koná riky a odrá žajú
puky a kvety.

Chcela by som preto poprosiť ná -
vštevníkov parku, aby boli k tomuto
vzá cnemu, exotické mu stro- mu
šetrní a zabrá nili jeho poškodzova-
niu. Predsa, je s ním spojený kus
histórie tohto parku a svojou ná dhe-
rou potešíoko každé ho človeka.

Možno by bolo tieždobré , keby
mesto k tomuto stromu dalo nejakú
tabuľku, z ktorej by sa ná vštevníci
dozvedeli o akýstrom ide. (AM)
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Na ú zemíokresov Pezinok a Se-
nec, ktorésú od 1. apríla 2002 v pô -
sobnosti Okresného riaditeľstva
Hasičského a zá chranného zboru v
Pezinku, zasahovali hasiči pri 660
mimoriadnych udalostiach. Pri poži-
aroch vznikla škoda namajetku vyše
triná sťmiliónov korú n, päťosô b bolo
usmrtených a osem zranených.
Včasnými zá sahmi hasiči zachrá nili
hodnoty v sume vyše 78 miliónov
Sk.

V okrese Pezinok hasiči zasaho-
vali pri 148 požiaroch, 135 neho-
dá ch a technických problémoch, 17
ekologických havá riach. V 17 prípa-
doch boli výjazdy planým popla-
chom.

Aj napriek snahe príslušníkov od-
delenia požiarnej prevencie Okres-

ného ú radu v Pezinku, ktorívyzývali
občanov prostredníctvom obecných
a mestských rozhlasov, miestnych
časopisov a TV Pezinok, aby ne-
spaľovali horľavý odpad a nezakla-
dali oheň v prírode, prá ve toto bolo
najčastejšou príčinou požiarov.

Technických zá sahov (dopravné
nehody, otvá ranie bytov a iné) v
oboch okresoch majú hasiči na
konte 316. Pomá hali pri 145 doprav-
ných nehodá ch v sú činnosti so Zdra-
votnou dopravnou zá chrannou služ-
bou.

Keďže štatistickéú daje o požia-
roch a nehodá ch neklesajú , skô r
naopak, bolo by dobrézamyslieťsa
nad nimi, veď nikto z ná s nechce
hazardovaťso svojimživotom.

Jednou z dô ležitých činnostíOR
Hasičského a zá chranného zboru je

požiarna prevencia. Na oddelení
prevencie pracuje päťpracovníkov.
Vykoná vajú protipožiarne kontroly u
prá vnických a podnikajú cich osô b a
posudzujú dokumentá cie stavieb z
hľadiska požiarnej bezpečnosti,
okrem jednoduchých a drobných
stavieb. Taktiež vykoná vajú kontroly
v obciach vo veciach zvereného vý-
konu štá tnej sprá vy na ú seku
ochrany pred požiarmi. V minulom
roku vykonali 274 protipožiarnych
kontrol, pri ktorých zistili 1488 nedo-
statkov. Na oddelení vydali 1568
stanovísk v oblasti stavebnej pre-
vencie. Za porušenie povinnostívy-
plývajú cich zo zá konač. 314/2001 o
ochrane pred požiarmi bolo ulože-
ných sedem pokú t, v jednom prí-
pade prevá dzku zastavili.

Kpt. Ing. Eva Orlická

Vyhrá žal sa matke

Za agresivitu do väzby

Tý ral manželku a deti

Vyš etrovateľobvinil 23-ročného
Jakuba C. z Pezinka z trestného
činu vydierania. V minulosti
sú dne trestaný pá chateľ opako-
vane nú til svoju matku, aby mu
poskytovala finančné prostriedky
alebo aby si ich od iných pož ičia-
vala. Peniaze míňal na zakú penie
omamných lá tok - heroínu a per-
vitínu. Matke sa vyhrá ž al, ž e ak
mu peniaze nedá , skočí z okna
alebo si spôsobí inú ťaž kú ujmu
na zdraví. Matka sa obá vala, ž e
syn svoje vyhrá ž ky splnía tak mu
viackrá t finančnú hotovosť po-
skytla.

Drogovo zá víslý 22-ročný muž
opakovane psychicky týral svoju
matku, vyhrá ž al sa jej fyzickou
likvidá ciou, ak mu nedá peniaze
na drogy, a poš kodzoval zariade-
nie bytu. Nú til ju pož ičiavaťsi peni-
aze od iných, neustá le jej nadá val
a jeho agresivita sa stá le stupňo-
vala. Zú falá matka podala na
svojho syna trestné ozná menie.
22-ročný Mariá n S. z Pezinka je
obvinený z trestného činu týrania
blízkej a zverenej osoby a je vo
väzbe.

Rodinnépeklo zaž ila i 42-ročná
ž ena, ktorú psychicky týral jej
manž el. Nielen manž elku, ale aj
ich tri deti vo veku 10, 13 a 15
rokov, opakovane fyzicky napá -
dal, vyhrá ž al sa im zabitím, neu-
stá le im nadá val a poniž oval ich,
najmä vtedy, keď mu manž elka
povedala, ž e sa s ním rozvedie.
48-ročný Zdenek M. z Pezinka je
obvinený z trestného činu týrania
blízkej a zverenej osoby a je vo
väzbe.

BarboraJurinovápri vaľkaní cesta na pagáč e.

Od roku 1999 trvá cyklus kurzov
pod ná zvomAko to robili naše bab-
ky, zameraný na tradičné jedlá .
Organizá tormi sú Malokarpatské

mú zeum a Mesto Pezinok. Lektor-
kou kurzu od jeho začiatku je riadi-
teľka Malokarpatského mú zea
PhDr. Dana Kopá lová . Za pomoci
kolegýň - pracovníčok mú zea a
Ing. Evy Lupovej z Mestského
ú radu pripravila uždesiatky podu-
jatí, na ktorých sa varili, piekli,
kuchtili chutnéjedlá . Ná vštevníci
okrem toho, že sledujú postup pri
príprave jedá l, mô žu sa dozvedieť
o nich mnohézaujímavosti a od-
niesťsi domov tiež ich recepty.

V stredu 5. februá ra bolo na pro-
grame pečenie pagá čov, ktorésú
vyhľadá vanou pochú ťkou v mno-
hých našich rodiná ch, ale najmä
pri ochutná vkach vína.

(mo)

V minulom roku sa o prevode pezinskej Polikli-
niky na mesto hovorilo ako o hotovej veci, ale ako
sme sa dozvedeli z dennej tlač e má prejsť pod
Vyš š í ú zemnýcelok (VÚC).Ako to vlastne je?
- Privatizá ciu Polikliniky Pezinok pre naš e mesto pod-
písala eš te 13. jú na 2002 ministerka Má ria Machová .
Technickýprevod majetku mal už realizovaťFond ná -
rodného majetku (FNM). Môj predchodca poslancov
Mestského zastupiteľstva ubezpečoval, ž e je vš etko v
poriadku a prevod na mesto sa uskutoční. To sa vš ak
do volieb nestalo.

Keď som nastú pil vlani po 20. decembri do funkcie,
okamž ite som navš tívil FNM a ž iadal som vysvetlenie,
prečo sa prevod zatiaľnerealizoval. Dostal som odpo-
veď , ž e pezinská poliklinika je v privatizačnom balíku
Zdravotníctvo a prevod na mesto bude. Po 1. januá ri
2003 začal vš ak platiťnový zá kon o prevode majetku
š tá tu na samosprá vy a tiež len z tlače sme sa dozve-
deli, ž e naš a poliklinika má prejsťpod VÚC. S prá vni-
kom sme okamž ite navš tívili FNM a ž iadali vysvetle-
nie, prečo sa prevod neuskutočnil na mesto, ale na
VÚC. Povedali ná m, ž e ná š projekt, i ď alš ie iné, boli na
prevod pripravené, ale nestihli sa v stanovenom ter-
míne podpísať.

Urýchlene sme v tejto veci zorganizovali stretnutie s

predsedom Bratislavského VÚC Ľubom Romanom.
Ten ná m potvrdil, ž e aj keď zatiaľnemajú delimitačné
protokoly, podľa zá kona poliklinika prechá dza pod
VÚC. Navrhli sme im spôsob sprá vy polikliniky, s kto-
rým v podstate sú hlasili. Informovali sme tiež o tom, ž e
MsZ na poslednom zasadnutív minulom roku roz-
hodlo o tom, ž e polikliniku zverído sprá vy Občian-
skému združ eniu Leká ri a zdravotnícki pracovníci Pe-
zinok, ktorésa o jej prevá dzku uchá dzalo. Naš ou pož i-
adavkou ale bolo, aby mesto malo v dozornej rade
svojich zá stupcov. Takú to podmienku mal aj Ľubo Ro-
man, aby VÚC mal v sprá vnych orgá noch svoje zast-
ú penie, potom nevidíproblém v tom, aby mesto spra-
vovalo polikliniku. Podnikli sme tie ž ď alš ie kroky. Napí-
sali sme list predsedovi vlá dy Mikulá š ovi Dzurindovi, v
ktorom ž iadame vysvetlenie, prečo sa prevod polikli-
niky na mesto nerealizoval. Hovoril som na t ú to tému
tiež s ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom, i
ten ma ubezpečil, ž e bude naklonený tomu, aby po-
liklinika preš la do majetku mesta. Istékroky sme pod-
nikli aj vo Výbore pre zdravotníctvo NR a na iných
miestach.

V prípade, ž e sa ná m nepodarídostaťpolikliniku do
ná š ho majetku, urobíme vš etko preto, aby sme sa
podieľali aspoň na jej sprá ve. (mo)

P ý tam esap rim á toram estaM g r. O liveraSolg u
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Vanda Vladová 29.11.
Viktória Schnirtczová 12.12.
Šimon Kň až ik 16.12.
Romana Ružeková 23.12.
Jana Mlkvíková 27.12.
LuciaŠefč íková 28.12.
Tomá šŠefč ík 29.12.
Patrícia Pá tková 31.12.
Kvetoslava Pavlusová 1.1.
Matej Sabo 1.1.
Tomá šŠipoš 3.1.
Monika Jediná ková 7.1.
Vanessa Kastlová 7.1.
Viktória Bizná rová 10.1.
Dá vid Há jik 12.1.
Ema Mikuškovič ová 13.1.
Zuzana Vojteková 15.1.
Emília Drná ková 19.1.
Karolína Tanč á rová 19.1.
VanesaAulitisová 21.1.
FilipŠuplata 22.1.

Ľudovít Hruboš, 92 r. 11.1.
Benjamin Kopá č ik, 64 r. 14.1.
Peter Stehlík, 51 r. 15.1.
Anna Beranová , 89 r. 17.1.
Júlia Lakyová , 71 r. 20.1.
Ambróz Kuč ík, 88 r. 22.1.
Tatiana Golč evská , 46 r. 28.1.
Michal Mico, 74 r. 3.2.
Matilda Dingová , 79 r. 8.2.
Ladislav Lichtneker, 79 r. 8.2.
Miroslav Zá recký, 52 r. 8.2.
KamilaBedná rová , 76 r. 9.2.

Ing. Tibor Španka a Lenka Valovi-
č ová
ĽubošMokrýa Gabriela Bilková

Katarína Brtá ň ová 3.2.
Jozef Fridrich 5.2.
Štefá nia Kadlič ková 10.2.
Ľudmila Noskovič ová 18.2.
Jaroslav Hoššo 20.2.
Gerhard Kadleč ík 23.2.
Já nČerveň anský 24.2.

Já n Kelecsenyi 1.2.
Štefá nia Čechová 5.2.
Štefan Líška 6.2.
Imrich Kormoš 8.2.
Ing. Jaroslav Filaus 12.2.
Eleonóra Hlinkovič ová 19.2.
Anna Markovič ová 22.2.
Alžbeta Federlová 27.2.

Emerencia Dubeková 6.2.
Helena Thierová 7.2.
AnnaTrgiň ová 12.2.
Ing. Vladimír Kostra 17.2.

Dr. Já n Rybá r 1.2.

70-roč ní

75-roč ní

80-roč ní

92-roč ný

Dň a 17.2. 2003 to
boli dva roky, č o ná s
po krá tkej a ťažkej
chorobe vo veku 78
rokov opustil

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka Oľga

Alojz CHMELÍČ EK.

Ž ivot odišiel,
láska a bolesť v srdci zostala.

Dň a 22.2. 2003
uplynul rok plný
smútku, č o ná s po
ťažkej chorobe vo
veku 70 rokov
opustila naša milo-
vaná manželka,
mamič ka, babka a
prababka

Kto ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Brigita BALÁŽ OVÁ .

Dň a 23.2. 2003
uplynulo 20 rokov,
č o ná s po krá tkej a
ťaž k e j ch o rob e
opustil drahý šva-
gor, brat, otec a
starýotec

z Pezinka v nedož itom 36 roku
svojho ž ivota.

Len ty Paľko vieš, že to bolo
víťazstvo - vykúpenie z neznesi-
teľných bolestí, hoci si tak veľmi
chcel a snaž il sa nahradiť otca aj
bratovýmdeťom...

Prosíme tých, ktorí ho poznali o
tichú spomienku. Ď akujú švagriná
Žofia a sestra Rozá lia s rodinami.

PavolMANÁK

Dň a 19.2. 2003
uplynulo 9 rokov, č o
ná s navždy opustila
naša drahá dcéra a
sestra

.
S lá skou spomí-

najú rodič ia a brat s rodinou

Silvia
BELANSKÁ

Dň a 22.2. 2003
uplynulo 7 rokov, č o
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel,
otec, svokor, dedko

.
S lá skou spomí-

najúmanželka adeti s rodinami

Samuel UHLÁRIK

Dň a 26. februá ra 2003 sme si v
ž iali pripomenuli 10. výroč ie od rozl-
úč ky s našim drahým manželom,
otcom a dedkom

Venujte mu, prosíme, spolu s
nami tichú spomienku. Manželka
Anna, deti s rodinami.

Ing. Š tefanom LOVIČ OM.

Pred desiatimi rokmi (26. februá ra) zomrel vo veku
69 rokov dlhoroč ný predseda Mestského ná rodného
výboru v Pezinku
Š. Lovič pochá dzal z Polomky. Aktívne sa zúč astnil

na odboji v SNP. Po skonč ení vojny pracoval v armá -
de, neskoršie ako tajomník ONV v Čalove a ONV v

Pezinku. Vo funkcii predsedu MsNV v Pezinku pôsobil 29 rokov, od roku
1956 do roku 1985. Za jeho pôsobenia Pezinok zmenil svoj charakter z
poľnohospodá rskeho mesteč ka na priemyselno-poľnohospodá rske
centrum okresu Bratislava-vidiek.

Ing. Š tefanLOVIČ .

(r)

Dň a 6.3. 2003
uplynú dva roky, č o
ná s navždy opustil
manžel, otec a ded-
ko

Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku.

S lá skou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami

Michal JENDEK

Zavreloč i
srdce prestalo biť,
musel zomrieť
aj keď tak veľmi
chcel ž iť

Dň a 28. februá ra
2003 uplynie prvý
bolestný rok, č o ná s
navždy opustil ná š
milovaný manžel,
otec, svokor a de-
duško staviteľ

Kto ste ho poznali, prosíme ve-
nujte mu tichúspomienku. S lá skou
spomínajú manželka Má ria a syno-
via s rodinami.

Stanislav
MIŠ KOVSKÝ

Dň a 23.2. 2003
uplynuli 2 roky, č o
ná s navždy opustil
vo veku 52 rokov
ná š drahý manžel,
otec, starý otec,
svokor

S lá skou spomíname aďakujeme
všetkým, ktorí mu s nami venujú
tichú spomienku. Manželka a deti s
rodinami.

Bohumil
VYŠ ATA.

Vo štvrtok 13. februá ra sme
sa na pezinskom cintoríne na-
vždy rozlúč ili s našou spolu-
obč iankou

, ktorá zomrela po krá t-
kej chorobe vo veku nedož itých
45 rokov.

Poznali sme ju ako aktívnu
poslankyň u Mestského zastu-
piteľstva v Pezinku, č lenku kult-
úrnej komisie a redakč nej rady
mesač níka Pezinč an a riadi-
teľku Zá kladnej školy vo Vino-
sadoch.
Č esťjej pamiatke.

Mgr. Ľ ubicou PIL-
KOVOU

(msú )

Nezomrel ten,
kto ostáva
v našich srdciach.

Dň a 18.2. 2003 by
sa ná š otec, dedko,
svokor, švagor a ujo

dož il veku 80 rokov
a v januá ri uplynuli 4
roky od jeho úmrtia.

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím,

tichú spomienku. Smútiaca rodina

František VARGA

Vláda zimy pomaly konč í. Slniečko
je už č astejšie na oblohe, svojimi
lúčmi roztápa sneh aj v horách. Jar
klope na dvere, mnohí z nás sa
tešia, ž e príroda opäť ož ije.

Snímka (mo)
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S dokumentá r-
nymi fotogra-
fiami

sme sa
mohli stretnúť
na výstave Med-
z i n á r o d n é ho
festivalu foto-
grafie, Pezinok
2001, a na vý-
stavá ch v rá mci
pro jektu

a

, ktoré sa konali v minulom roku po celom Slo-
vensku. V minulom roku sa zúčasnil aj na fotožur-
nalistickej súťaž i, zná mej pod ná zvom Czech
Press Photo v Prahe. Spomedzi 208 fotografov z
Č iech a Slovenska Andrej v kategórii Reportá ž
získal čestné uznanie.

Tento rok sa mladýpezinskýfotograf prezento-
val v Bialystoku v Poľsku, odkiaľje aj naša sním-
ka.

Andreja
BALCA

(sl)

Ro-
dinný album.sk

Najlepšie je s
mamou a ot-

com

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku mala v minulom roku zaregis-
trovaných 4050 č itateľov - 1477
detía 2573 dospelých. Z toho je 77
percent Pezinčanov a 23 percent
cezpoľných. Vekové zlož enie č ita-
teľov je veľmi široké . Ako verejná
knižnica poskytujeme služby od
tých najmenších č itateľov v pred-
školskom veku, ktorí prichá dzajú
ku ná m v sprievode rodičov alebo
uč iteliek materských škôl, cez ž ia-
kov zá kladných škôl, stredoškolá -
kov, vysokoškolá kov, zamestnan-
cov i nezamestnaných, až po č ita-
teľov v dôchodkovom veku. Ná š
najstaršíč itateľmá 86 rokov.

V minulom roku kniž nicu nav-
štívilo 35 246 ná vštevníkov, ktorísi
pož ičali takmer 189 tisíc kníh. Prie-
merne ná s teda navštívi 141 č ita-
teľov denne, ktorísi pož ičajú 760
kníh, periodík alebo iných doku-
mentov.

Okrem výpož ič iek knižnica zor-
ganizovala 169 podujatíza účasti
3878 ná vštevníkov. Kolektívne po-
dujatia boli zamerané na podporu
čítania detí. Boli to stretnutia so
spisovateľmi a tvorcami kníh (P.
Dvořá k, T. Janovic, P. Holka, V.
Šuplata) a zaujímavými osob-
nosťami, ktorých tvorba a č innosť
jespojená s knihami.

Popri kniž ničnej č innosti je
dôlež itá aj informačná č innosť. V
minulom roku sme poskytli vyše
osemná sťtisíc informá cií, vypraco-
vali 56 rešeršína pož iadanie č ita-
teľov. V databá ze regioná lnych
osobností je spracovaných 688
mien.

Internetové služby v multimediá l-
nejštudovni a v internetovom klube
využ ilo 3320 použ ívateľov, ktorí

strá vili v minulom roku na internete
1248 hodín. Knižnica bola otvorená
šesťdnív týždni (47 hodín).

Knižničný fond bol doplnený o
3322 nových kníh v hodnote vyše
517 tisíc korún. Z tejto sumy vyše
216 tisíc Sk boli dary od sponzorov
- Mesta Pezinok a Malokarpatskej
nadá cie Revia. Všetkým patrínaša
vďaka.

Mgr. Anna Gašparovičová

V ostatnom čase sa medzi niek-
torými mladými ľuďmi začali obja-
vovaťdiskusie, ba až rozhorčenie
nad tým, že Mesto č i primá tor zaká -
zali alebo zrušili diskoté ky. Keďže
sme sa chceli dopá traťpravdy, opý-
tali sme sa na to priamo primá tora
Mgr. Olivera Solgu:

(r)

- Žiadne diskoté ky som nezaká zal
ani neobmedzil, je to lož , ktorú roz-
širujú tí, čo nedodrž iavajú podmi-
enky prevá dzky a zá konné normy.
V Pezinku sú štyri diskoté ky. Prvá
na Šenkvickej ceste funguje bez
najmenšieho problé mu, druhá v
Jame funguje tiež , pretož e pre-
vá dzkovateľsplnil pož iadavky hygi-
enika a mesta. Tretia, vo Weste,
bola dočasne zatvorená , pretož e
krajský hygienik zistil prekročenie
povolenej hranice hluku a boli tam
zistenia polície. Prevádzkovateľsa
zaviazal urobiťná pravu. Diskoté ka
v Meštianskom dvore na Holubyho
ulici bola zatvorená na zá klade
merania hluku, porušovania všeo-
becne zá väzný ch nariadenímesta
a podá vania alkoholu mladistvý m.
Keď odstrá nia spomínané nedo-
statky bude diskoté ka opäťpovole-
ná .

Mesto ponú ka podnikateľom za
vý hodný ch podmienok vybudova-
nie diskoklubu v prostredí, ktoré
nebude obmedzovať prá vo obča-
nov na odpočinok, ale aj oni musia
pristú piť na podmienky, ktoré sú
bež né v celej civilizovanej Euró pe.
Veľmi ma mrzí, ž e niektorí pre-
vá dzkovatelia vôbec neberú ohľad
na svojich spoluobčanov, ba do-
konca podnecujú mladý ch ľudí,
často ešte deti, na podpisové a iné
protesty proti mestu. V Pezinku je
niekoľko desiatok reštaurácií, kavi-
arnía podobný ch zariadení, ktoré
fungujú do neskorý ch nočný ch ho-
dín bez aký chkoľvek problé mov.
Myslím si preto, ž e aj problé m nie-
koľký ch diskoté k sa dá vyriešiť, len
ich prevá dzkovatelia musia chcieť.
A na zá ver treba tiež konštatovať,
ž e ž iadna z tý chto prevádzok ne-
mala pri svojom vzniku povolenie
na diskoté ku alebo hudobnú pro-
dukciu - povolenie ž iadali len na
reštaurá ciu, kaviareň alebo do-
konca cukrá reň. I napriek tý mto
skutočnostiam som však kedy-
koľvek ochotný stretnú ť sa s mla-
dý mi ľuď mi a vysvetliť im, kto im
podá va nepravdivé informá cie.

Občas sa stá va, že do do-
m á cnosti kúpime novú
prá čku, chladničku, bicykel,
kočík, koberec, kus ná bytku,
posteľnú bielizeň a i., hoci ten
pôvodný predmet je ešte fun-
kčný. Č loveku je ľúto ho vyho-
diťna smetisko. Č o s tým? Sú
rodiny, č i jednotlivci, ktoré by
tieto použ ité veci vedeli ešte
zúž itkovať, potrebujú ich, ale

na kúpu nemajú peniaze. Na jednej strane teda existujú
potencioná lni darcovia, na druhej strane tí, čo niečo po-
trebujú. Len nevedia navzá jom o sebe. Organizá tori kam-
pane Za č istejšíPezinok, v snahe pomôcťjedným i dru-
hým a v neposlednom rade predísťvyhadzovaniu nepo-
trebných vecína divoké sklá dky, ponúkajú sprostredko-
vanie kontaktov medzi nimi hneď viacerými formami:

1. V
(tel. ) je mož nosťnechaťna seba

kontakt, č i už v pozícii toho, čo niečo ponúka (chce daro-
vať) alebo toho, čo niečo potrebuje. Okrem kontaktu je
potrebný samosrejme bliž šípopis darovanej/požadova-
nej veci (druh, stav). Uvedené informá cie budú vyvesené
našpeciá lnej ná stenke.
2. (tel. )

a (tel.
) súochotnísprostredkovaťtieto kontakty v pravidel-

nej rubrike .
Všetci, ktorísa organizačne podujali dobrovoľníkom v

rá mci kampane Za č istejšíPezinok pomôcťa participovať
na tejto aktivite (Mestskýúrad Pezinok, KC-Informačné
centrum, Televízia Pezinok, časopis Pezinčan) veria, že
ňou pomôžu dobrej veci, z ktorej budú maťvšetci osoh.
Jedni ušetria, iným ubudnú starosti, ďalšízískajú dobrý
pocit a pezinským jarkom, najmäpopri cestá ch, sa uľavía
nebudú sa musieťhanbiťza neporiadok v ich okolí. Tento
servis by mal experimentá lne trvaťdo konca má ja. Po
jeho vyhodnotení sa v ňom bude možno pokračovať,
alebo sa vymyslí iný - lepšímodel. Uvítame prípadne
vaše dobré ná pady ako ho zlepšiť(Mestskýúrad Pezi-
nok, tel. 033/6901 102).

Informačnom centre v Pezinku na Radničnom
nám. 9 033/6901107

Č asopis Pezinčan, Holubyho 42 033/641 3435
Televízia Pezinok s.r.o., Holubyho 42 033/41

2950

(EL)

PONÚKAM(DARUJEM) -POTREBUJEM

Klub dôchodcov na Hrnč iarskej
ulici pripravil v dňoch 20. - 22.
februá ra výstavu ručných prá c, na
ktorej prezentovali svoju šikovnosť
a um viaceré č lenky klubu. (mg)

Výstavu malieb Anny Jankovskej
Ná vraty do detstva v minigalé rii
Domu kultúry v Pezinku usporia-
dalo Malokarpatské osvetové stre-
disko v Pezinku. (r)

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripra-
vila nový dlhodobý projekt s ná zvom Platforma
mladé ho podnikateľa. Cieľom tejto platformy bude
podpora a rozvoj malé ho a stredné ho podnikania a
vytvorenie priestoru pre združ ovanie a vzá jomnú spo-
luprá cu nielen vekovo mladých podnikateľov, ale aj
rovnako profesijne zameraných. Projekt platformy im
poskytne priestor na rozšírenie profesioná lnych kon-
taktov, prístup k obchodným informá ciam, zapojenie
do medzipodnikovej a medziná rodnej spoluprá ce,
mož nosťodborné hovzdelá vania doma i v zahraničí.

Bliž šie informá cie na webovej strá nke
www.bi.sopk.sk, osobne na adrese Jašíkova 6, Brati-
slava, tel. na č . 02/4829 1230. (mo)
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Predstavenstvo NÚ P na svojom
zasadnutídňa 17.12. 2002 uznese-
ním č . 102/12/2002 schvá lilo doda-
tok č . 2 k zá vä zným kritériam pre
posudzovanie žiadostío odpuste-
nie povinnosti platiť pená le z
príspevkov na poistenie v neza-
mestnanosti a do garančného fon-
du, v zmysle č oho sa upravil postup
a možnosti pri posudzovaní žia-
dostío odpustenie pená le.

Preto Okresný úrad prá ce Pezi-
nok oznamuje platiteľom príspevku
na poistenie v nezamestnanosti a
do garančného fondu, že môžu v
obdobíod 1.1. 2003 do 31.3. 2003
písomne požiadať o odpustenie
pená le za tý chtopodmienok:

1. pred podaním žiadosti musia
mať uhradené vš etky nedoplatky
príspevku na poistenie v neza-
mestnanosti a do garančného fon-
du.
2. v prípade, že žiadateľmá v cel-

kovej sume pená le zahrnuté aj pe-
ná le vzniknuté k 31.12. 1996, toto
musímaťku dňu podania žiadosti
uhradené.

3. požiadaťo odpustenie pená le
môže aj žiadateľ, ktorého žiadosťo
odpustenie pená le bola v minulosti
zamietnutá a pená le do dneš ného
dňa neuhradil, prípadne je predme-
tom súdneho alebo exekučného
konania.

Bližš ie informá cie vám podajú
pracovníci Okresného úradu prá ce
v Pezinku, referá t vý beru príspe-
vkov na poistenie v nezamestna-
nosti na tel. č . 033/690 26 02. (ÚP)

Neuš lo naš ej pozornosti, že re-
daktor Slovenského rozhlasu

získal v minulý ch dňoch
ocenenie

v mužskej kate-
górii (v ženskej ho získala Petra
Kristínová ).
Štefana Janáka poznajú viacerí

Pezinč ania z osobný ch pracov-
ný ch stretnutí, ale hlavne zo spra-
vodajský ch reláciíRádia Regina, v
ktorý ch sú jeho informácie o dianív
Pezinku a celom Malokarpatskom
regióne.

Využili sme jeho nedá vnu ná -
vš tevu v naš ej redakcii a položili mu
zopá r otázok:

Šte-
fan Janá k

Naj moderá tor Rá dia
Regina Bratislava

Odkedy pracujete v Sloven-
skom rozhlase a venujete sa re-
daktorskému povolaniu?
- "Rozhlasá kom" som sa stal pred
33 rokmi. Z toho takmer tridsaťsom
bol verný Dobrému rá nu, kde bol
ú plne na zač iatku mojím patró nom
Pezinčan Milan Mlsna. Najprv som
hlá sil len presnýčas, ažpotom som
sa dostal k redaktorskej prá ci. Pred
štyrmi rokmi som zatú žil po zmene,
stal somsa redaktoromRá diaRegi-
na. Tu mi ponú kli robiťregió ny, a ja
som si vybral ten vá š - malokarpat-
ský. S odstupom času môžempove-
dať, že som urobil dobre, pretože

tento kraj mi prirá stol k
srdcu.

- Pezinok je pre mňa po
Bratislave druhé pôso-
bisko. Má m rá d toto
mesto. Pá č i sa mi jeho
svojská atmosféra. Sú
tu zachovalé historické
pamiatky, ktoré doku-
mentujú vinohradnícku
histó riu. To nikde inde
nie je, dokonca ani v
Modre, kde sú tieto pa-
miatky dosť zničené.
Veľmi sa mi pá č i nová
dominanta - Stará rad-
nica. Je to ná dherný
skvost, ktorý skrá šlil
celé ná mestie. Rov-
nako ako Marianský stĺp. Stredu
mesta vtlá čajú mestskýcharakter.

- Myslím si, že by sa čím skôr malo
čosi robiť s korzom. Ozaj, už len
má lo miest nemá v centre pešiu
zó nu. Keď č lovek prechá dza ulicou
M.R. Štefá nika, tak autá mu vylezú
takmer na chrbá t. Hlavne v lete,
keď ich je v uliciach viac. V okolí,
povedzme v Senci č i Trnave, tento

Z č astý ch ná vštev už
Pezinok dobre pozná -
te.Čo sa vám tu pá č i?

Ač o sa vám v Pezinku nepá č i?

problémužvyriešili. Jazvou na tvá ri
Pezinka je tá nedokončená budo-
va, tiahnuca sa od Domu kultú ry po
radnicu. Veľmi špatí mesto. Nový
primá tor by mal výstavbu nejak
urýchliť.

- Urč ite á no. Stá le viac sa dostá va
do povedomia. Je to aj vďaka po-
merne častým prezentá ciam doma

Myslíte si, že Pezinok môže byť
zaujímavý pre turistov?

i v zahranič í. Napríklad posledne
som bol prostredníctvom Malokar-
patského osvetového strediska na
reprezentá cii regió nu v UNO CITY
(Centrum OSN) vo Viedni. Tam
som videl, že o Pezinok majú diplo-
mati veľkýzá ujem.

- Zažívame mnoho dramatických
situá cií. Tak napríklad, pri spomí-
nanej ná všteve UNO CITY, som
mal maťštyri priame vstupy do vy-
sielania. Vo vnú tri, kde sa stretnu-
tie konalo, sa to nedalo robiť, musel
som vyjsťna chodbu. Ako som sa
pripravoval, niekto ma odzadu
potľapkal po pleci. Bol to jeden zo
šerifov, ktoríhliadkovali na chodbe.
Upozornil ma, že tam nesmiem
byť, zrejme z obá v z teroristov. Po-
dišiel som ďalej, ale prišiel ku mne
ďalší policajt. Situá cia sa opako-
vala asi päťkrá t. Nakoniec sa mi
podarilo do vysielania dostať. Po-
sluchá č často takéto problémy ani
netuší.

Naj moderá -
tor

K získaniu ocenenia
Š tefanovi Janá kovi blahoželá -

me.

Vo vašej prá ci sa iste stretá -
vate so zaujímavý mi príhoda-
mi...

(mo)

Štefan Janá k s ocenením Naj moderá tor 2002.

R e g ionálny spra vod a jca R ád ia R e g ina Šte fa nJa nák získa l oce ne nie N a jm od e rátor

V dňoch 6. - 7. februá ra sa v Pe-
zinku konal zá pis detído prvého
ročníka. Na tento veľký deňsa už
dlhš ie teš ili a pripravovali nielen
budúci prvá ci ZŠ Na bielenisku, ale
i uč iteľky a vedenie š koly. Zápisu
predchádzala návš teva detíz blíz-
kych materský ch š kôl v triedach
prvá kov. Takže naš a š kola nebola
prenich cudzia.

Jedna z tried sa v tento deňpre-
menila na herňu, kde bolo priprave-
ný ch pre deti veľa zaujímavý ch
č inností. Pod dohľadom pedagóga
mohli deti maľovať, modelovať,

navliekaťkorá lky, hraťsa s kocka-
mi, so stavebnicou Lego, sledovať
peknú rozprá vku alebo skákať na
fitball loptá ch. Spoločnosť im robili
starš ie žiač ky naš ej š koly.

Dievčatká najradš ejmaľovali š tet-
com, chlapcov najviac upútalo Le-
go. Vä č š ina detívš ak chcela vysk-
úš aťvš etko, a tak herňa bola neu-
stá le plná . Celý č as mohli deti pri
hre pozorovaťich rodič ia.

Samotný zápis prebiehal v troch
triedach, kde uč iteľky zisťovali pri-
pravenosť detí na š kolskú do-
chádzku. Ak si rodič ia neboli cel-

kom istíš kolskou zrelosťou svojho
dieťaťa, ochotne im poradila psy-
chologič ka Mgr. Uhríková .

Pri odchode zo š koly deti dostali
Preukaz budúceho prvá ka, ktorým
sa môžu pochvá liťsvojim kamará -
tom. Rodič ia si u riaditeľa š koly
prevzali rozhodnutie o prijatí do
š koly.

Touto netradič nou formou zápisu
sme chceli deti upútať, odbúrať
stres zo š koly a uká zať im, že
prá ca v š kole môže byť pekná a
zaujímavá .

Uč itelia I. stupňa
ZŠNa bielenisku

Zá ujemcovia o histó riu mesta pozorne sledujú zaujímavý výklad Petra
Wittgrú bera.

V stredu 29. januá ra sa usku-
točnila prvá vychádzka po pa-
mä tihodnostiach Pezinka v roku
2003. Cieľom tejto vychádzky
bola zrekonš truovaná Stará rad-
nica na Radničnom námestí. Ten-
toraz na zaujímavé stretnutie s
históriou mesta, ktoré sa konajú
od roku 1999, priš lo nečakane
veľa ná vš tevníkov, boli medzi
nimi nielen Pezinčania, ale aj
občania z okolitý ch obcí.

Vynovené priestory radnice,
mestskej galérie a múzea a re-
prezentačnúmiestnosťMestskej
rady im so zaujímavým vý kladom
predstavil znalec pezinskej his-
tórie Peter Wittgrúber.

(mo)
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Jedný m z historický ch období,
doložený ch donedá vna na území
ná š ho mesta len sporadický mi ná le-
zmi je aj doba rímska. Toto pomeno-
vanie sa vzťahuje na prvé š tyri sto-
ročia ná š ho letopočtu v krajiná ch
strednej a severnej Európy, ktoré
ne b o l i p r i amo u
sú časťou Rímskej
ríš e.

Na Slovensku zna-
menal začiatok rím-
skej doby predovš etkým postupný
zá nik keltskej civilizá cie a čoraz väč-
š ie prenikanie Germá nov na naš e
územie. Na časti juhozá padné ho
Slovenska sa v prvej polovici 1. sto-
ročia vytvorilo tzv. Vaniovo
krá ľovstvo, ktoré bolo vo vazalskom
vzťahu k Rímskej ríš i. Rimaniavybu-
dovali na naš om územíviacero opor-
ný ch bodov (Bratislava, Stupava,
Devín, Dúbravka, Boldog, Iža, Cífer-
Pá c, Rusovce, ...) a svojou kultú rou
vý razne ovplyvňovali aj germá nske
kmene, usadené na územíSloven-
ska. V Trenčíne sa dokonca zacho-
val svetozná my ná pis vytesaný do
skaly, ktorý je dokladom najsever-
nejš ieho postupu rímskych legioná -
rov v strednej Európe.

Z tohto obdobia, bohaté ho na uda-
losti, ale aj na predmety hmotnej
kultú ry sme donedá vna v Pezinku
nemali takmer žiadne ná lezy. Ak
vynecháme nepodloženú tradíciu o
existencii rímskej stanice na dneš -
nej pezinskej kalvá rii bola vý nimkou
len rímska minca Germanicusa,

ktorej ná lez v priestore vstupu do
Zá mocké ho parku spomína pá n
Aristid Jamický . V posledný ch
dvoch rokoch vš ak pribudlo nie-
koľko ď alš ích predmetov, ktoré
mô žu byť dokladom prítomnosti rím-
skej kultú ry na územíPezinka. Ide

predovš etký m o rímsku mincu ci-
sá ra Domiciá na (81 - 96 n.l.) ná -
jdenú na Šancovej ulici za Kresťan-
ským domom, ale tiežná lez ú lomku
rímskeho mortá ria, počas archeolo-
gické ho vý skumu v Starej radnici.
Mortá rium bola miskovitá ná doba,
ktorá je charakteristická pre rímsku
keramiku a bola univerzá lnou ná do-
bou na drvenie obilia, miesenie
cesta, vý robu masla, vytlá čanie
š ťavy z ovocia a pod. Ú lomok tejto
ná doby sa naš iel v radnici v tzv.
sekundá rnej polohe, čo znamená ,
že na miesto, na ktorom sa naš iel,
bol dopravený z iné ho miesta. To
miesto sa vš ak takmer s určitosťou
nachá dzalo v chotá ri Pezinka.

Veľký vý znam pre objasnenie exis-
tencie osídlenia Pezinka v dobe rím-
skej majú aj ná lezy z blízkeho okolia
ná š ho mesta. V roku 1934 napríklad
naš li v priekope pri čistení cesty
medzi Malackami a Pezinkom tri
rímske mince (Jú lius Caesar, Nero a
Domiciá nus). Rovnako tak sa pred
druhou svetovou vojnou naš li rím-

ske mince cisá rov Augustusa a Ner-
vu vo Vinosadoch. Z blízkeho Slo-
venské ho Grobu pochá dzajú zasa
rímske spony a dokonca sa tu poda-
rilo ná jsť aj rímske tehly. Ná lez mincí
medzi Malackami a Pezinkom, by
mohol byť istou indíciou, že starý

priechod cez Javorinu
možno využívali aj v dá v-
nych vekoch. Potvrdzuje
to aj fakt, že sa územie
ná š ho mesta nachá dza

na najbližš ej spojnici staníc z doby
rímskej v Cíferi-Pá ci a Stupave.

Je pravdepodobné , že sa aj na
územídneš né ho Pezinka mô žu skrý -
vať stopy po rímskom alebo ger-
má nskom osídlení. Stopy po dobe,
ktorá sa tak vý znamne zapísala nie-

len do dejín južnej Európy, ale aj do
dejín Slovenska. Veď cisá r Markus
Auré lius údajnenapísal svojeslá vne
filozofické úvahy na brehu sloven-
skej rieky Hron. Peter Wittgrúber

Dňa 13.2. 2003
ozn á mila 62-ročná Pe-
zinčanka M.V., že jej v priesto-
roch Poš ty na Radničnom ná -
mestínezná ma oso- ba odcud-
zila peňaženku, v ktorej mala
okrem iné ho finančnú hotovosť
1200 Sk. Voči nezná memu pá -
chateľovi bolo započaté ob-
jasňovanie priestup- ku proti
majetku.

Dňa
13.2. 2003 preverovala MsP
oznam zamestnancov predaj-
ne potravín na Bystrickej ulici,
že prichytili pri krá deži tovaru
maloletú 14-ročnú M.L. z Pe-
zinka. Ukradla potraviná rsky
tovar v hodnote 80 Sk. O prí-
pade informovali Oddelenie
sociá lnych vecíMsÚ .

Dňa
14.2. o 22.20 hod. zasahovala
hliadka MsP v obytnom dome
na Suvorovovej ulici, kde do-
chá dza k rodinný m nezhodá m.
Zistili, že v rodine R. doš lo k
fyzické mu a verbá lnemu napá -
daniu, pričom manžel utrpel
drobné poranenia tvá re. Poli-
cajti na mieste situá ciu upokojili
a upozornili akté rov konfliktu
na dodržiavanie nočné ho poko-

O D C U D Z I L I J E J
PEŇAŽ ENKU.

KRADLA V PREDAJNI.

RUŠILI NOČ NÝ POKOJ.
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V telocvič ni
Strednej odbor-
nej školy Policaj-
ného zboru v Pe-
zinku sa uskutoč -
nil bodovací tur-
naj Bratislavské-

ho zvä zu stolného tenisu VEĽ KÁ
CENA PEZINKA. Súťažilo sa v
šiestich kategóriach: dvojhry -
mladší žiaci, mladšie žiač ky, na-
jmladší žiaci, najmladšie žiač ky,
štvorhry - mladší žiaci, najmladší
žiaci. Š tartovalo 76 hráč ov z Brati-
slavského kraja, Nitry a domáceho
ŠKP Pezinok.

Najúspešnejšími súťažiacimi z
Pezinka boli (5.
miesto vo dvojhrách ml. žiakov, 3.
vo štvorhrách),

(3. miesto voštvorhrách).

Jozef Hodák

Kristián Križano-
vič (ph)

V jarnej č asti II. futbalovej ligy
bude senecká KOBA hraťdomáce
zápasy na ihrisku PŠC Pezinok.
Ako je známe v Senci vzniká nové
futbalovénárodnétréningovécent-
rum a štadión je vo vý stavbe. Na
jeseň hrali Senč ania na piešťan-
skom štadióne, ale tam im miestni
fanúšikovia nedokázali vytvoriť
domáce prostredie. Podľa vedenia
klubu sa to odrazilo aj na vý sled-
koch Koby, preto sa rozhodli hrávať
v Pezinku, ktorý je bližšie k Sencu.

(mo)

Majstrovstvá Pezinka starších
žiakov v stolnom tenise sa uskutoč -
nili 14. februára v priestoroch
Strednej odbornej školy - PZ v Pe-
zinku. Prvétri miesta obsadili len
12-roč nímladšížiaci - 1. Juraj Poč u-
ch, 2. Kristián Križanovič , 3. Jozef
Hodák. Na štvrtej prieč ke skonč ila
hráč ka z Ekvádoru Maria Belén
Arévalo Durazno, pochvalu soi zasl-
úži aj na 6. pozícii mladšia žiač ka
Ľ udmila Grellová. Najlepší ôsmi
pretekári získali diplomy a ceny.
Ing. Pavol Hodák

Od roku 1997 trvá tradícia, že
primátor prijíma a oceňuje najús-
pešnejších športovcov roka. Po-
krač uje v nej aj nový primátor Oli-
ver Solga, ktorý 29. januára prijal v
obradnej sieni na radnici osemnásť
pezinský ch športovcov. Pozval ich
28, niektorívšak nemohli prísť.

Nomináciu športovcov pripravila
odborná komisia, zložená zo zá-
stupcov klubov. Zoznam vybra-
ný ch športovcov sme uverejnili v
minulom č ísle. Na stretnutíboli prí-
tomní tiež obaja zástupcovia pri-
mátora Jozef Chynoranský , Juraj
Pátek a úspešní tréneri a zástupco-
viašportový ch organizácií.

Vúvodnom príhovore primátor O.
Solga ocenil úspechy, ktorédosi-
ahli pezinskíšportovci v domácich i
zahranič ný ch súťažiach. Uviedol,

že to bola nielen skvelá prezentá-
cia samotný ch športovcov a ich
klubov, ale aj reprezentácia Pe-
zinka. Preto si predstavitelia mesta
veľmi cenia to, č o športovci pre Pe-
zinok robia.

Aj keďmá mesto v terajšej zložitej
ekonomickej situácii obmedzené
možnosti, prisľúbil, že budú spo-
loč ne hľadaťvšetky formy pomoci
športovcom, najmä v mládežníc-
kych kategóriach.

Každý z pozvaný ch športovcov
dostal pozlátený pohár a diplom, a
napokon sa zapísal do Pamä tnej
knihy mesta.

Na záver organizátori pozvali
úč astníkov stretnutia na malé
obč erstvenie, č o využili tiež na
krátku besedu s úspešný mi špor-
tovcami. (mo)

Klub šachu Pezinok prihlásil pre
rok 2002 - 2003 do súťaží štyri
družstvá, ktoré si vedú striedavo
úspešne. Po vlaňajšom postupe
družstva A do 2. ligy a súč asne
družstva B do 4. ligy, sa prvésnažízo
všetký ch síl zachrániť a druhémá
dokonca šancu postúpiť do 3. ligy.
Teoreticky by sa v tejto súťaži mohli
obe aj stretnúť. V 5. lige hrajú
družstvá C a D, ktorétvoria hlavne
dorastenci a deti.

Záujemcov o šach pozý vame do
budovy Autoškoly na ulici Obrancov
mieru 58 (sídlisko Juh) každý štvrtok.
Ďalšie informácie nájdete na inter-
nete .www.malekarpaty.szm.sk

Tibor Lenč ucha

Zrejme ešte nikdy nemal pezinský bas-
ketbal toľko problémov ako v tejto sezóne.
Prvé starosti najúspešnejšieho pezin-
ského športu sa zač ali v septembri, keďsa
klub odhlásil z európskeho pohára a ná-
sledne ho opustili štyria legionári Naglič ,
Kraljevič , Mujagič a Vujič ič a tréner Urban.
Klub prestali dotovať dovtedajší majitelia,
ktorí sa vzdali svojich funkcií. Trénerom sa
stal Milan Černický , ktorý dostal poverenie
pokrač ovať v č innosti klubu. Keďže sa
však v dostatoč nej miere nepodarilo vyrie-
šiť financovanie klubu, od januára odišli
ďalší hráč i - Mič uda, Lukjanec, Kuznecov,
Weiss a naposledy aj Šoška. Do znač ne
zdecimovaného kádra pribudli Lošonský a
Sobota (z bý valého B-mužstva), Demeč ko
(zo Sparty Praha) a La Rosa (z Interu).
Keďže Pezinok užmá zabezpeč enú mies-
tenku v budúcom roč níku I.ligy, je to vý -
borná príležitosť pre mladý ch pezinský ch
hráč ov, aby získali prvoligovéskúsenosti.
Problémom je, že po minuloroč nom odč le-
není sa mládežníckych družstiev a vzniku
MBK Pezinok, ide o dva kluby, ktorésa
zatiaľnedohodli na vzájomnej spolupráci.
Veríme však, že ľudia, ktorý m záleží na
osude basketbalu v našom meste, zjedno-
tia svoje sily a tiež,že nájdu podporu spon-
zorov i vedenia mesta. (pr)

Ocenení športovci s primátorom mesta.

Treťoligoví futbalisti PŠC Pezi-
nok ukonč ili jesennú č asťsúťaže s
26 bodmi na 7. mieste, č o bolo prí-
jemný m prekvapením. Zaujímalo
nás, č o sa udialo s mužstvom cez
zimnú prestávku.

Tréner mužstva Dušan Jacko
nebol nadšený z nepredvídaného
odchodu skúsený ch hráč ov Petra
Bohuša (do Rakúska) a Petra Bed-
nárika (zatiaľ nie je známe, kde
zakotví). Mužstvo musia bezpod-
mieneč ne doplniť adekvátnymi
náhradami, č o nebude ľahké.

S prípravnou na odvetnú č asť
súťaže zač ali 11. januára. Majú za
sebou vyše dvadsať tréningov a
sedem prípravný ch zápasov. Vý -
sledky nepovažovali zatiaľza také
dôležité, išlo im skôr o to, aby uro-
b i li vynú tenú rekonšt rukciu
mužstva, aby sa hráč i zohrali a na-
vzájom spoznali.

V kádri mužstva sú títo hráč i: bran-
kári - Martin Ondrovič , Matej
Nižňan, na ostatnéposty - Peter
Turek, Marek Bacigál,Anton Hájek,
Ivan Berzedi, Boris Brna, Radoslav
Bakyta, Radoslav Kraus, Michal
Hromník, Martin Pohrebovič , Peter
Hoferica, Michal Mihalovič , Róbert
Ježík, Martin Valach, Juraj Pajong,
Peter Pä toprstý . Vybavujú sa
prestupy Daniela Federlu (hral v
Rakúsku), bratov Tomáša a Ri-
charda Jurištovcov (Slov. Grob),
Ľ uboša Adámka (ZVS Pezinok),
Milana Dugovič a (Blatné), Miro-
slava Pastuchu (Modra). Vážny
záujem majú o Martina Urbánka zo
Spartaka Trnava, zatiaľsa však s
klubomnedohodli.

Cieľom PŠC je produkovať taký
futbal, ktorý priláka na štadión viac
divákov a bude dôstojný tradícii
tohtošportu v Pezinku. (mo)
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(piatok) vo Veľkej sá le -

. Divadelné
predstavenie Pražskej divadelnej
agentú ry V. Hanzlíčka. V hlavný ch
ú lohá ch Květa Fialová a Radoslav
Brzobohatý ;

(nedeľa) o 14.30 hod. v Malej
sá le -

spomienky priamych ú č astní-
kov na 25.3. 1988. Pri príležitosti Dňa
zá pasu za ľudsképrá va.

1. - 2. Som agent USA
4. Děvč á tko Č R

5. - 6. Pred svadbou nie! USA
8. - 9.

nata (16.00 hod.) USA
8. - 9. Ná vštevníci 3 (Cesta do

Ameriky) 19.00 hod.
FRA

11. Waterloo po č esky Č R
12. FK: Bú rlivá svadba

India, USA
13. - 14. Kruh USA
15. - 16. Dvajapá trač i (Spy kids 2

(17.00 hod.) USA
15. - 16. Analyzuj znova

USA
18. - 19. Smradi Č R

2 0. Posledná lú pež USA
21. - 23. Chyťma, ak to doká žeš

USA
25. - 26.

28.3. Pozý -
vame vás do divadla - E. THOM-
SON - ZLATÉJAZERO

30.3.
BRATISLAVSKÝ VEĽ KÝ PIA-

TOK -

KINO DOMU KULTÚ RY

Harry Potter a tajomná kom-

19.00 hod.

Ná rodná bezpeč nosťUSA

predná šok Viery Č ernuškovej. Té-
ma: Čo môžeme urobiť pre svoje
zdravie;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
loč enskej sá le -

;
(piatok) o 18.00 hod. v Saló-

niku -
- stretnutie zá ujemcov o pest-

ovanie bonsajov, tvorbu čínskych a
japonský ch scenérií, zberateľov ka-
meňov suiseky a zá ujemcov o vý -
chodoá zijskú kultú ru;

(sobota) o 19.00 hod. v Spo-
loč enskej sá le -

- ú č inkujú : Acornhoek,
The Bridge, Realy Eye ś (Č eská
republika);

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sá le - -
cyklus rozprá vok s detskou sú ťažou.

- pôvodný
detský rozprá vkový muziká l. Úč inku-
je: Detské dramatické štú dio Straši-
dielka Bratislava;

(pondelok) o 9.30 a 11.00
hod. vo Veľkej sá le -

. Program pre ZŠ a SŠ;
(utorok) o 14.30 hod. v Spo-

loč enskej sá le -
.

21.3.
VÝ ROČ NÝ KON-

CERT ZUŠ
21.3.

KARPATSKÝ BONSAJ
KLUB

22.3.
KONCERT V DA-

VIS KLUBE

23.3.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

24.3.
AUS - TOUR

VÁS POZÝ VA DO SVETAZA UME-
NÍM

25.3.
VÝ ROČ NÉPOSE-

DENIE JEDNOTYDÔCHODCOV

SMIECHULIENKA

(pondelok) o 17.00 hod. v mini-
galérii -

Hlavný garant: MOS
(piatok) o 19.00 hod. vo Veľkej

sá le - - televízny
zá znam zá bavného programu STV a
Prima film, spol. s r.o. Moderuje Pe-
ter Koč iš. Vý hra pre divá ka so zak-
ú penou vstupenkou v sá le;

(štvrtok) v Spoloč enskej sá le -
- koncert skupiny;

(piatok) o 15.00 hod. v Spo-
loč enskej sá le -
Uzavreté celomestské kolo sú ťaže;

(sobota) o 19.00 hod. v Malej
sá le - - poetický
več er spojený s vernisá žou fotografií.
Projekt Lenivého divadla pri Dome
kultú ry;

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

Hlavný ga-
rant: MOS;

(streda) o 9.00 hod. vo Veľkej
sá le - - festi-
val detíMŠ ;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - cyklus

KULTÚ RNE CENTRUM

3.3.
VERNISÁŽ VÝ STAVY - PÔ -

VOD SVETA - farebná fotografia.
;

7.3.
SNÍVAJTE S NAMI

13.3.
HORKÝ ŽE SLÍŽE

14.3.
KRÁ Ľ OVNÁ VÍNA.

15.3.
UNDERGROUND

17.3.
VERNISÁŽ VÝ STAVY - Ja-

na Grancová - MAĽ BA.

19.3.
NAJMENŠ ÍFESTIVAL

20.3.
HOVORY O ZDRAVÍ

27. FK 100: Diktá tor USA
29. - 30. K - 19 USA, VB

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

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

(pondelok) o 15.00 hod. v
CVČ - - po-
sedenie;

(utorok) o 14.30 hod. v CVČ
- - sú ťažná
hra;

(streda) o 14.00 hod. v CVČ
- - moderná spevá cka
sú ťaž.

- Poč ítač e a modelá rska
dielňa 8.00 - 12.00 hod.

Vý stava fašiango-
vý ch masiek

Európa v škole.

Zač iatok predstaveníje o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená hodinu
pred zač iatkom predstavenia.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ !

CENTRUM VOĽ NÉHO
Č ASU

10.3.
MAĽ OVANÁ ROZPRÁVKA

12.3.
NACESTÁCH...

17.3.
MOJA PRVÁ KNIŽKA

25.3.
PEZINSKÉŠ ARI-VARI

26.3.
DO-RE-MI

8. a 22.3.

28.2. - 10.3.

10.3. - 28.3.

DEŇ OTVORENÝ CH DVERÍ:

VÝ STAVY:


