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Aj tento rok sa uskutoč níverejná
finanč názbierka Deň narcisov 2003.
Tentoraz to bude v piatok 4.
apríla v č ase od 10.00 do
18.00 hodiny.

Deň narcisov - v tento deň
sa prebúdza ľudská vzáj-
omnosť, ochota otvorene
vnímať problé m nádorových
ochorení a aspoň troškou
prispieť k boju proti tejto zá-
kernej chorobe, ktorása vola rakovi-
na.

Buďme aj my, obyvatelia Pezinka i
celé ho okresu, pri tom a pomôžme
spolu dobrej veci.

Stač íak v tento deň sa ozdobíme
narcisom od aktivistov Ligy proti

rakovine, prípadne aj pri-
spejeme do zbierky - hoci
len symbolicky. Finanč ný
príspevok obč ana je do-
brovoľný a jeho výška nie
je nič ím limitovaná.

S Ligou proti rakovine
nosíme kvet ľudskosti. Ako
znak podpory s ľuďmi, kto-

rým osud nadelil ťažkýsuboj s rako-
vinou.

Nádej týchto ľudíje aj našou ná-
dejou.

(skv)

V dň och 16. a 17. mája 2003 sa
uskutoč ní referendum o vstupe SR
do Euró pskej únie. Na hlasovacom
lístku bude otázka: "Súhlasíte s tým,
aby sa Slovenská republika stala
č lenským štátom Euró pskej únie?"
Obč ania označ ia na lístkuáno, alebo
nie.

Podľa rozhodnutia primátora
mesta bude v Pezinku zriadených 15
volebných okrskov (zoznam uve-
rejň ujeme na 2. strane). V piatok 16.
mája budú volebné miestnosti otvo-
rené od 14.00 do 22.00 a v sobotu
17. májaod 7.00do 14.00 hod.

Do zoznamov oprávnených obč a-
nov na hlasovanie v referende
možno nahliadnuť a vykonať v nich
zmeny na Mestskom ú rade, Rad-
nič né nám. 7, kanc. č . 7.

Právo hlasovať majú obč ania, ktorí
v deň referendadovŕšili vek 18 rokov.

Oprávnený volič pri vstupe do hla-
sovacej miestnosti je povinný preu-
kázať svoju totožnosť obč ianskym
preukazom a predložiť hlasovací
preukaz.
Ď alšie informá cie na 2. strane (mo)

Primátor mesta Oliver Solga po-
zval na piatok 28. marca pedago-
gických pracovníkov všetkých pe-
zinských škôl (materských, základ-
ných a stredných) do Domu kultú ry
na stretnutie pri príležitosti Dň a
uč iteľov. Po slávnostnom príhovo-
re, v ktorom okrem blahoželania k
ich sviatku bude informovať i o niek-
torých aktuálnych otázkach sú visi-
acich so situáciou v školstve po
prechode kompetencií na samo-
správy, sa uskutoč ní divadelné
predstavenie Zlaté jazero v podaní
č eských hercov, medzi ktorými
budú Květa Fialováa Radek Brzo-
bohatý.

Organizátori podujatia ďakujú
firme VITIS TRADE s.r.o. za spon-
zorskýpríspevok. (EL)

V utorok 1. apríla 2003 oslávime
58. výroč ie oslobodenia Pezinka.
Slávnostné príhovory primátora
mesta, predsedu MO SZPB v
Pezinku a akt kladenia vencov sa
uskutoč nia o 15.00 hod. pri po-
mníku na Mladoboleslavskej ulici.
Zraz ú č astníkov osláv bude v Zá-
mockom parku.

Usporiadateľom celomestských
osláv je Mesto Pezinok sa MO
SZPB v Pezinku.

Na snímke zľava - Veronika Sobotová z Vištuka, Klaudia Tretinová z
Pezinka a Nina Daraž ová z Gajár.

V Dome kultú ry v Pezinku sa prvýkrát uskutoč nila voľba kráľovnej ví-
na. O tento titul sa uchádzalo trinásť dievč at - študentiek zo Strednej
vinársko - ovocinárskej školy v Modre a Stredné ho odborné ho uč ilišťa
Pezinok, Komenské ho ul.

Na dievč atáč akali štyri sú ťažné disciplíny - test zo znalostíz vinohrad-
níctva a vinárstva, pozvánka do regió nu a prezentácia typické ho regio-
nálneho jedla, voľnádisciplína a ťahanie vína. Osemč lennáporota pod
vedením Ing. Gabriely Vojtekovej sa nakoniec zhodla na tom, že najlep-
šie v sú ťaži obstála 20-roč náPezinč anka Klaudia Tretinová, bývaláab-
solventka SVOŠ v Modre. Na druhom mieste sa umiestnila Nina Dara-
žová z Gajár, na treťom Veronika Sobotová z Vištuka (obe sú študent-
kami SVOŠ).

Úspech študentiek modranskej SVOŠ bol jednoznač ný, avšak treba
priznať, že boli v istej výhode, pretože niektoré sú ťažné disciplíny sú
sú č asťou výuč by na tejtoškole. Dobre si však poč ínali i dievč atáz pezin-
ské ho uč ilišťa, medzi ktorými bola ajďalšia Pezinč anka Valé ria Uhrová.

Pokrač ovanie na 11. strane
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nehnuteľnosť v k.ú. Pezinok
na ul. M.R. Š tefá nika č . 5, ve-
denej ako kultúrna pamiatka,
t.j. Dom meš tiacky radový,
súp. č . 3, na parc. č . 4974/1,
zast. plocha o výmere 133 m ,
zapísanej na LV č . 2617.
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Uzá vierka súťažný ch ná vrhov
je dňa 8.4. 2003 o 11.00 hod.

Podmienky súťaže budú zve-
rejnené na mestskej úradnej
tabuli (vo vestibule budovy
MsÚ ), na internete (www.pezi-
nok.sk) a budú k dispozícii na
prá vnom oddelení MsÚ Pezi-
nok (č. dv. 57).

Kontaktujte sa na č.t.:
033/6901121, e-mail: gott-
schallova.renata@msupezi-
nok.sk, fax: 033/6412303.

predá formou
obchodnej verejnej

súťaže

v zmysle § 4 zá kona č .
313/2001 Z.z. o verejnej
službe v znení neskorš ích
predpisov, na obsadenie
miesta vedúceho prá vneho
oddelenia Mestskéhoúradu v
Pezinku, s týmito predpo-
kladmia požiadavkami:
Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikač né predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Dá tum a miesto podania žia-
dosti o úč asť na výberovom
konaní:

MESTO PEZI-
NOK, Radničné ná m. 7, 902 14
Pezinok,

vedúci prá vneho od-
delenia Mestské ho úradu v Pe-
zinku,

vysokoškolské vzdelanie, prá -
vo,

bez-
úhonnosť, riadiace a organiza-
čné schopnosti,

curricu-
lum vitae, doklad o ukončení
štúdia, výpis z registra trestov
nie staršíako 3mesiace.

Ž iadosti spolu s do-
kladmi zasielaťpoštou alebo
osobne do 7.4. 2003 na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné ná m.
7, 902 14 Pezinok s uvedením
hesla: "Vý berové konanie - ved-
úci prá vneho oddelenia Mest-
skéhoúradu v Pezinku."

vyhlasuje
výberové konanie

Rada Európy vyhlá sila rok 2003
za Európsky rok ľudíso zdravotným
postihnutím.

Pomoc a starostlivosťo chorých a
ťažko zdravotne postihnutý ch je
jednou z prioritných oblastíSociá l-
nej koncepcie mesta Pezinka. Pri
príležitosti Dňa telesne a duševne
postihnutých sa vlani 3. decembra
konala akcia pod ná zvom ,
na ktorej primá tor mesta poďakoval
dobrovoľníkom za dlhodobú a obe-
tavú prá cu v prospech telesne a
duševne postihnutých občanov.

Ná š deň

"V minulom roku na podnet ro-
dič ov ťažko postihnutých detí
sme sa zaoberali dennou starost-
livosťou o takéto deti. Osobitné
zariadenia, výluč ne pre postih-

nuté deti, by vš ak boli v dneš -
ných ekonomických podmien-
kach veľmi finanč ne ná roč né,
preto sme sa rozhodli deti inte-
grovať do riadnych materských
š kôl za pomoci asistentov,"

Alžbeta
Strapáková

"Napriek priestoro-
vým problémom ako prvá s ponu-
kou pomôcť pri integrácii týchto
detí priš la riaditeľka Materskej
š koly na Vajanského ulici Mgr.
Jana Luzová . Zobrala dve deti s

- pove-
dala ná m vedúca sociá lneho odde-
lenia Mestské ho úradu

.
Na prvej spoločnej porade s riadi-

teľkami predškolských zariadeníbol
predstavený projekt

.

Vzdelanie a
integrá cia ťaž ko zdravotne postih-
nutý ch detí

asistentkami Rená tou Černáko-
vou a Monikou Gurtlerovou. Tieto
obetavé duš e sa s láskou starajú
o svojich zverencov. Ich snahu
oceňujúdeti i rodič ia. Ukázalo sa,
že naš a poč iatoč ná obava, č i deti
budúchcieťostaťv kolektíve bez
rodič ov a ako ich prijmúostatné
deti, bola zbytoč ná . Deti sa na se-
ba veľmi teš ia a pomáhajúsi,"

(mo)

-
dodalaA. Strapá ková .

Takže úvodný projekt

začal plniťsvoj cieľ prá ve v
Európskom roku zdravotne postih-
nutých občanov, ktorý ná m má pri-
pomenúťpostavenie tý chto ľudí v
našej spoločnosti.

Vzdelá vanie
a integrá cia zdravotne postihnutý ch
detí

Zľava - Jozef Vlado, Oliver Solga, Ľubo Roman, Milan Vaš kor.

V rozmedzíniekoľkých týždňov
dvakrá t navštívili Pezinok predseda
a podpredseda Bratislavské ho sa-
mosprá vneho kraja (BSK) Ľubomír
Roman a Milan Vaškor. Na Mest-
skom úrade sa stretli s primá tormi a
starostami miest a obcíPezinské ho
okresu. Na stretnutí boli prítomní
poslanci BSK Ivan Pessel, Stani-
slav Sobota, Richard Demovič a
Peter Červenka, prednosta OkÚ
Jozef Vlado a odborní pracovníci
BSK a Regioná lnej agentúry Senec
- Pezinok.

Zá stupcovia miestnej samosprá vy
sa zozná mili so zá mermi BSK, s
možnosťami využívania fondov
Európskej únie, s regioná lnym roz-
vojom, budovaním informačné ho
sy-stému a s prípravou referenda o
vstupe do EÚ .

V diskusii sa hovorilo o problé -
moch niektorý ch miest a obcí. Pri-
má tor Pezinka Oliver Solga poža-
doval riešenie prevodu pezinskej
Polikliniky a Domu penziónu na
Hrnčiarskej ulici do sprá vy mesta.

Predseda BSK Ľ. Roman v odpo-
vedi uviedol, že prevod polikliniky
na mesto sa uskutoční, keď ju BSK
prevezme od štá tu. Nie je však za-
tiaľ naklonený prevodu Domu pen-
ziónu z obá v, že tento má regio-

ná lnu pôsobnosťa pri prevode na
mesto, by sa mohlo stať, že by v
ňom neubytov á vali mimopezin-
ský ch uchá dzačov. Povedal, že
problém pozná a neskôr nevy-
lučuje aj iné riešenie. (mo)

Okrsok č . 1
Základná

š kola, Holubyhoul. 14

Okrsok č . 2
Družina mlá -

deže, Kollá rova ul. 1

Okrsok č . 3
Gymnázi-

um, Senecká ul. 2

Okrsok č . 4
Základná

umelecká š kola,Trnavská ul. 1

Okrsok č . 5
Materská

š kola, ul. gen. Pekníka 2

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovaciamiestnosť-

Hlasovacia miestnosť-

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovacia miestnosť -

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Bratislavská 1 - 87 a 2 - 102, Jesen-
ské ho, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
ná m., Potočná , Farská , Mladoboleslav-
ská , Mý tna, Š. Polkorá ba.

Zá hradná , M.R. Štefá nika, Kollá ro-
va.

Moyzesova, Tehelná , Za drá hou,
Senecká , Kalinčiakova, Hollé ho, Lesníc-
ka, Natalin dvor, Šancová , Sama Chalup-
ku, Pod lipou, Meisslova.

Slnečná , Dobšinské ho, Slá dko-
vičova, Šenkvická cesta, Panholec, Muš-
ká tová , Rulandská , Silvá nová , Hroznová .

Jilemnické ho, Jirá skova, Šafá riko-
va, Gogoľova, Trnavská , Ná lepkova,Šver-

mova, Markušova, gen. Svobodu, kpt.
Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa.

Cajlanská , Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzo-
vova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy.

L. Novomeské ho.

Svätoplukova 1 - 5, Kupecké ho,
Zá mocká , Rá zusova, Kuzmá nyho, Malo-
karpatská , Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučí-
nova.

Suvorovova, Svätoplukova 6 - 51.

Vajanské ho, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Krá ľa, Bernolá kova.

Okrsok č . 6
Základná

š kola, Cajlanská ul. 88

Okrsok č . 7
Materská

š kola, Svá toplukova 51

Okrsok č . 8
Základná

š kola, Kupeckého ul. 74

Okrsok č . 9
Základná

š kola, Na bielenisku 2

Okrsok č . 10
Materská

š kola, Vajanského ul. 16

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovacia miestnosť -

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Okrsok č . 11
Klub

dôchodcov, Hrnč iarska ul. 35

Okrsok č . 12
Družina mlá -

deže, Fándlyho ul. 11

Okrsok č .13
Stredné od-

bornéuč iliš te, Komenského ul.

Okrsok č .14
Materská

š kola, Bystrická ul. 1
Ulice:

Okrsok č .15
Základná

š kola, Oreš ie 2

Hlasovacia miestnosť -

Hlasovacia miestnosť-

Hlasovacia miestnosť-

Hlasovacia miestnosť -

Bystrická , Bratislavská 108 -
130.

Hlasovacia miestnosť -

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Ulice:

Hrnčiarska, Za hradbami, Vojenský
útvar, Policajná škola.

Mierová , 1. má ja, Obrancov mieru,
Fá ndlyho.

Majakovské ho, Gorké ho, Puškino-
va, Tolsté ho, Saulakova, Komenské ho,
Nerudova.

Cintorínska, D. Virgoviča, Druž-
stevná , Gróbska cesta, Hečkova, Hurba-
nova, Já na Raka, Krkavec, Limbašská
cesta, Matuškova, Myslenická , Nová ,
Orešie, Podkarpatská , Štúrova, Vinice,
Železničná , Glejovka.

Do budúceho čísla pripravujeme
rozsiahlejší materiá l zameraný na
zhodnotenie 100-dňové ho funkčné -
ho pôsobenia nové ho primá tora
Pezinka Mgr. Olivera Solgu. Pri tejto
príležitosti primá tor zodpovie aj na
vaše ná zory, dotazy a pripomienky,
ktoré môžete poslaťdo 10. apríla
2003 na adresu redakcie alebozate-
lefonovaťna tel.č. 641 34 35. (red.)
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Č lánok o regionálnom spravodaj-
covi Rádia Regina Štefanovi Janá-
kovi, ktorý sme uverejnili v minu-
lom č ísle pod názvom

, sa do-
stal aj na internetovú stránku Slo-
venského rozhlasu

(Rádio Regina).

Pezinok má
rá d pre svojskú atmosféru

www.slovakra-
dio.sk (mo)

Vláda SR vymenovala Mgr. Jo-
zefa Vlada (SDKÚ ) za nového pred-
nostu Okresného ú radu v Pezinku.
Doterajší prednosta PaedDr. René
Bílik požiadal o uvoľnenie z funkcie
v minulom roku. (mo)

Novým riaditeľom Národného
ú stavu tuberkulózy a respiračný ch
chorô b v Podunajský ch Biskupici-
ach sa stal sú časný poslanec Brati-
slavského samosprávneho kraja a
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku MUDr. Richard Demovič .

(mo)

Smutný je pohľad na zdevastované budovy v sta-
rej časti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela.
Porozbíjané okná, vyrabované elektrické a tepelné
rozvody, všadeprítomná skaza. Opravy budú iste
veľmi nákladné.
Č loveka napadá, čo všetko by tu mohlo byť, keď

chýbajú byty, ubytovacie zariadenia a mnoho ďal-
ších vecí. Problém je v tom, že ide o majetok štátu a
tensa ho ťažko vzdáva a keď, prevod je zdĺhavý .
Šancou na vyriešenie tohto problému by mohol byťzámer, ktorý sme

počuli na nedávnom stretnutí s predsedom BSK Ľubom Romanom, že tu
chcú zriadiťsociálny ú stav. Myslíme si, s ohľadom na škody, ktoré pustnu-
tím objektov stále narastajú , že č ím skô r to bude, týmlepšie.

(mo)

V stredu 26. februára sa uskutočnilo na pezinskej radnici slávnostné
vyhlásenie vý sledkov ankety Najlepšia predajňa roka 2002. Ako sme už
informovali v minulom č ísle víťazom, s poč tom hlasov 53, sa stala pre-
dajňa Hodinárstvo HOFI na Holubyho ulici. Na ďalších dvoch miestach
sa umiestnili - Supermarket Jednoty na Svätoplukovej ul. (46 hlasov) a
Bageta na Svätoplukovej ul. (44). Ceny víťazom odovzdal primátor
mesta Pezinok Oliver Solga.

l

l

Michaela Hoffe-
rová z Hodiná rstva
HOFI preberá z rúk
primá tora hlavnú
cenu urč enú víťa-
zovi. (snímka hore)

Traja úč astníci
našej ankety z ra-
dov obč anov (Bar-
bora P ia tková ,
Slov. Grob, Ingrid
Debrecká , Pezi-
nok, Martin Rý dzi,
Pezinok) získali
vecnéceny. Vyžre-
bovali ich: zľava -
Mariá n Koš ík, zá -
stupca Bagety, Mi-
chaela Hofferová ,
Juraj Čech, pred-
seda komisie pre
ekonomiku a pod-
nikanie a Eva Lupo-
vá , spoluorganizá -
torka ankety.

Po minuloročnom prvom Dni Ró-
mov organizuje samospráva mesta
Pezinok v sobotu 5. apríla jeho
druhý ročník. Podujatie sa začne o
10.00 hod. slávnostným otvorením
v Malej sále Domu kultú ry. V kultú r-
nom programe sa predstaví ta-
nečná skupina rómskych chlapcov
Break step pod vedením L. Tonhaj-
zera, integrovaná tanečná skupina
detí z Materskej školy Orešie, do
tanca a na poč ú vanie bude hrať
hudba. Sú časťou prezentácie róm-
skej kultú ry bude i vý stavka ruč -
ných prác rómskych obyvateliek
nášho mesta a osvedčená de-
gustácia rómskych špecialít. Tohto-
ročný DeňRómov bude maťjednu
novinku v podobe voľby najkrajšej
Rómky. Vstup na podujatie je
voľný . (EL)

K typickým gastronomickým špe-
cialitám nášho regiónu patria lokše.
Najmä mladšie kuchárky isto uví-
tajú pozvánku Mesta Pezinok a Ma-
lokarpatského mú zea na praktickú
ukážku vý roby tejto dobroty podľa
starý ch osvedčený ch receptov. Uve-
dené podujatie, ktoré je sú časťou
dlhodobého kurzu prípravy regio-
nálnych špecialít v rámci cyklu

, sa uskutoční 2.
apríla o 16.00 hod. v dielni mú zea
na ul. M.R.Štefánika 4. Aj tentokrát
bude minikurz viesť riaditeľka
mú zea D. Kopálová. Vstup napodu-
j a t i e j e v o ľ n ý .

Ako
to robili naše babky

Po ú spešnej prvej tohtoročnej

, ktorá bola venovaná Sta-
rej radnici, sa rozhodol hlavný orga-
nizátor - novovzniknuté Mestské
mú zeum, o jej reprízu. Znamená
to, že aj cieľom druhej vychádzky
bude spomínaný novozrekonštru-
ovaný objekt, avšak nielen on. Ofi-
ciálna pozvánka znie: Radnica a
budovy v okolí námestia. Podujatie
sa uskutoční 25. apríla 2003. Zraz
ú častníkov je o 16.00 hod. pred
vchodom do Starej radnice z Po-
točnej ulice. Aj tentokrát bude sku-
pinu sprevádzaťPeter Wittgrú ber,
odborný pracovník Mestského
mú zea.

Vychá dzke po pamätihodnostiach
Pezinka

(EL)

Verejnosťsa zač iatkom roka pro-
stredníctvom miestnych médií do-
zvedela o ú silí vytvoriť mestskú
hymnu, resp. znelku, ktorá by sa
stala ďalším symbolom mesta. Na
uvedenú vý zvu zareagovalo via-
cero Pezinčanov, ktorým organizá-
tori ďakujú za návrhy textu i meló-
die budú cej znelky. Ich prvé testo-
vanie však zatiaľnevyú stilo do jed-
noznačného návrhu a tak zaintere-
sovaní hľadajú ďalej. Nové návrhy
sú stále vítané. Možno ich podať
cez sekretariát primátora Mesto
Pezinok, Radničné nám. 7 alebo
Informačné centrum Pezinok, Rad-
ničné nám. 9.

(EL)

Poslaním podujatia, ktoré sa už
tradične bude konať v Dome kult-
ú ry v Pezinku, jedegustácia azhod-
notenie vín z produkcie vinárskych
podnikov, poľnohospodár- skych
družstiev, sú kromný ch vý robcov,
ale aj malý ch pestovateľov zo všet-
kých vinohradníckych oblastí Slo-
venska a susedný ch krajín.

Samotnej vý stave bude pred-
chádzaťsú ťažná degustácia, ktorá
bude 4. apríla. Vzorky vín do
sú ťaže bolo treba organizátorom
dodaťdo 21. marca. Vína sa budú
hodnotiť 100-bodovým systémom
O.I.V. Na priebeh budú dohliadať-
predseda hodnotiacich komisií
Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. a
hlavný enológ Ing. Gabriela Voj-
teková, CSc.

Bližšie informácie o vý stave pri-
nesiemev budú com č ísle.

V dňoch 9. a 10. mája 2003 sa
uskutoč ní8. roč ník vý stavy hroz-
nový ch vín VÍNNE TRHY PEZI-
NOK.

(mo)

Dňa 14. marca sa uskutočnilo v
Bratislave vyhodnotenie celoslo-
venskej architektonickej sú ťaže
FASÁDA 2002, ktorú organizovala
firma BAUMIT. V kategórii historic-
ký ch budov druhé miesto získala
pezinská Stará radnica, ktorá bola
odovzdaná do užívania po rozsiah-
lej rekonštrukcii v minulomroku.

Na slávnostnom odovzdaní cien
sa zú častnil aj primátor mesta Oli-
ver Solga a vedú ci oddelenia vý -
stavby MsÚ Michal Ondrovič .

(mo)
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V jarný ch mesiacoch zazname-
návame zvý šený poč et pož iarov,
ktoré vznikajú v dôsledku vypaľo-
vania trávy a suchý ch porastov. V
roku 2002 bolo na Slovensku naj-
viac pož iarov v marci a apríli. V
okrese Pezinok a Senec vzniklo
šesťpož iarov lesný ch porastov s
priamouškodou vyše 46 tisíc kor-
ú n.

V jarnom obdobíveľa našich
spoluobčanov zač ína jarné upra-
tovanie v záhradách a vo vinohra-
doch, pričom za najlepšíspôsob
upratovania považujú pálenie
suchej trávy alebo raždia. V mno-
hý ch prípadoch si však neuvedo-
mujú , aké škody tý m môžu v prí-
rodnom prostredíspôsobiť.

Toto obdobie je taktiež spojené
so zvý šený m pobytom turistov v
prírode, ktoríčasto nerešpektujú

vyznačené a proti voľné mu šíre-
niu ohňa zabezpečené ohniská a
zakladajú oheň na miestach, kde
sa môže rozšíriť. Nedisciplinova-
nosťou fajč iarov už tiež vzniklo v
prírodnom prostredíniekoľko po-
ž iarov.

Profesionálni hasič i upozorňujú
na dodrž iavanie zásad pri zakla-
daní ohňa v prírode, spaľovaní
horľavý ch látok a odpadov na
voľnom priestranstve tak, aby
nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa
mimo pripravené ho a vyhradené -
ho priestoru. Spôsobenie pož iaru
je porušením platný ch právnych
predpisov, čo môže byť kvalifiko-
vané od priestupku až po trestný
č in, preto dú fame, že naše upo-
zornenie sa stretne s pochope-
ním.

Kpt. Ing. Eva Orlická

Pozý vame všetký ch bý valý ch
zamestnancov Slovenskej karto-
grafie so sídlom v Bratislave na
Peknej ceste 17 na spoločenské
stretnutie, ktoré sa uskutoční 30.
mája 2003 o 17.00 hod. v budove
Stredné ho odborné ho uč ilišťa na
Komenské ho ulici v Pezinku. Vklad
je 500 Sk. Záväzné prihlášky pro-
síme zaslať na kontaktné adresy
do 31.3. 2003, kde dostanete tiež
bližšie informácie:

, Cajlanská 106, 902 01 Pezi-
nok, tel. 033/645 1122,

, Družstevná 1, Grinava, 902
03 Pezinok, tel. 033/642 1387,

, Harmó nia, 900
01 Modra, tel. 033/647 3074.

Mgr. Stanislav
Pátek

Peter Ho-
lenda

Mária Uherčíková

Okresný odbor Konfederácie poli-
tický ch väzňov Slovenska, Pezinok
- Malacky, pozý va na Spomienkové
stretnutie na Charitný domov pre
rehoľné sestry násilne vyvezené z
nemocníc, ktoré sa uskutoční v
sobotu 12. apríla 2003.

9.00 hod. - Svätáomša
v Kapucínskom kostole Najsvätej-
šej trojice, položenie kytice k pa-
mätnej tabuli, seminár v Dome kult-
ú ry.

Program:

(ps)

Bol som nedávno spolu so synom
na Daňovom ú rade v Pezinku a
šokovalo ma, že v celej budove
nebolo otvorené ani jedno sociálne
zariadenie. Syn potreboval ísť na
malú potrebu, prešiel som s ním od
piateho poschodia až po prízemie,
skú šajú c všetkydvere na pánskych
a dámskych WC, ale všade bolo
zamknuté . Čudujem sa tomu, veď v
budove je aj Ú rad práce, zdrž iava
sa tu veľa ľudía nie krátku dobu.
Preto sa pý tam kompetentný ch,
prečo je to tak a č i sa s tý m bude
nieč o robiť? Alebo aj druhíto majú
riešiťtak ako ja, že narý chlo to uro-
bia do trávy pred budovou?

Peter Nagy

Vystú penie novozaloženého spevá ckeho krú žku.

Priestory Klubu dôchodcov na
Sládkovičovej ulici sa 4. marca zapl-
nili do posledné ho miesta. Vedenie
klubu pozvalo svojich č lenov na po-
sedenie pri prílež itosti ukončenia
fašiangov a blíž iaceho sa sviatku
Medzinárodné hodňa ž ien.
Č lenovia klubu si pripravili vlastný

kultú rny program, v rámci ktoré ho
vystú pil novozaložený spevácky
krú žok a muž i v hre na viacerý ch
nástrojoch.

Nálada počas celej akcie bola vý -
borná. Umocnila ju aj prítomnosť
predstaviteľov mesta - viceprimá-
tora Jozefa Chynoranské ho a ved-
ú cej oddelenia sociálnych vecíMsÚ
v PezinkuAlžbetyStrapákovej.

V poslednom obdobísa do klubu
prihlásilo veľa mladý ch dôchodcov,
čo môže prispieťk ďalšiemu ož ive-
niu našej klubovej č innosti. Zame-
riavame sa predovšetkým na orga-
nizovanie zájazdov, kultú rne podu-
jatia, návštevy vý stav, hranie spo-
ločenský ch hier, šachu a nacvičova-
nie spevu. Tešíme sa na každé ho
nové ho č lena, ktorý prejavízáujem
o našu č innosť a pomôže nám ju
rozvíjať. (ke)

Nové klubové priestory skautov sú priestrannejš ie i kultú rnejš ie.
Budú v nich realizovať vlastnú klubovú činnosť i výmenné akcie s
inými slovenskými skautskými zbormi.

Prevratnou zmenou, čo sa tý ka
podmienok na č innosť, sú nové klu-
bové priestory pezinský ch skautov.
Viac rokov vytrvalo upozorňovali na
nevyhovujú cu klubovňu v ošarpa-
nom objekte pri Zámku, kde museli

svoje aktivity obmedziť na mini-
mum. Mesto im napokon poskytlo
neporovnateľne väčšie i kultú rnej-
šie priestory v bý valej škole na Caj-
lanskej ulici.

- povedal nám
oddielový vodca chlapcov Vlado
Guštafík.

Na slávnostnom otvorenínový ch
klubový ch priestorov sa okrem
skautov zú častnili - prednosta OkÚ
Pezinok Jozef Vlado, zástupcovia
primátora Jozef Chynoranský a
Juraj Pátek, farár rímsko-kat. cirkvi
Zdenko Sitka aďalšíhostia.

"Nové klubové priestory budú
slú žiť na naš u pravidelnú čin-
nosť. Stretávame sa 2 - 3 krát týž-
denne, činnosť oddielov chlap-
cov i dievčat je ozaj bohatá a zau-
jímavá. Uvažujeme tiež o pria-
teľských výmenách s inými slo-
venskými zbormi, ktorým môže-
me poskytnú ť vhodné podmien-
ky na ubytovanie a možnosť or-
ganizovania výletov do okolia.
Podobne recipročne by sme zas
využili klubovne iných zborov,
kde by sme mohli spoznávať tiež
okolitú prírodu,"

Text a foto (mo)

v krá tkom
čase zistila podozrivého z krá dež e
fotoapará tu, ku ktorej doš lo kon-
com februá ra v reš taurá cii na Po-
točnej ulici v Pezinku. Podozrivý
Miroslav N. (24) z Pezinka využ il
nepozornosť majiteľky, ktorá odiš la
od svojej tašky prevesenej cez sto-
ličku a odcudzil z nej fotoapará t v
hodnote 9 tisíc korún.

zo spá cha-
nia trestného činu nedovolenej vý -
roby a drž by omamnej lá tky Emila
B. (21) z Pezinka. Po predchá dzaj-
úcej telefonickej dohode sa stretol
na Zá hradnej ulici v Pe-zinku s 27-
ročný m muž om z Limbachu, kto-
rému predal 1,40 g he-roínu za
2000 korún. Obvineného zadrž ali a
odovzdali do cely predbež ného
zadrž ania v Bratislave s ná vrhom
na vzatie do väzby.

Kriminá lna polícia

Vyš etrovateľ obvinil

(at)

Pedagogickízamestnanci na ZŠ
Na bielenisku sa cez chrípkové
prázdniny zdokonaľovali v práci na
poč ítačoch. Niektorí absolvovali
kurz pre zač iatočníkov v Piešťa-
noch a Bratislave.

- napí-
sala nám Anna Šimovič ová, ved-
ú ca vychovávateľka Školské ho
klubu detína ZŠNa bielenisku.

"Mnohísa tomu
brá nili a veľmi sa bá li. Ale zvlá dli
sme to. Toto vzdelá vanie bolo pre
ná s veľký m prínosom. Vďaka za to
patrípá novi riaditeľovi Ľubomírovi
Š tiglicovi a učiteľom Martine Mar-
manovej a Eduardovi Heinrichovi.
Veríme, že sa takéto stretnutia
budú opakovať častejš ie,"

(red.)
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Najvä čší podiel na pouličnej
trestnej činnosti v roku 2002 majú
krá dež e (92) a ná silná trestná čin-
nosť (20). V 65 prípadoch krá dež í
pá chatelia odcudzili rôzne veci z
auta. Napriek tomu, ž e pezinská
polícia neustá le upozorňuje na
výskyt tejto trestnej činnosti a vy-
zýva vodičov, aby si dá vali vä čší
pozor na svoje veci a pri opustení
vozidla si vybrali autorá dio a iné
cennosti, ešte stá le je dosťtakých,
ktorí nedbajú na varovania a dá -
vajúšancu zlodejom.

Na úseku ná silnej kriminality sme
zaznamenali dvadsať trestných
činov, z ktorých je objasnených 17.
Neobjasnené zostá vajú dva prí-
pady ublíž enia na zdravía lúpež né
prepadnutie. Objasnené boli prí-
pady - ublíž enia na zdraví (11),
lúpež ných prepadnutí (2), útoku na
verejného činiteľa (3) a vydierania
(1).

V Pezinku odcudzili vlani 21 moto-
rových vozidiel. Ď alej pá chatelia v
štyroch prípadoch ukradli súčiast-
ky z auta, v jednom sa občan stal
obeťou vrecká ra, v šiestich prípa-
doch pá chatelia ná silne vnikli do
objektu a jedenkrá t boli odcudzené
plodiny z poľa. Z ekonomickej
trestnej činnosti sa vyskytol prípad
podplá cania a dva prípady podvo-
du. Okrem toho polícia eviduje
trestné činy výtrž níctva (2), pytliac-
tva (1), poškodzovania majetku
(5), opilstva (7) a prechová vania
drog (2).

Najčastejšími pá chateľmi trest-
nej činnosti v Pezinku boli osoby
nad dvadsať rokov. Vyskytli sa
však tiež prípady pá chania trestnej
činnosti mladistvými - dve osoby
boli do 15 rokov, devä ťod 15 do 18
rokov a pä ťod 18 do 20 rokov.Šest-
ná sť pá chateľov konalo pod vply-
vom alkoholu. Najviac trestných
činov sa vyskytlo v piatok (28) a v
nedeľu (28).

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Pezinku zaevido-
valo v minulom roku 160 trest-
ný ch č inov spá chaný ch v ulici-
ach mesta. Z nich sa podarilo
objasniť 63, č o predstavuje 39,4
percentnú objasnenosť .

(at)
Sklá dka vyť aženého dreva v pezinský ch horá ch.

V piatok 11. apríla bude v rodnom
dome Já na Kupeckého na Kupec-
kého ulici otvorená interaktívna
výstava pod ná zvom

.
Výstava je určená mladým ľuďom

a jej cieľom je obozná miťich s pro-
blematikou klimatických zmien,
skleníkového efektu a globá lnymi
ekologickými a enviromentá lnymi
súvislosťami.

Výstava, ktorej organizá torom je
Centrum enviromentá lnej a etickej
výchovy Živica Bratislava a Malo-
karpatské múzeum v Pezinku, po-
trvá do 11. má ja 2003.

Klíma ná s
spá ja

(mm)

Mesto Pezinok vlastní od roku 1993 1182 hektá rov
lesa. Získalo ich naspä ťod štá tu v zmysle zá kona SNR
č. 138/1991 Zb. omajetku obcí.

Pre vlastníka a už ívateľa lesa vyplýva zo zá kona via-
cero povinností. Nielen čo sa týka ekonomického zhod-
nocovania jeho produktov, ale i to, ž e les bude plniť
všetky celospoločensky už itočné funkcie. Dohľad na
hospodá renie v lese robíodborný lesnýhospodá r.

Ná ročná starostlivosťo les viedla k tomu, ž e mestosa
rozhodlo nadobudnutý majetok prenajať Zá padoslo-
venským lesom, š.p. Bratislava (po transformá cii od
1.1. 2000 sú ná stupnickou organizá ciou Lesy SR, š.p.
Banská Bystrica). Na zá klade zmluvy ná jomca zabez-
pečuje komplexnú starostlivosť, vrá tane pestova-
teľskej a ťaž obnej činnosti. Zahŕňa tiež protipož iarne a
protipovodňové opatrenia. Na kaž dý rok je stanovené
ná jomné za 1 m výťaž enej drevnej hmoty. Celkové
lesné hospodá renie sa vyhodnocuje ku koncu roku a
zaoberajú sa ním aj poslanci mestského zastupi-
teľstva.

V roku 2002 vyťaž ili v pezinských horá ch 3951,1 m
drevnej hmoty, čo je 97,7 percent plá novaného
množ stva. V pestovateľskej činnosti sa obnova lesa
realizovala na ploche 4,22 ha, čím bol plá n plnený na
84,2 percent. Po ťaž be bolo vyčistených 1,57 ha plôch,
na 7,21 ha boli ošetrenémladé porasty (okopá vanie) a
na ploche 12,95 ha boli urobené prerezá vky. Na
ochranu novozalož ených kultúr bolo postavených 850
metrov oplotenia.

S touto otá zkou sa stretá vame u občanov, ktorým je
tá to zá lež itosťv hospodá rení mesta má lo zná ma. Od-
poveď nám poskytla hlavná kontrolórka

:

3

3
Minuloroč névý sledky

Je pre mesto vý hodnéprenajať lesy?

Elena Antalo-
vá
- Mesto nemá mestské lesy v prená jme, hospodá renie
sa vykoná va podľa Zmluvy o zabezpečení hospodá re-
nia v lesoch. Vyplýva z nej komplexná starostlivosť,
ná jomca je povinný vykoná vať vš etky činnosti vyplý-
vajúce zo vš eobecne zá väzných prá vnych predpisov.
Podmienky zmluvy zaväzujú ná jomcu k hospodá rnosti
z hľadiska reá lne dostupných možnostía k reš pektova-
niu zá väzných nariadeníMesta a pokynov primá tora. V
zmluve je pevne dohodnutá organizá cia, spôsob a fi-
nančné vzťahy. Na zá klade vzá jomne odsúhlaseného
plá nu ťažby a pestovateľskej činnosti sa každoročne
dodatkom upresňujú finančné vzťahy. Zmluva v tejto
podobe platí od roku 1993. Odvtedy sa urobili viaceré
analýzy zamerané na zmenu spôsobu hospodá renia s

týmto majetkom. Zvažovalo sa aj priame riadenie Mes-
tom alebo prostredníctvom vytvorenej organizá cie. Tu
vychá dza ekonomika deficitne, vzhľadom na vstupné
investície, ich využiteľnosť a ná vratnosť. Pri zabez-
pečení hospodá renia dodá vateľským spôsobom vy-
chá dza ekonomika porovnateľná so súčasným sta-
vom.

Podľa môjho ná zoru obhospodarovanie mestských
lesov nie je pre mesto výhodné. Výhodnosť súčasného
zmluvného vzťahu priebežne porovná vame s inými
ponukami.

V súčasnosti som ukončila tematickúprevierku zame-
ranúna plnenie Zmluvy o zabezpečeníhospodá renia v
mestských lesoch za rok 2002. V zá vere tejto previerky
konš tatujem, že zmluvnýpartner zmluvu splnil, zabez-
pečil ťažbu v množstve 3951 m drevnej hmoty, pesto-
vateľskú činnosť v celkových ná kladoch 836 tisíc Sk a
Mestu Pezinok uhradil čistý výnos v sume 1437 tisíc
Sk.

3

(mo)

Pezinok je jedno z má la okresných
miest, ktoré doteraz nemá vä čšiu
predajňu zná mejších obchodných
spoločností, okrem Jednoty na síd-
lisku Sever. Ale už v tomto roku by sa
mala situá cia zmeniť. Ako sme už
informovali na Šenkvickej ulici, medzi
Petmasom a čerpacou stanicou pri
bývalom Po ľnohospodá rskom
druž stve, má vyrá sť supermarket
Hypernova. A to nie je všetko. Dozve-
deli sme sa, ž e na Myslenickej ulici,
medzi sídliskom Juh a druž - stvom
Karpaty v Grinave, vybuduje svoj
supermarket aj TESCO.

Bliž šie informá cie ná m poskytol
z firmy D.I.S.I.:

-
Ing. Viliam Frič

Hovorilo sa o tom, že tu má byť

Eš te v roku 2001 Mestské zastupi-
teľstvo schvá lilo podnikateľský zá -
mer naš ej firmy, ktorým sme sa zavia-
zali zintenzifikovať územie tzv. Saha-
ry. Toto územie bolo v Ú zemnom
plá ne rezervované na občiansku vy-
bavenosť. V naš om podnikateľskom
zá mere je vybudovať v tejto časti
mesta obchodnécentrum.

obchodný dom Jednoty a ob-
chodné prevá dzky pezinský ch
podnikateľov...

Zdá sa, že realizá cia vá šho pod-
nikateľského zá meru je zdĺhavá ,
mnohí už ani neverili, že z neho
nieč obude.

-

-

Áno, pôvodne sme uvažovali o su-
permarkete Jednoty, ktorá už má v
Pezinku väčš í obchod na sídlisku
Sever. Ale rokovania s touto firmou
stroskotali, pretože klá dla nesplni-
teľné podmienky, ktoré neboli v
súlade s Ú zemným plá nom zóny a
podnikateľským zá merom.

Zá ležitosť nebola taká jednoduchá ,
a pokiaľsme nemali v niektorých veci-
ach jasno, nechceli sme o nich hovo-
riť. Bolo treba schvá liť Ú zemný plá n
zóny a aktualizá ciu Ú zemného plá nu.
V decembri minulého roku sme zís-
kali územné rozhodnutie a teraz sa
pripravujú projekty pre stavebné po-
volenie na inžinierske siete a komuni-
ká cie. Keďvš etko pôjde podľa ná š ho
zá meru, už v má ji tohto roku by sa
mohlazačať výstavba.

Čo všetko vlastne vá š podnika-
teľský zá mer zahŕňa?

(mo)

-Čo sa týka objektov, ako prvýby mal
byť postavený supermarket TESCO.
S touto obchodnou spoločnosťou už
má me podpísanú zmluvu. Samotný
obchod bude stá ť na ploche 3600 m ,
a pre motoristov bude k dispozícii 380
parkovacích miest. Výstavba by ne-
mala trvať dlhš ie ako š tyri mesiace.
Tento supermarket zaberie vš ak len
asi 25 percent využívateľnej plochy,
ktorá je k dispozícii. V ostatnej časti
postupne vybudujeme obchody so
spotrebným tovarom, mal by tu byť aj
väčš í obchod so železiarskym tova-
rom, podobnýBaumaxu. Dnes eš te
konkrétne nevieme, ktorá obchodná
sieť ho vybuduje, ale s potencioná l-
nymi majiteľmi už rokujeme. Mal by tu
stá ť tiež minimá lne päťposchodový
polyfunkčnýdom, ktorýbude slúžiť aj
na bývanie, s hotelovoučasťou a väč-
š ou miestnosťou na prezentá cie.
Chceli by sme, aby to bolo niečo také,
čo m e s t o z a t i a ľ n e m á .

2
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Matú šMalovec 7.1.
MarekŠipoš 9.1.
Enrico Minarovič 14.1.
Karol Dubský 15.1.
Ema Č íková 15.1.
KatarínaŠtrbová 17.1.
Petra Horňáková 18.1.
Marek Moč ko 20.1.
Alexander Lacko 21.1.
Laura Flandrovská 23.1.
Daniela Keveždová 25.1.
Peter Krajč ovič 29.1.
Alexandra Vitková 29.1.
Hana Bachratá 30.1.
Peter Zlámala 30.1.
Martin Žido 1.2.
Filip Velich 9.2.
Martin Fraňo 13.2.
Mária Wittgrú berová 25.2.
Jakub Fraňo 27.2.

PavolŠebok, 51 r. 6.2.
Alexander Lichtneker, 76 r. 8.2.
Ľubica Pilková, 44 r. 9.2.
Jolana Záhradníková, 75 r. 15.2.
Pavla Geršičová, 77 r. 19.2.
PavelToman, 79 r. 20.2.
Emília Ludvigová, 82 r. 24.2.
Ivan Pätoprstý , 73 r. 3.3.
Gustáv Demovič , 63 r. 8.3.

Peter Halan a Ing. Zuzana Kavecká
Viliam Nagy a Zuzana Osuská

Tibor Slávik 2.3.
Matilda Noskovičová 4.3.

70-roč ní

Dňa 13.4. 2003
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý syn a brat

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Smú tiaca rodina

Š tefanKRCHŇ ÁK.

Dňa 10.3. 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opustil vo
veku 68 rokov náš
drahý manžel, otec,
starý otec, svokor

.
Ď akujeme všetkým, ktorí mu s

nami venujú tichú spomienku. S
láskou spomína manželka a syno-
via s rodinami

IvanKRUPA

Ospravedlňujeme sa rodine pána
Ladislava Lichtnekera, pozostalým
po Alexandrovi Lichtnekerovi, i na-
šim č itateľom za nepravdivé ú daje
uverejnené v Pezinčanovi č . 2 v
rubrike Opustili nás, ktoré redakcia
dostala z oficiálneho informačného
zdroja. V podkladoch o zomrelých
bola mylná informácia - nezomrel
Ladislav Lichtneker, ako bolo uve-
dené, ale Alexander Lichtneker. Aj
keďchyba nevznikla našim zavine-
ním, mrzí nás, že sme uverejnením
tejto dezinformácie v našich novi-
nách spôsobili dotknutým rodinám
mnohéstarosti. (red.)

Dňa 14.4. 2003
uplynie rok, čo nás
navždy opustil vo
veku 60 rokov náš
drahý manžel aotec

.
S láskou spomí-

name a ďakujeme všetkým, ktorí
mu s nami venujú tichú spomienku.
Manželka, synovia a ostatná smú ti-
aca rodina.

Františ ek MYSLÍK

Zo severozápadu extravilánu
mesta pochádzajú nálezy zlomkov
tzv. pravej tuhovej, kolkovanej kera-
miky, ktorú na základe typáriom
vyrazenej vý robnej značky na hrdle
(kríž a brvno v oválnom poli) prira-
ďujeme k vý robkom rakú skych, v
tomto pr ípade viedenský ch,
hrnč iarskych majstrov z 15.-16.
storoč ia. Prímes tuhy dodávala
nádobám kovovo-
lesklý vzhľad a
hlavne vý borné
tepelné vlastnosti
(naprípravu jedál).

V stredoeuróp-
skom meradle sa
tento typ keramiky
sú streďuje v okolí
Dunaja v Rakú sku,
na Slovensku, v
Maďarsku. U nás
patria rakú ske im-
porty (z Viedne,
Tullnu) k zriedka-
vejším nálezom,
sú stredeným na
západnom Slovensku, s najväčšou
koncentráciou lokalít v oblasti Ma-
lých Karpát (v mestskom a aristo-
kratickom prostredí), ako sú Brati-
slava, Devín, Pajštú n, Č ervený
Kameň, Trnava a najnovšie i naše
nálezy z Pezinka.

Bratislava, k Rakú sku najbližšie
významnémesto Uhorska v povodí
Dunaja, bola ako sa ukazuje naj-
väčším odberateľom výrobkov rak-
ú skych hrnč iarskych majstrov (po-
pri kvalitnej vlastnej vý robe podob-
ného typu) na našom ú zemí. Na
vzdialenejšie trhy dopravovali tú to
kvalitnú keramiku rakú ski hrn-č iari
loďami po Dunaji, č o spomína i re-
meselný poriadok z Viedne z 15.
stor. Na druhej strane je rovnako
dovoz cudzej keramiky, spolu z
archeologickými nálezmi, dolože-
ný tiež obchodnými záznamami i v
Bratislave.

Pokiaľide o nálezy tejto keramiky
severnejšie od Dunaja a teda i z
Pezinka, je pravdepodobné, že sa
k nám dostali prostredníctvom Bra-

tislavy, kde si ju mohli kú piťpriamo
na trhoch i mimobratislavskí oby-
vatelia. Druhá možnosť je, že ju
odtiaľtoďalej po sú ši prevážali hrn-
č iari, obchodníci (rakú ski alebo
domáci) ponú kajú ci ju i v Pezinku
na trhu. Obe možnosti sa navzájom
nevylučujú . Takto sa stal i Pezinok
zemepánske mesteč ko (grófi zo
Svätého Jura a Pezinka), ú častní-

kom medzinárodného obchodu s
rakú skou keramikou, jednak vďaka
blízkosti k Bratislave a jednak i
vďaka svojmu významnému hos-
podárskemu a politickému posta-
veniu v malokarpatskom regióne
na konci stredoveku.

Kú piťsi však dovážaný riad ne-
bolo vôbec lacné, mohli si ho dovo-
liťpredovšetkým majetnejšie vrst-
vy, feudálny dvor a bohatí mešťa-
nia. Vzácnosť tohto vý robku vý -
stižne dokumentuje už spomínaný
viedenský poriadok, ktorý pod hroz-
bou trestu zakazuje jeho falšova-
nie, napokon ju dokumentujú i sa-
motné falzifikáty.

Dovezená tuhová kolkovaná kera-
mika bola ako pomerne drahý tovar
pre širšie vrstvy nedostupná. Preto
vo vý robe keramiky pre Pezinok a
jeho okolie urč ite zohrávala hlavnú
ú lohu domáca produkcia a to pre-
dovšetkým pezinskí hrnč iari, už v
stredoveku sú stredení na starej
Hrnč iarskej ulici (dnešná Kolláro-
va) o čom nás presviedča jej sa-

motný názov. Ulica je doložená v
písomných prameňoch od roku
1437, prič om treba dodať, že
tento dátum je len orientač ný , nepo-
chybne existovala už dlhšie obdo-
bie, preto ju treba považovať za
staršiu. Rovnako je pravdepodob-
né, že menšiu č asťdopytu pokrý-
vali i majstri z iných miest a obcí v
okolí. V tomto smere možno za
vý robky domáceho pôvodu bez-
pečne označ iťčasťč repového ma-
teriálu bez prídavku tuhy, s bež-
nými znač kami v tvare krížov,
hviezdice z priestoru starej radnice
(za nahliadnutie do nálezov ďaku-
jem Mgr. O. Solgovi). Bližšie po-
znatky, pochopiteľne nielen o pro-
dukcii keramiky, ale o živote v stre-
doveku vôbec môže priniesť vy-
hodnotenie archeologického vý-
skumu starej radnice, starého
Zámku ako i budú cich výskumov
zaujímavých lokalít a stavieb v
meste a v jeho okolí.

Július Vavák
FF UKF Nitra

Dňa 2.3. 2003 uply-
nulo 10 rokov, č o
nás navždy opustil
manžel, otec a ded-
ko
z Pezinka.

Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomína manželkaa deti s rodi-
nami.

Matúš JEDINÁK

Dňa 31.3. 2003uply-
nie rok čo nás opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko a pra-
dedko

Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú
manželka, syn adcéras rodinami.

Š tefanHUDEK.

Ing. TomášKaňa 7.3.
Elena Kopecká 21.3.
Gabriel Pilka 28.3.

Jozef Pospech 3.3.
Kristína Pozníková 3.3.
Mária Okonová 13.3.
Anton Strážay 16.3.
Mária Kelemenová 20.3.
Ľudmila Cirkovská 23.3.
Mária Fišerová 24.3.
Pavla Blažeková 30.3.

Alžbeta Valentová 4.3.
Jozefína Lackovičová 9.3.
Františka Nováková 9.3.
František Rehák 9.3.
Jozef Liška 17.3.
Ján Slimák 19.3.
Ing. Ján Sedláč ek 21.3.
Marta Dvořáková 22.3.
Mária Vinohradská 24.3.
Anna Horváthová 29.3.
Anna Michalová 30.3.

Anna Soboličová 14.3.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ná

Rekonš trukcia nádoby a kolkovaná značka s motí-
vom kríža abrvna

Ď akujeme všetkým Pezinč a-
nom za prejavy sú strasti a kve-
tinové dary pre našu zosnulú

. Manžel Ján
Boďo srodinou
Valé riu BOĎOVÚ

Ako tíško žila, tak tíško
od nás navždyodišla
naša drahá

rod. Marafková
dňa 9.2. 2003vo veku 76 rokov.

Ď akujem príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí ju od-
prevadili na jej poslednej ceste
dňa 11.2. 2003 v Pezinku za
prejavenú sú strasťa kvetinové
dary. Vďaka patrí MUDr. Záru-
bovi za jeho starostlivosťpočas
jej choroby. Smú tiaca rodina

Kamila BEDNÁ -
ROVÁ ,
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(18.4. 1777 - 15.2. 1833) - huslista,
kapelnÍk, hudobný skladateľ, 170.
výročie ú mrtia;

(27.2. 1943
- ) - politička, ministerka SR, po-
slankyňa NR SR, 60. výročie naro-
denia;

(14.3. 1923 - ) -
maliar, grafik, ilustrá tor, 80. výročie
narodenia;

(26.7. 1932 - 21.3.
1993) - astronó m, 10. výročie ú mr-
tia;

(2.4. 1853
- 1.5. 1917) - ná rodovedec, publi-
cista, evanjelický fará r, 150. vý-
ročie narodenia;

(15.4. 1833 - 15.10.
1907) - hvezdá r, astronó m, autor
odborných spisov, 170. výročie
narodenia.

IGNÁC ADALBERT RUŽIČ KA

OĽGA KELTOŠOVÁ

JOZEF BALÁŽ

JÁN ŠTOHL

JÚ LIUSŽARNOVICKÝ

MAURICE LÖ EWY (MÓ RIC
LÖ EWY)

Výbor Dobrovoľného hasičského
zboru v Pezinku vá s pozýva na
tradičnú

v nedeľu 20. apríla do Domu
kultú ry.

Do tanca a na počú vanie bude
hrať hudobná skupina AKORD. O
občerstvenie je postarané. Organi-
zá tori pripravili bohatú tombolu.
Vstupné je 200 Sk. Vstupenky si
môžete zakú piť aj v predpredaji u
Já na Slaného, Kupeckého 71, Pezi-
nok, tel. 640 1493 alebo 0907
717891.

Hasičskú šibačkovú zá-
bavu

(gg)

V Malokarpatskom mú zeu v Pe-
zinku sa koná výstava maliara,
reš taurá tora a š pecialistu na por-
trétne umenie Ľudovíta Pitthordta.

Ľ. Pitthordt sa narodil 22. jú la
1860 v Pezinku, zomrel v roku
1946 v Bratislave.

Komorná výstava predstavuje
život a tvorbu umelca. Prezentuje
výber diel zastú pených v Galérii
mesta Bratislavy, Slovenskej ná -
rodnej galérie v Bratislave a Malo-
karpatskom mú zeu v Pezinku
(spolu 18 diel).

Pezinok sa s dielami a životom Ľ.
Pitthirdta predstavuje prvýkrá t.
Výstava potrvá do 13. apríla. (vb)

V archíve Malokarpatského
múzea sa nachá dzajúrô zne zaují-
mavosti zo ž ivota vý znamný ch i
menej zná mych osobností. Maliar
Štefan Polkorá b k tý m druhý m
určite nepatrí. Napriek tomu si ho v
krá tkosti predstavme:
Narodil sa v r. 1896 v Pezinku -
Cajle a zomrel v roku 1951 v Brati-
slave. Jeho tvorba bola zameraná
na klasické portrétne maliarstvo,
ž á nrové vý javy zachytá vajúce slá v-
nosti a obrazy zo ž ivota ľudu a kra-
jinká rsku tvorbu. V zbierkovom
fonde múzea sa nachá dza časť
jeho obrazov a štúdií, ktoré ste
mohli vidieť pri väčšej vý stave v

roku 1996, usporiadanej k 100. vý -
ročiu narodenia umelca.

Tentoraz si však predstavíme
tohto maliara vo veľmi netradičnej
úlohe. Vlastne skô r pri netradičnej
zá mene alebo premene.

V Malokarpatskom múzeu sa na-
chá dza trojica fotografií - aký si
triptych, zachytá vajúci ž artovný
príbeh vý meny odevov dvoch pria-
teľov - maliara Š. Polkorá ba a fa-
rá ra Antona Skovku, ktorá sa udiala
pravdepodobne na terase nad
kupolami kostolov vo večnom
meste - Ríme. Na prvej fotografii
vidíme oboch aktérov premeny v
nezá väznom a uvoľnenom rozho-

vore. Druhá je akoby oficiá lnym
striedmym portrétom a na tretej si
navzá jom vymenia svoje odevy a
tý m aj premenia svoju identitu,
ktorúzdokumentujúna tý chto foto-
grafiá ch.

Je to veľmi netradičné, pretož e
ide o vý menu dvoch svetov - sveta
duchovného a sveta civilného. Je
veľmi ťaž ké odhadnúť prečo sa
obaja rozhodli hraťtúto úlohu, či išlo
o stá vku, skúšku alebo o jedinečný
ž artík, ktorý im obom úspešne vy-
šiel. Zaujímalo by ná s, čo si o tomto
príbehu myslíte, prípadne ak viete o
ň om viac, napíšte ná m to alebo ná s
navštívte v Malokarpatskom

Štefan Polkoráb (vľavo) a farár
Anton Skovka v priateľskom roz-
hovore.

Na tejto snímke sú užs vymene-
nými miestami a vážnejšími tvá-
rami.

Tu sú znovu s vymenenými
miestami a prekvapujúco aj s
vymenenými odevmi.

Rímsko-katolícky ú rad v Pezinku
a organizá tori 9. Plesu Farnosti
Pezinok ú primne ďakujú vš etkým,
ktorísa podieľali na jeho príprave a
finančne prispeli na jeho konto.
Výťažok z plesu v sume 41 900 Sk
bolodovzdanýna opravu Farského
kostola.

Farského plesu sa týka i poďako-
vanie, ktoré dostali organizá tori

František Féder
hlavnýorganizátor

plesu od ú činkujú cej bratislavskej
kapely EnAvant:
- Keďž e má me za sebou rušnúple-
sovúsezónu nielen po Bratislave,
ale aj mimo nej, mô ž eme bez akej-
koľvek neúprimnej chvá ly konšta-
tovať, ž e 9. Ples Farnosti Pezinok
bol, čo sa tý ka atmosféry a ná lady
najlepším, na akom sme kedy hrali.
Uznanie za vý bornú organizá ciu
patrí predovšetký m hlavnému orga-
nizá torovi FrantiškoviFéderovi.

Dve posledné vety v člá nku
, ktorý

sme uverejnili v minulom čísle
majú sprá vne znieť:

Za chybu,
ktorá vznikla pri ú prave materiá lu,
sa ospravedlňujeme.

Služ by kniž nice občanom

"Z tejto sumy
vyše 216 tisíc Sk boli dary od
sponzorov, Mesta Pezinok a Ma-
lokarpatskej nadácie Revia. Všet-
kým patrínaša vďaka."

Redakcia

V petržalskom klube 22 na Vavilo-
vovej ulici bola otvorená výstava Al-
fonza Havrá nka pod ná zvom

. Pri tejto príležitosti
tu svoje prá ce vystavuje aj pezinský
rezbá r Viliam Pertl.

Č aro
drevenej plastiky

P.Šoula

Obrovský zá ujem, prevažne
mladých ľudí, bol 14. marca o
koncert nitrianskej hudobnej sku-
piny HORKÝŽE SLÍŽE. Vystú pe-
nie v Dome kultú ry v Pezinku
sledovalo 700 platiacich divá kov,
zá ujem bol eš te väčš í, avš ak
usporiadatelia museli predaj vstu-
peniek z bezpečnostných dôvo-
dov obmedziť. (mo)

V minulom roku sa uskutočnil Deň
partnerského mesta Mladá Boleslav v
Pezinku. Pozostá val z vystú pení hu-
dobných skupín, divadla a výstavy foto-
grafií. V tomto roku sa koná recipročne
Deň Pezinka v Mladej Boleslavi.

- povedala
ná m riaditeľka KC Pezinok Ingrid Nos-
kovičová .

Na Dni Pezinka v Mladej Boleslavi,
ktorý sa uskutoční25. apríla, sa zú čast-
nia aj predstavitelia mesta na čele s
primá torom Oliverom Solgom.

"Po
dohode s riaditeľom partnerského kult-
úrneho strediska Vratislavom Houštec-
ký m privezieme do Boleslavi tri súbory.
Pre deti zo škô l vystúpi Divadlo PIKI s
rozprá vkou Pipi Dlhá Pančucha. Star-
šej generá cii ponúkneme program dy-
chovej hudby Cajlané. Pre mladý ch
sme pô vodne vybrali mladú rockovú
kapelu, ale naši priatelia prejavili väčší
zá ujem o country hudbu, takž e sme
dohodli vystúpenie Arionu,"

(mo)

Akademický maliar, grafik a ilu-
strá tor Jozef Balá ž sa dožil v týchto
dňoch významného životného jubi-
lea - osemdesiatin. Život tohto
umelca je spojený s naš im mestom,
kde žil a tvoril.

Narodil sa 14.3. 1923 v Hlohovci.
V rokoch 1939-43 sa vyučil v Slo-
venskej grafii za reprodukčného
grafika. Výtvarné š tú dium začal roku
1946 na SVŠT v Bratislave na odde-
leníkresby a maľby. V rokoch 1949-
52 pokračoval v š tú diu na VŠMU.
Od roku 1952 š tudoval na Akadémii
výtvarných umení v Sofii. Roku
1953 š tú dium ukončil a vrá til sa do
vlasti.

Najväčš iu časťjeho tvorby zaberá
voľná grafika, knižné a časopisecké
ilustrá cie a zná mková tvorba. Popri
grafickej tvorbe vytvoril aj niekoľko
tapisérií a artprotisov. Za svoju
prá cu získal viacero ocenení. Svoje
prá ce vystavoval na desiatkach vý-
stav na Slovensku i v zahraničí.

Ná š mu jubilantovi želá me to naj-
drahš ie - dobré zdravie, aby sa čo
najskôr uzdravil a mohol prísťmedzi
ná s. (mo)
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1992 576 250

1993 564 267

1994 497 224

1995 336 227

1996 360 242

1997 350 186

1998 376 186

1999 302 183

2000 339 172

2001 399 168

2002 423 167

20 788

21 049

21 552

21 641

21 713

21 777

21 783

21 838

21 865

21 926

21 924

Rok Prisťahovaní Narodené Odsťahovaní Zomrelí Poč et obyv.
obč ania deti obč ania k 31.12.

Nemá žiadne jubileum, ale
chcem aby sa spomienky dostali na
papier. Má m sedemdesiatku a bo-
jím sa, že ak by som čakal na jeho
okrúhle jubileum, už by nemal kto
písať . O koho ide? O Dominika Vir-
goviča, obč ana Grinavy, ktoré ho
nemeckí faš isti 6. februá ra 1945
obesili za dedinou. Vraj bol parti-
zá n.

Zač iatkom februára spomína-
né ho roku zastala v Grinave kolóna
nákladný ch áut, z ich korieb povy-
skakovali akísi nemeckívojaci. Ich
uniformy boli síce sivé , ale nie
veľmi sapodobali nemecký m.

O č osi neskô r chodil po domoch
bubeník, gazdom oznamoval,
koľko vojakov bude u nich bý vať.
Lebo vlasovci si musia u nás od-
dý chnuť. Nám do jednoizbové ho
bytu pridelili troch. Boli to mladí
chlapci. Atmosfé ra v domácnosti
bola studená a napätá. Otec mi
hovoril, že sú to vraj Rusi - Ukrajin-
ci, ktoríbojujú s Nemcami proti svo-
jim. Táto informácia vytvorila medzi
nami a nanútený mi hosťami múr
nedô very.

Več er sa u nás zastavil Dominik
Virgovič . Mamenka uvarili vína,
chlapi si sadli za stô l, popíjali a roz-
právali sa. Dominik Virgovič okrem
iné ho vlasovcom hovoril, že my
Slováci sme všetci partizáni, pon-
úkol sa im, že keď by chceli, odve-
die ich k partizánom. Víno zač alo
úč inkovať. Otec si zachoval zdravý
rozum. Tvrdenie D. Virgovič a obrá-
til nažart a povedal: "Ide sa spať!".

Vojakom v kuchyni rozprestrel na
dlážku dva otepy ražnej slamy, my
sme odišli do vedľajšej izby. Spo-
loč ne sme sa nahlas pomodlili
več ernú modlitbu a išli si ľahnúť.
Nemohli sme zaspať. Z kuchyne sa
ozý val tichý a clivý spev. Vojaci spie-
vali ich piesne.

Ráno ma zobudil špľachot vody,
zbieranie slamy z dlážky a vô ň a
kávy. Po raň ajkách mi to nedalo, a
spý tal som sa: "Sťopa", ten naj-
vyššíz nich sa tak volal, "preč o bo-
jujete proti svojim?" Chlapi sa po-

zreli po sebe a oslovený si hlboko
vzdychol. Vzápätí zač al hovoriť:
"Keď Nemci prepadli Ukrajinu, boli
sme vojaci. Všelič o nám chý balo.
No najmä zbrane. My sme mali
kone a vozy. Nemci autá a tanky.
Proti tankom sa nedalo s vintov-
kou. Nemci mali všetké ho, no naj-
viac ostnaté ho drô tu. Na ich príkaz
sme museli oplotiť veľké plochy,

kam nás nahnali pod holé nebo.
Nemali sme č o jesť, objavil sa tý -
fus, dyzenté ria, chlapi zomierali od
hladu. Po nejakom č ase sa objavili
v tábore vojaci v uniformách, aké
máme my. V jednej ruke bochník
voň avé ho chleba, v druhej štangľa
salámy. Kto sa prihlási do našej
ukrajinskej armády, dostane jesť.
František, ty nevieš, č o je hlad. Ne-
vieš, č o to je, keď máš od hladu
pred oč ami tmu. Nikto neroz-
mý šľal. Každý siahol po jedle. A tak
sme tu. Nemci nás nasadzujú na
najťažšie úseky frontu. Zozadu na
nás striehnu esesáci, spredu do
nás strieľajú č ervenoarmejci. Ne-
berú nás do zajatia, na mieste nás
strieľajú."

Táto vý poveď vojaka zborila bari-
é ru, ktorá bez nášho prič inenia
medzi nami vyrástla. Zrazu to boli
chlapci, akoby naši, už sme sa ich
nebáli. Smelo sme im hovorili, že
č akáme na Rusov, aby oslobodili
Slovensko. Sťopa s kamarátmi za-
č ali pomáhaťotcovi, narezali seč ku
pre kravu, narúbali dreva, pretáč ali
víno a vymý vali sudy. Nikto nepred-
vídal, aká hrô za nás č aká na ď alší
deň .

Naveč er ď alšieho dň a preletela
dedinou správa, že vlasovci urobili

uDominika Virgovič adomovú preh-
liadku a odvliekli ho do majera, kde
ho vyšetrujú. Preč o?

Vraj sa ponúkol vlasovcom, ktorí
u neho bý vali, že ich odvedie do
hô r. Tísa rozhodli pribraťešte ď al-
ších kamarátov. Stanovili si odchod
o jedenástej v noci. Ú tek z armády
považovali za možnosťzachrániťsi
život. Verili, že ak by sa im podarilo

padnúťdo zajatia Američ anom, tak
vojnu prežijú. Našiel sa však zrad-
ca. Niekto zo skupiny vlasovcov
akciu oznámil veliteľovi. Ten naria-
dil domovú prehliadkuu Virgovič a a
jeho odvleč enie. V jeho byte našli
bubienkový revolver. To bolo vo
frontovom pásme životu nebezpeč -
né . Muč ili ho a tý rali celú noc i na
druhý deň . Chceli vedieť, kde sú
partizáni, a kto v dedine má ešte
zbraň . Vybili mu zuby, vytrhali nech-
ty. Rozhodli sa ho obesiť.

Š ibenicu pripravil nemecký
obč an Grinavy Gustáv Schmidt. Za
dedinou, v smere na Svätý Jur,

rástla hruška, cez jej rázsochy po-
ložil guľaté drevo, na ktoré pripev-
nil povraz so sluč kou.

Popravený Virgovič visel na šibe-
nici celý ď alšídeň . Vraj na vý strahu
ostatný m. Táto otrasná správa ob-
letela celé okolie. Ľudia prichádzali
pešo, na bicykloch, zastavili sa pri
popravenom, niektorí sa len
prežehnali, inísa aj pomodlili.

No to nebola jediná poprava.
Takto bol odsúdený aj vojak, ktorý
organizoval útek. Ako všadeprí-
tomní chlapci, sme zaznamenali
pohyb ozbrojený ch vojakov, viedli
spútané ho č loveka. Neď aleko sme
sa ukryli a pozorovali sme, ako od-
súdencovi omotali hlavu akousi
bielou handrou. Potom nastúpilo
popravč ie družstvo. Zaznel povel a
zahrmela salva. Vlasovec však
nepadol. Velite ľ popravč ieho
družstva nato vytiahol pištol a z
bezprostrednej blízkosti odsúden-
covi strelil do hlavy.

Ani ho nepochovali na cintoríne.
Jeho hrob bol za cintorínom v poli,
tam kde je dnes Cintorínska ulica.

Po prechode frontu, hneď na tretí
deň vytvorená ľudová milícia za-
strelila Gustáva Schmidta. Stalo sa
to v bezprostrednej blízkosti hruš-
ky, ktorá sa stala šibenicou pre Do-
minika Virgovič a. Nedopriali mu
ani odpoč inok na cintoríne. Pocho-
vali ho v priekope povedľa neho.

A č o vlasovci? K Američ anom sa
nedostali, kdesi pri Prahe ich dorú-
bali kozáckešable.

Profesioná lni i dobrovoľníhasič i
viackrá t prejavili nesúhlas s tým, že
pre plá novanú individuá lnu výstavbu
na Rozá lke by malo byť zruš ené
jestvujúce hasičské ihrisko. Tomuto
problému sme sa venovali aj v na-
š ich noviná ch, vo vlaňajš om jú lovom
čísle sme uverejnili kritický list pred-
sedu Dobrovoľné ho hasičské ho
zboru v Pezinku Gabriela Guš tafíka.
Napísal ná m, že so zruš ením ihriska
nesúhlasia, veď na jeho výstavbe
odpracovali č lenovia stovky brigá d-
nických hodín a teraz ho využívajú
na hasičské š portové sú ťaže, tré -
ningy a často sem chodia i deti zo
š kôl.

Faktom je, že ihrisko bolo vybudo-
vané na mestskom pozemku bez
stavebné ho povolenia a nemá ani
kolaudačné rozhodnutie, čím argu-
mentovalo donedá vna mesto, ale

predsa by bola len š koda, aby sa
ihrisko zruš ilo.
Č lenov DHZ preto na tohtoročnej

výročnej schôdzi poteš ila informá cia
z úst prítomné ho primá tora Olivera
Solgu, že k zruš eniu ihriska nepríde.

- pove-
dal ná m primá tor O. Solga.

"Už na rokovaniach so zástupcami
Hasič ské ho a záchranné ho zboru v
Pezinku sme deklarovali jednozna-
č ný záujem toto ihrisko zachovať.
Celý problé m bol v tom, že pred-
chádzajúce riešenie obytnej zóny
Rozálka rátalo s tý m, že na konci
ihriska bude vybudovaný ch sedem
rodinný ch domov. Tento model sme
odmietli a toto ihrisko, ktoré patrík
siedmim na Slovensku, chceme za-
chrániť. Našou snahou je podporo-
vať hasič ský šport a vý cvik, máme
záujem aby sa základň a Hasič ské ho
zboru v Pezinku rozširovala,"

(mo)

V naš ich noviná ch sme už infor-
movali, že holandská obchodná
firma Ahold ide stavať v naš om
meste predajňu Hypernova, ktorá
by mala byť otvorená eš te v tomto
roku.

Firma Ahold má svoje predajne v
27 krajiná ch. Na Slovensku má po-
boč ku Ahold Retail Slovakia, ktorá
prevá dzkuje 13 predajníHyperno-
va. V januá ri sa slovenská poboč ka
spojila so sesterskými spoloč -
nosťami v Č esku a Poľsku, s ktorými

Okrem Pezinka by mala tento
rok postaviť na Slovensku ďalš ie
š tyri predajne.

vytvorila silnejš iu organizá ciu Ahold
Central Europe so sídlom v Prahe.

Preto ná s prekvapila sprá va v slo-
venskej tlač i, že firma Ahold má zna-
čné finančné problémy, ktoré spôso-
bili pokles jej akciína burze o dve
tretiny hodnoty.

Aj keď sa problémy materskej
firmy Ahold, podľa hovorkyne Diany
Stankovskej, vraj slovenskej po-
boč ky priamo netýkajú , predsa tá to
sprá va vyvolá va obavy, č i nena-
stanú kompliká cie pri užnaš tartova-
nej príprave výstavby predajne Hy-
pernovy v Pezinku. (mo)
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Centrum voľné ho času v spolu-
prá ci so Sokolom Pezinok organi-
zuje v apríli Pezinskú ligu v orienta-
čnom behu pre ž iakov ZŠ . Liga
pozostá va z 3 kôl a finá lové ho pre-
teku. Jednotlivé kolá sa uskutoč-
nia: 8.4. na ZŠ Kupecké ho, 10.4.
na ZŠ Orešie a 15.4. v CVČ . Pre-
zentá cia je vž dy od 13.00 do 14.00
hod. Finá le je na programe 26.4.
na amfiteá tri v Pezinku. (cvč)

TENISOVÁ HALA. Donedá vna ešte basketbalová hala na Holubyho
ulici sa po rekonštrukcii zmenilana tenisovú. Vyrá stol tu tenisovýkurt s kva-
litným umelým povrchom, ktorý dodala firma Koratex. Ná vštevníkom budú
k dispozícii tiež nové šatne, posilň ovň a, bufet a neskôr aj reštaurá cia. Hala
bude otvorená kaž dý deň od 8.00 do 24.00 hod., na zá klade objedná vok,
osobne alebo tel. na číslach 033/640 6430-1, mobil 0904 589 894, 0903
277455. Poplatok za hodinovýprená jom kurtu je od 8.00 do 14.00 hod. 300
Sk a od 14.00 do 24.00 hod. 350Sk. (mo)

Mladí pezinskí lezci, súrodenci
Dominika a Jakub Ková čikovci,
začali tohtoročnú sezónu pretekmi
vČ eskej republike. Na Lanex Cupe
v Olomouci 15. februá ra sa obaja
umiestnili na druhom mieste a na
marcových pretekoch v Jičíne Ja-
kub vyhral po bravúrnom výkone v
superfiná le. (JK)

Narodená :
Disciplína:

Klub:
Tré nerka:
Osobné rekordy:

Ú spechy:

12.6. 1986
šprint na krá tke

trate (60, 100 a 200 m)
Vital Bratislava

Dana Horská
60 m - 7,70 s.,

100m - 12,20 s., 200 m - 24,80 s.
majsterka SR na 60

m a 200 m v kategórii dorastu a
juniorov v hale i na drá he
- 2. miesto na majstrovstvá ch
SR dospelých na 60 m a 200 m
v hale i na drá he
- 6. miesto na 200 m na Sveto-
vejgymnaziá de v Caen
- drž iteľka slovenské ho doras-
tenecké ho a juniorské ho re-
kordu na 200 m.

Počas posledné ho februá rové ho
víkendu vyvrcholila v bratislavskej
hale Elá n atletická halová sezóna na
Slovensku. Uskutočnili sa tu
majstrovstvá Slovenska dospelých,
na ktorých sa zúčastnila aj Pe-
zinčanka . Pre-
teká rka bratislavské ho Vitalu si počí-
nala výborne. Veď vekom ešte doras-
tenka, získala dve strieborné medaily,
keď ju v oboch prípadoch predbehla
Lucia Ivanová . V behu na 60 m si ča-
som 7,70 s. utvorila osobný rekord a
na 200 m utvorila slovenský doraste-
neckýa juniorský rekord časom 24.80
s. Barboru Michá likovú sme pozvali k
ná m do redakcie a polož ili jej zopá r
otá zok:

-

Barbora Michá liková

Ktorýdosiahnutý výkon si najviac
ceníte?

Asi najviac si cením výkon na 200 m
(24,80 s.), čo je slovenský rekord. Aj
keď viem, že som mala natrénované
aj na lepš í čas. Tiež ma poteš il výkon
na 60 m (7,70 s.), kde som až s takým
dobrým časom nepočítala. Cením si
však aj všetky medaily, ktoré som
doteraz získala.

-

-

-

Ako ste sa vlastne dostali k ľahkej
atletike?

Ako sa vám darí zladiť školské
povinnosti so športovou karié rou?

Ste spokojná s podmienkami na
svoj športový rast, ktoré má te na
Slovensku?

Najskô r som 4 roky hrávala volejbal,
ale odtiaľsom odiš la. Potom si ma na
š kolských atletických pretekoch
vš imol mô j prvý tréner Ivan Suja a
začala som s atletikou. Po prestupe
na športové gymnázium na Ostredko-
vej ulici v Bratislave som sa dostala k
trénerke Dane Horskej. Za tie výkony,
ktoré dosahujem vď ačím trénerke,
Bohu a rodine.

Mám síce individuálny š tudijný plán,
takž e sa mi to celkom darí ale snaž ím
sa čo najviac chodiťdo š koly, aj vtedy
keď takpovediac nemusím.

My v Bratislave máme na slovenské
pomery celkom dobré podmienky, ale
keď to porovnám s Európou, hoci len
s Č eskom alebo Rakúskom, tak je to
slabé Rozdiel je v tréningových pod-
mienkach, v zabezpečení či už výž ivy
alebo regenerácie. Problémom je aj
malá konkurencia. A chýbajú kvalitné

tréningové priestory. Kvalita tréne-
rov? To vám neviem povedať, lebo
nikdy som sa nepripravovala na se-
zónu mimo Slovenska. Ale moja tré-
nerka je vynikajúca a určite by obstála
výborne aj vo svetovom merítku.

Á no. Počas tejto zimy som síce re-
prezentovala iba na š esťstretnutí v
Rakúsku (4. miesto na 60 m za 7,82
s. - pozn red.), keď ž e sa vš etci pripra-
vovali na MS v Birminghame. Ale v
lete som reprezentovala už viackrát a
v reprezentácii sa cítim ako doma.

Ťaž ko povedať, lebo myslím, ž e
kaž dý š portovec, ktorý sa naplno ve-
nuje svojmu š portu je určitým spô so-
bom osobnosť. Páčia sa mi Marion
Jonesová či Maurice Green ale ja si
veľmi váž im Luciu Ivanovú, ktorú
osobne poznám. Je veľmi skromná a
je to výbornýčlovek.

Mojou najväčš ou záľubou je atleti-
ka, veď najviac času trávim na dráhe
a v š kole. Ak mi predsa len ostane
trocha času, rada si vyjdem von s
priateľmi.

Okrem domácich majstrovstiev ma
čakajú aj š tarty za český klub Brno,
kde budem hosťovaťv českej ženskej
lige. Hlavným cieľom sú ale MS 17-
ročných v Kanade a EYOF (ME do 17
rokov) v Paríž i, na ktorých by som
rada získala medailu. Chcem však
byť úspešná aj v š kole, pretož e je
mojim cieľom neskô r š tudovať aj na
vysokej škole.

-

-

-

-

Vieme o vá s, že ste aj členkou
slovenskej reprezentá cie...

Kto je vá š športový vzor?

Čo robíte vo voľnom čase? Aké
sú vaše zá ľuby?

Aké sú vaše plá ny na letnú sezó-
nu?

Peter Roman

Č astý obraz na bežeckých tratiach - Pezinč anka Barbora Michá liková
(vpravo) vbieha do cieľa ako prvá .

Aj keď do júna je na prvý pohľad
ešte more času, organizá tori pr-
vé ho cyklomará tonu Pezinok -
Mosonmagyaróvá r - Neusiedl am
See avizujú milovníkom rekreačnej
cykloturistiky termín konania jeho
prvé ho ročníka. Premié ra tohto
medziná rodné ho podujatia, ktoré
by sa malo staťv trojuholníku part-
nerských miest tradíciou, sa usku-
toční 7. a 8. júna 2003 so štartom v
Pe-zinku v sobotu o 8.00 hod. z
Radničné ho ná m. Predpokladané
ukončenie je v nedeľu v podvečer-
ných hodiná ch na rovnakom mies-
te. Zá ujemcovia jednak o účasť a
tiež o pomoc pri organizovaní cyk-
lomaratónu môž u získaťprihlá šky,
propozície súťaž e a ďalšie informá -
cie v Informačnom centre v Pezin-
ku, Radničné ná m. 7, tel. 033/6901
107.

Pri prílež itosti tohto podujatia
bude vydaná mapa trasy so sprie-
vodným textom, pomocou ktorej
budú môcť zá ujemcovia absolvo-
vaťtúto vyše 200-kilometrovú trasu
individuá lne v inom termíne. (EL)

V polovici júna sa mal uskutočniť
tretí ročník pezinské ho cyklistic-
ké ho maratónu Vezikulá k, ale ako
ná m povedal jeden z organizá torov
Peter Wittgrúber, podujatie sa neu-
skutoční. Dôvodom je novýzá kon o
ochrane prírody č. 543, ktorý zaka-
zuje pohybovaťsa na bicykli v ho-
rá ch v Chrá nenej krajinnej oblasti
mimo cyklistických trá s a lesných
ciest.

Tá to skutočnosť neumož ň uje
organizovať cyklistický maratón v
takej podobe ako to bolo v dvoch
predchá dzajúcich rokoch. (mo)

Dňa 9.3. o 7.30
hod. hliadka MsP preverovala
oznam, ž e na ulici Obrancov mieru sa
pohybuje diviak, ktorý javí znaky cho-
roby. Keď ž e mohol ohroziťobčanov,
policajti privolali člena poľovného
združenia, ktorý zviera po obhliadke
pri dodržaní bezpečnostných opat-
rení utratil.

Dňa 20.3.
o 8.35 hod. MsP preverovala oznam,
že v prevádzke fy Eurostarter Za drá-
hou sa nachádza podnapitý občan
A.P., ktorý sa vyhráž a, že skočí pod
vlak. Ako dô vod uviedol, že zamest-
návateľ mu dal výpoveď . V zjavne
zlom psychickom stave bol preve-
zenýdo Nemocnice P. Pinela.

Diviak na ulici.

Chcel skoč iť pod vlak.

(mb)
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V dň och 13. - 15. marca sa usku-
točnil v Martine 5. ročník festivalu
loká lnych televízií Workshop
2003. Každoročne sa tu stretá va
34 slovenský ch loká lnych staníc
združený ch v LOToS-e, aby pre-
zentovali svoju tvorbu. Trojdň ový
marató n projekcií, seminá rov a
pracovný ch stretnutí vyvrcholil
slá vnostný m vyhlá sením vý sled-
kov v martinskom divadle. Od-
borná porota odovzdala ocenenia
v piatich kategó riach. TV PEZI-
NOK získala prvé miesto v kate-
gó rii Dokument (snímka YAD VA-
SHEM, autori: Pravdová , Schmo-
grovits) a druhé miesto v kategó rii
Reklama (Chladservis - Vyrieše-
né, autori: Bittner, Vagač), pričom
v tejto kategó rii nebola udelená
prvá cena.

Od apríla tohto roku sa spravo-
dajstvo a príspevky TV PEZINOK
objavia aj vo vysielaníTV ZOBOR,
ktorej signá l šíri aj v našom regi-
ó ne spoločnosť Satro. TV PE-
ZINOK je iniciá torom spoločného
projektu TV ZÁPAD, do ktorého sa
zapojili TV ZOBOR, MTT Trnava a
Hlohovecká televízia. Hlavný m
cieľom projektu je vzá jomná spo-
luprá ca pri vý mene programu a
spoločný postup pri marketingo-
vý ch aktivitá ch. (pb)

Svoj príspevok vám adresujem
hlavne z toho dôvodu, že vá š časo-
pis čítam rada a často tám ná jdem
mnoho zaujímavý ch podnetov, ktoré
oslovia a niektoré aj pomôžu riešiť
problémy.

Je tu čas jarného
upratovania a preto by
som si dovolila upo-
zorniťkompetentný ch na chodník na
Š enkvickej ulici, od križovatky s Mý t-
nou ulicou po križovatku s Dobšin-
ského ulicou. Chodia po ň om ľudia,
hlavne v raň ajšom a dopoludň ajšom
čase. Po ceste zasa idú v hojnom
počte nielen autá , ale aj množstvo
autobusov, ktorís nami pešími ne-
prejavujúnijaký súcit.

V zime bol tento chodník možno
prvý , ktorý bol prepluhovaný a posy-
paný , asi preto, že tam má sídlo
firma Petmas.

Teraz po zime však okrem toho, že
je na ň om plno zvý šeného posypo-
vého materiá lu a prachu z cesty, sa
javíako veľmiúzky a je aj nebezpeč-

ný , hlavne v dolnej časti pri križo-
vatke so Slnečnou ulicou. V úseku
pred Dobšinského ulicou zasa
nejaký "poriadkumilovný dobrá k"
vysypal na chodník niekoľko kôp

zeminy, ktorá za-
rá stla burinou, tvorí
preká žku a hyzdí
okolie už pá r rokov.

Prosím kompetentný ch, aby sa
zaujímali aj o perifériu, sme tiež
občania mesta Pezinok, ktorípri-
spievajú svojimi daň ami.

Tešíme sa, že naše mesto dostá va
peknú podobu, pravda, keď si od-
myslíme tie ohyzdné budovy v
strede mesta na Holubyho ulici a pri
kúpalisku v parku.

Je mi veľmi ľúto, keď na prechá dz-
kach do prírody s manželom po
okolínachá dzame čoraz viac divo-
ký ch sklá dok, špiny a neporiadku,
napríklad aj vo vyčistenom Saulaku.
Ale to je už asi o inom.

(menov redakcii)

Dokončenie z 1. strany
Víťazka súťaže získala keramickú

vá zu, korunku, balíček kozmetiky,
večeru pre dve osoby a kyticu kve-
tov. Odmeny získali aj súťaž iace na
druhom atreťommiesta. Cenyveno-
vali: keramika - Zuzana Polá ková ,
korunky - Soň a Kozá ková , firma
ORIFLAME, manželia
Ivičičovci - Zámocká
viná reň a Kvetiná rstvo -
Anna Boldá čová .

Víťazke súťaže vy-
plý va povinnosť repre-
zentovaťmesto na rôz-
nych kultúrno-spolo-
čenský ch podujatiach,
akými sú - Vínne trhy
Pezinok, akcie Malokar-
patskej vínnej cesty,
Vinobranie a iné. Zú-

častnísa aj na súťaž i Region Re-
gina v Brne a Krá ľovná vína v Brne.

Usporiadatelia súťaže - Mesto
Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok
a Združenie pezinský ch vinohradní-
kov a viná rov chcú organizovaťtúto
súťaž každý rok.

(mo)
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4.4. BEH OSLOBODETA

. Trvanie vý stavy: 7.4. - 4.5.
2003

1. - 2. Intacto USA
3. - 4. Baby to chcú tiež Nem.
5. - 6. Knihadžungle 2

USA
5. - 6. Solaris USA
8. - 9. Na pokraji smrti USA

10. FK 100: Ostrov Kó rea
11. Hovor s ň ou Š pan.

12. - 13. Pá n prsteň ov: Dve veže
USA, VB

15. - 16. Loď duchov USA
17.

18. - 20. Dva tý ždne na zaľúbenie
USA

22. - 23. Daredevil USA
24. FK 100: Amarcord TAL
25. Zem nikoho Slovinsko

26. - 27. Čert vie prečo ČR, SR
30. FK 100: Zväčšenina VB

(piatok) -

KINO DOMU KULTÚRY

CENTRUM VOĽ NÉ HO
ČASU

(17.00 h.)

(19.00 h.)

FK 100: Naqoyqatsi USA

Začiatok predstaveníje o 19.00
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená hodinu pred
začiatkom predstavenia. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ !

pre dospelý ch na motívy ž ivota Ch.
Chaplina v podaníDivadla Nesly-
ším v spoluprá ci s Divadlom v 7 a
půl;

(nedeľa) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sá le -

- hlavný garant:
Dobrovoľný hasičský zbor Pe-
zinok;

(streda) o 9.00 hod. v Malej
sá le -

- súťaž v prednese v
jazyku anglickom pre ZŠ a SŠ ;

(piatok) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sá le -

- koncert
Michala Davida a Mishy spojený s
diskotékou FUN rá dia a rá dia B1;

(sobota) - -
krajská súťažná prehliadka det-
ský ch folkló rnych súborov. Hlavný
garant: MOS;

o 17.00 -

17.4.
HOVORY O ZDRAVÍ

29.4.
SNÍVAJTE S NAMI

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló -
niku - - cyklus
predná šok Viery Černuškovej. Té-
ma: ;

(utorok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sá le - -
televízny zá znam zá bavného pro-
gramu STV a Prima film, spol. s r.o.
Moderuje Peter Kočiš. Vý hra pre
divá ka so zakúpenou vstupenkou v
sá le;

Spontá nne uzdravenie
20.4.

HASIČSKÁ Š IBA-
ČKOVÁ ZÁ BAVA

23.4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM

25.4.
DOUBLE DISKO-

PRÍBEH - MIŠO AMISHA

26.4. VRŤ SA DIEVČA

7.4. VERNISÁ Ž FOTON
VÝSTAVY:

(sobota) od 10.00 hod. v Malej
sá le - - program pri
prílež itosti Medziná rodného dň a
Ró mov. Hlavný garant: MsÚ Pezi-
nok

(nedeľa) o 10.00 hod. v Spo-
ločenskej sá le -

- súťaž v
tanečnom športe. Hlavný garant:
TC Charizma;

(streda) o 9.00 hod. -
-

súťaž v prednese v jazyku nemec-
kompre ZŠ a SŠ ;

(piatok) -

(piatok) o 20.00 hod. v Malej
sá le -

- jazzový koncert. Účinkujú:
Dan Brantigan (trúbka, USA), John
Shannon (gitara, USA), Martin Vali-
hora (bicie, SR), Oskar Ró zsa (ba-
sa, SR);

(nedeľa) -

- o 16.00 hod. v Malej sá le -
. Dnes:

v podaníDivadla Neslyším z
Brna;
- o 19.00 hod. v Malej sá le -

- divadelné predstavenie

KULTÚRNE CENTRUM

5.4.
DEŇ RÓMOV

;
6.4.

SÚŤAŽ O POHÁ R
KULTÚRNEHO CENTRA

9.4. AJ PÁ N
GOETHE BY MAL RADOSŤ

11.4. VENČEK TANEČ -
NEJŠKOLY;

11.4.
DAN BRANTIGAN QUAR-

TET

13.4. DEŇ DIVADLA
NEPOČUJÚCICH:

AHOJ
ROZPRÁ VKA O troch prasi-
atkach

PLAY
CHAPLIN

NIA MESTA PEZINKA

9.4.
PEZINSKÝ MILIONÁ R PRE ZŠ

13.4.
POĎME SPOLU NA HO-

MOLU
15.4.

VEĽ KONOČNÉ TRADÍCIE

23.4.
DEŇ ZEME

30.4.
...NA CESTÁ CH...

5., 17. a 22.4.

11.4. - 25.4.

Naše
zvieratká

Ťap, ťap ťapušky

Mama, ocko,
poď sa hrať

- prezentá -
cia o 15:00 - 16:00 v Zámockom
parku;

(streda) o 16.00 hod. v KC -
;

(nedeľa) o 10.00 hod. zraz
pri CVČ -

- vý let do prírody;
(utorok) o 15.00 hod. v CVČ -

- tvo-
rivé popoludnie;

(streda) o 13.30 hod. v Zá -
mockom parku - ;

(streda) o 15.00 hod. v CVČ -
- beseda s ces-

tovateľom.

- Počítače a mode-
lá rska dielň a 8.00 - 12.00 hod.

Vý stava a vyhodnote-
nie veľkonočný ch vý robkov.

- 2., 9., 16., 23. a
30.4. o 13.30 hod. v CVČ -

- tvorivé dielne;
- 17. a 24.4. o 9.30
hod. v CVČ - -
riekanky;
- : 4., 11. a 25. o

9.30 hod. v CVČ -
.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:

VÝSTAVY:

PODUJATIAPRE:
Školské kluby:

Materskéškoly:

Mamičky s deťmi


