
Na ú spechu akcie Dňa narcisov sa významne podieľali aj š tudenti pezinského
gymná zia. Na snímke sú - SilviaŠvecová , Martin Rýdzi a Lenka Eliašová .

V dň och 16. a 17. mája 2003 sa
uskutoční referendum o vstupe SR
do Európskej ú nie. V prípade jeho
ú speš nosti (musí sa na ň om
zú častniť minimálne 50 percent
voličov) to bude veľmi dôležitý krok
v naš om smerovaní do spoločen-
stva vyspelých európskych krajín.

Volebné miestnosti budú otvo-
rené v piatok 16. mája od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 17. mája od
7.00 do 14.00 hod. Zoznam voleb-
ných okrskov a volebných miest-
ností sme uverejnili v minulom
čísle.

Právo hlasovať majú občania,
ktorí v deň referenda dovŕš ili 18
rokov.

Oprávnený volič pri vstupe do
hlasovacej miestnosti je povinný
preukázaťsvoju totožnosťobčian-
skym preukazom a predložiťhlaso-
vacípreukaz. (mo)

Tak ako ostatní občania náš ho
š tátu, stoja aj Pezinčania pred dô-
ležitým rozhodnutím, vyjadriťv refe-
rende 16. - 17. mája svoj názor na
vstup Slovenska do Európskej ú nie.
Ak chceme urobiťtento krok s plnou
zodpovednosťou, potrebujeme čo
najviac informácií o jeho výhodách
a nevýhodách. Keďže nie každýmá
možnosťsledovaťvš etko, čo sa na
tú to tému objaví v médiách, ponú -
kame vám niekoľko informácií, o
ktorých predpokladáme, že budú
pre vás zaujímavé.

- Po vstupe do EÚ budeme nakupo-
vať niektoré základné potraviny
drahš ie. Najviac zdražejú mlieko,
syry, cukor a hovädzie mäso.
- znížia sa vš ak ceny zemiakov a

hydiny
- roľníci dostanú európske ceny za
surovinu
- keďže reálne mzdy porastú po-

zvoľna, zníženie výdavkov jednotli-
vých domácností na potraviny po-
trváminimálne dvadsaťrokov (toľko

t Č o sa zmenív našom ná kup-
nom košíku?

aj potrvá, kým sa vyrovnáme v
tvorbe HDP na obyvateľa vyspelých
ekonomík); v sú časnosti míň ame
na potraviny zo svojich čistých príj-
mov takmer 30 percent, kým
niektoré krajiny EÚ 12 - 13 percent.

- "Až o 10 Sk sa môže znížiťcena
domácich bielych a červených vín,
ako dôsledok vpádu lacných a pri-
tom kvalitných francú zskych, talian-
skych a š panielskych stolových vín
na Slovensko. V supermarketoch
môže vyjsť liter na 40 Sk," - odha-
duje Igor Šarmír, tajomník Zväzu
výrobcov hrozna a vína. Zhruba o
30 percent by mohli klesnú ťaj ceny
akostných dovozových vín, fľaš a
ktorých teraz stojíod 300 Sk.

- reakciou na očakávané zvýš ené
ceny potravín po naš om vstupe
môže byť rozvoj samozásobovania
(záhradkári, drobnochovatelia).

Bezprostredne po vstupe sa
zrejme zvýš i podiel naturálnej spo-

t

t

Ako sa bude vyvíjať cena ví-
na?

Akú cenu má samozá sobova-
nie?

treby potravín. Malo by vš ak ísť o
prechodné 3-4 ročné obdobie. Po
tom čo sa ľuďom zvýš ia príjmy sa
samozásobovanie zníži.

- lepš írozvoj ekonomiky
- vyš š ízáujem investorov
- rýchlejš í rastživotnej ú rovne
- možnosťpracovaťv zahraničí
- jednoduchš ie cestovanie
- silnejš íhlas SR vo svete
- vyš š ia bezpečnosť
- príjmy z rozpočtu EÚ
- viac pracovných miest
- financovanie projektov v regiónoch
- zákaz znižovaťverejné výdavky
pre regióny a nahrádzaťich peniaz-
mi z fondov

- v priebehu rokov 2004-2006 by sme
mohli dostať1,05 mld. eur.

Ak sa chcete dozvedieť odpo-
vede na ď alšie otá zky tý kajúce
sa členstva SR v EÚ , ako aj sa-
motnej únie, môžete ich získať
od kvalifikovaný ch odborníkov
na bezplatnej telefónnej linke
0800 111666, denne od 8.00 do
18.00 hod.

Vý hody vstupu do EÚt

Pokračovanie na 11. strane.

Svojpomocný klub Ve-
nuš a Pezinok v mene Ligy
proti rakovine SR v spo-
lupráci so spoluorganizá-
tormi a dobrovoľníkmi zor-
ganizoval dobrovoľnú fina-
nčnú zbierku v Deň narci-
sov 2003.

V Pezinku zbierku za-
bezpečovalo 46 dobro-
voľníkov, ktorí občanom
ponú kali kvet narcisu. Fi-
nančný výnos zo zbierky
bol vyš e 77 tisíc korú n (ZŠ
Oreš ie 1900 Sk, Obchod-
ná akadémia 5310 Sk,
zbierka v uliciach 69 995
Sk).

Organizátoriďakujú vš et-
kým občanom za prí-
spevky a pochopenie
myš lienky občianskej ini-
ciatívy na podporu preven-
cie, včasnej diagnostiky a
výskumu rakoviny. Ďalej
ú primne ďakujú Alžbete
Follrichovej z ul. Obrancov
mieru za darovanie veľké-
ho množstva živých narci-
sov, Únii žien Pezinok, a
š tudentom SOU Komen-
ského ul., Obchodnej aka-
démie Pezinok a žiakom
ZŠOreš ie za zapojenie do
zbierky. (mo)

Aj pri príležitosti tohtoročného
Dň a matiek, ktorý pripadá na ne-
deľu 11. mája, sa uskutoční v na-
š om meste viacero podujatí.
Vlastné podujatia pre mamičky
budú mať predš kolské zariade-
nia, š koly a kluby dôchodcov.

Centrum voľného času a Kul-
tú rne centrum v Pezinku pripra-
vujú podujatie v nedeľu 11. mája
o 15.00 hod. vo veľkej sále Domu
kultú ry, kde s programom vystú -
pia deti z krú žkov CVČ.

(mo)
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Mestské zastupiteľstvo schválilo
zriadenie sobášneho miesta v re-
prezentačných priestoroch mest-
skej rady v Starej radnici. Paušálne
poplatky za sobáše sú nasledovné :
obyvatelia Pezinka 1000 Sk, jeden
z dvojice obyvateľom Pezinka 1500
Sk, obyvatelia iných miest 2000 Sk.

Sobáše sa budú konať naďalej
bezplatne v sobášnej sieni na Mest-
skom ú rade. (mo)

V roku 2002 sa vytriedilo v Pe-
zinku 108,92 t papiera, 79,65 t skla
a 903,20 t biologické ho odpadu, č o
predstavuje 17,49 percent z celko-
vé ho množstva vyprodukované ho
odpadu. Zvyšné ho netriedené ho
odpadu vyvezené ho na skládku
bolo 5151 t (82,51 percent).

Pri prepoč te na jedné ho obyva-
teľa, každý obč an v minulom roku
vyprodukoval 236,40 kg netriede-
né ho odpadu a vytriedil 50,10 kg
druhotných surovín. V porovnanís
rokom 2001 to predstavuje mierne
zvýšenie separácie.

Komunálny odpad sa v našom
meste triedi od roku 1993 a jeho
likvidáciu zabezpečuje firma Pet-
mas. (mo)

Tretie tohtoroč né zasadnutie
Mestské ho zastupiteľstva v Pe-
zinku sa uskutoč ní v piatok 16.
mája o 8.30 hod. v zasadač ke MsÚ
na Radničnom nám. 7. Bude mať
tento program:

Rozbor hospodárenia za rok
2002, informácia o stave životné ho
prostredia, návrhy na mestské oce-
nenia, informácie o príprave refe-
renda o vstupe do Európskej ú nie,
informácia o príprave Vinobrania a
iné . (mo)

Dňa 6.3. 2003 nadobudlo ú č in-
nosť Všeobecne závä zné nariade-
nie Mestské ho zastupiteľstva v Pe-
zinku č . 1/2003 o niektorých pod-
mienkach držania psov. VZN
okrem iné ho upravuje podmienky
evidencie psov a vydávanie evi-
denčných známok. Mesto Pezinok
v sú lade so zákonom NR SR č .
282/2003 Zb. zakotvilo do VZN fa-
rebné rozlíšenie evidenčných zná-
mok pre psov. Vydávajú sa známky
zelenej farby a pri evidencii nebez-
peč né ho psa bude vydaná známka
č ervenej farby.

Po uplynutíuvedené ho termínu
bude výmena známky spoplatne-
ná.

TaktiežMestskápolícia bude tole-
rovať nevyhovujú ce evidenč né
známky pri kontrolách totožnosti
psa len do 15.5. 2003.

Na základe uvedeného ž ia-
dame majiteľov psov vlastnia-
cich staršie evidenč néznámky,
ktorénie sú v sú lade s VZN č .
1/2003, teda sú kovovéprípadne
inej farby, aby si ich prišli bez-
platne vymeniť za známky zele-
nej farby do 15.5. 2003 na MsÚ
Pezinok, oddelenie výstavby a
ž ivotného prostredia, č íslo dverí
34.

Pri kontrolách vykonaných po
15.5. 2003 a zistení použ ívania
nevyhovuj ú cej eviden č nej
známky bude MsP oprávnená
ulož iťblokovú pokutu. (RK)

V programovom vyhláseníMest-
ské ho zastupiteľstva je ú loha - inici-
ovať vznik mládežníckeho parla-
mentu. Návrh na jeho zriadenie na
poslednom zasadnutíMsZ predložil
primátor mesta Oliver Solga.

Poslaním Študentské ho parla-
mentu by malo byť spolu s vedením
mesta konzultovať a riešiť problé my
týkajú ce saživota mládeže vo veko-
vej skupine od 14 do 18 rokov. V 25-
č lennom parlamente budú zastú -
pené všetky pezinské stredné a

základné školy. Partnerom mladých
poslancov budú primátor, zástupco-
via primátora a poslanci Mestské ho
zastupiteľstva. Najdôležitejšie prob-
lé myŠP sa budú prerokú vať v Mest-
skej rade a v Mestskom zastupi-
teľstve.

Prvý krok k vzniku Študentské ho
parlamentu sa teda urobil, teraz
bude dôležité , aby mladíľudia pre-
javili dostatočný záujem v ňom pra-
covať a riešiť svoje problé my, kto-
rých nie je iste málo. (mo)

Už tradične v polovici mája organizuje Mestskýú rad v Pezinku Deň otvo-
rených dverí. Ten tohtoročný sa uskutoč ní14. mája od 8.00 do 17.00 hod.
Okrem osvedčených besied s odbornými pracovníkmi ú radu na rôzne té my
(princípy a systé m práce samosprávy, rozvojové zámery mesta, životné
prostredie, separovanýzber a bezpečnosť v meste, č innosť Mestskej polí-
cie) bude rozšírenýo nevšednú udalosť - slávnostné uvedenie nové ho ma-
teriálu Vývoj erbu mesta Pezinok a prič lenených obcí, ktoré ho autorom je
PhDr. Ján Milan Dubovský. Brožú ra bude popri chronológii formovania pe-
zinské ho erbu obsahovať aj predstavenie erbov Cajly a Grinavy. Autor je
pripravený odpovedať na otázky z uvedenej problematiky. Kolektívom,
najmä z pezinských škôl odporú č ame, aby sa prihlásili na jednotlivé be-
sedy vopred na Mestskom ú rade v Pezinku, Radničné nám. 7. č .dv. 20c,
referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102. (EL)

Monitoring aktivít subjektov zapo-
jených do eko-kampane Za č istejší
Pezinok za mesiac marec a apríl:

3.4. zorganizovalo Obč ianske
združenie U psej matere na Zá-
kladnej škole Kupecké ho ul. semi-
nár o rizikách chovu a povinnos-
tiach majiteľov psov. Podobné se-
mináre sa uskutoč nia aj na ostat-
nýchškolách.

12.4. č istili pezinskískauti (61.
zbor Modrýoblak) Cajlanskú a No-
vomeské ho ulicu.

V týždni 31.3. - 4.4. sa uskutoč -
nil na ZŠ Kupecké ho ul. týždeň
č istoty.

Na ZŠ Kupecké ho, Fándlyho a
Bielenisko dostali plastové ve-
dierka na bioodpad.

ZŠ Holubyho má vo všetkých
triedach zavedený separovaný
zber odpadu.

V rámci eko-kampane vyhla-
sujú organizátori sú ťažo najkrajšiu
kvetinovú výzdobu triedy. Každá
škola v Pezinku, ktorá sa chce na
sú ťaži zú častniť , môže do 5. mája
nahlásiť tri triedy, ktoré ju budú re-
prezentovať . Vyhodnotenie sú ťaže
sa uskutoč nína záverečnom bene-
fičnom koncerte kampane 6. jú na.

l

l

l

l

l

l

(EL)

V piatok 28. marca sa uskutočnilo
druhé tohtoročné zasadnutie Mest-
ské ho zastupiteľstva v Pezinku. Ro-
kovanie za ú časti 24 poslancov vie-
dol primátor mesta Oliver Solga.

V ú vode takmer osemhodinové ho
rokovacieho maratónu sa poslanci
oboznámili s informáciami o č innosti
Mestské ho ú radu a hlavnej kontro-
lórky mesta. Na dotazy odpovedal
primátor, hlavná kontrolórka a ve-
dú ci oddeleníMsÚ .

V ďalšej časti rokovania prednosta
MsÚ Miroslav Šebesta predložil na
schválenie 3. novelu Rokovacieho
poriadku MsZ. Neboli k nej vážnej-
šie pripomienky až na niektoré vý-
hrady k navrhovaným pravidlám o
časovom obmedzeníposlaneckých
diskusných príspevkov.

O vývoji delikvencie na ú zemí
mesta za vlaňajší rok poslancov
informovali - náčelník Mestskej polí-
cie kpt. Ľudovít Farbula, riaditeľOb-
vodné ho oddelenia Policajné ho
zboru Mjr. Ján Jaslovský a vedú ci
odboru všeobecnej vnú tornej
správy Okresné ho ú radu v Pezinku
JUDr. Dušan Kušnier.

Hodnotiacu správu o stave kultú r-
neho života v meste a návrh Kon-
cepcie kultú ry v písomnej forme
predložil zástupca primátora Jozef
Chynoranský. Novospracovaná
koncepcia sa venuje profesionálnej
kultú re a umeniu, kultú rnemu vyžitiu
obyvateľov, kultivácii mestské ho
prostredia a kultú re medziľudských
vzťahov.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom
koncepcie sociálnej starostlivosti na
roky 2003 - 2006 a vyhodnotením
plnenia ú loh v sociálnej oblasti v
roku 2002.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie vyhodnotenie minuloroč -
né ho hospodárenia v mestských
lesoch a v poľovníckom združení
Leštiny. Schválilo správu o separácii
odpadov a sú hlasilo so zrušením
nádob na bioodpad na sídliskách
pre malý záujem o triedenie týchto
odpadov.

Najdôležitejším bodom rokovania
bolo schválenie I. novely rozpoč tu
na rok 2003. Poslanci po dlhšej dis-
kusii schválili navýšenie výdavkov o
18 587 tisíc Sk a príjmov o 18 587

tisíc Sk, pričom celkové príjmy budú
vo výške 209 535 tisíc Sk a výdavky
220 237 tisíc Sk.

Neočakávane dlhú diskusiu vyvo-
lalo riešenie vzniknutej situácie
okolo výstavby 4 obytných domov
na Muškáte I. Poslanci sa obozná-
mili so stanoviskami zástupcov fi-
riem TERRA 2000, a.s. a Stavoim-
pex Holíč , spol. s r.o., ktoré sa
dostali do obchodné ho sporu. MsZ
zobralo na vedomie, že nájomná
zmluva so spol. TERRA 2000, a.s. z
dôvodu nezahájenia výstavby pred-
metných obytných domov do 31.12.
2002 zanikla. MsZ rozhodne o ďal-
šom postupe pri nakladanís pred-
metnými pozemkami po skončení
výkonu štátneho stavebné ho
dohľadu.

Poslanci MsZ poverili primátora O.
Solgu, aby jednal s vedením Malo-
karpatskej komunitnej nadácie RE-
VIA o návrhu zmluvy o pristú pení
mesta Pezinok do tejto nadácie.

(mo)

V dňoch 15. a 16. apríla sa konal v
Bratislave 13. snem ZMOS. Prvý-
krát sa na ňom zú častnil pezinský
primátor , ktoré ho sme
sa spýtali na jeho postrehy:

-

Oliver Solga

Pezinok je mladý m členom
ZMOS-u, do ktorého sme vstú pili
len v jú li minulého roku na mô j pod-
net. To, že sme členom organizá cie,
ktorá združuje 90 percent z 3000
všetký ch miest a obcí Slovenska,
považujem za veľmi dô lež ité.

Snem bol miestami dosťbú rlivý ,
hovorilo sa najmä o problémoch

samosprá vy, ktoré nastali po pre-
chode kompetenciízo strany štá tu.
Snem zvolil nové vedenie ZMOS-u
a jeho predsedom sa opäťstal Mi-
chal Sý kora. Ná š región v ZMOS-e
zastupuje primá tor Modry Vladimír
Medlen. Predstavitelia vlá dy a mi-
nisterstiev ná s informovali akékom-
petencie ešte získa samosprá va.
Na neoficiá lnych stretnutiach s pri-
má tormi a starostami miest a obcí
sme mali možnosťkonfrontovaťexis-
tujú ce problémy, spôsob ich riešenia
a nadviazaťkontakty. (mo)
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Okresné riaditeľstvo Hasičské ho
a zá chranné ho zboru v Pezinku
usporiada v dň och 3. - 7. má ja 2003
pri prílež itosti oslá v sv. Floriá na Dni
otvorený ch dverína pezinskej Ha-
sičskej stanici. Na programe sú
uká ž ky zá chrany osôb z cvičnej
veže a z lezeckej steny, uká ž ky
zá chrany osôb pri dopravný ch ne-
hodá ch, uká ž ky pož iarnické ho
športu a prehliadka hasičskej stani-
ce. (oá)

Občianske združenie Karpaty
Slovakia pripravilo projekt predre-
ferendovej kampane Slovensko v
kontexte historickej Európy.

V rá mci projektu sa v apríli usku-
točnia besedy a panelová vý stava
v pezinský ch kluboch dôchodcov a
v Mestskom múzeu. (pw)

Veľký úspech pri vystúpeníBrejk
Stepu mal trojroč ný Erik Lupták,
ktorý udivoval svojimi pohybo-
vý mi schopnosťami.

Trojica najkrajš ích rómskych dievč at - zľava Mária Lacková, Miss Hana
Kollerová, Zuzana Oláhová.

V tomto roku sa druhý krá t konal
v Dome kultúry v Pezinku Deň Ró-
mov. Jeho hlavný mi organiz á tormi
boli Oddelenie občianskych z á -
lež itostíMestské ho úradu a Kul-
túrne centrum. Do programu
prispeli samotníRómovia.

To, ž e sa Deň Rómov v Pezinku
koná , je predovšetký m zá sluha

miestnej samospr á vy. Dokazuje
to trvalejšízá ujem mesta o rieše-
nie socializačný ch problé mov Ró-
mov.

V úvode podujatia pozdravil prí-
tomný ch Rómov primá tor mesta
Oliver Solga. Potom sa uskutočnili
vystúpenia Brejk Stepu - chlapcov
z Tehelnej a detía spevá ckej sku-

piny z Glejovky. Prvý krá t sa ko-
nala voľba rómskej MISS. Najväč-
šie sympatie si získala pät-
ná sť ročná študentka Pedagogic-
kej a kultúrnej akadé mie v Modre
Hana Kollerov á z Kuchyne, na
druhom mieste sa umiestnila
Zuzana Olá hová (15) a na treťom
Má ria Lacková (15), obe z Glejov-
ky.

Súčasťou podujatia bola de-
gustá cia špecialít rómskej kuchy-
ne, vý stavka fotografiíZo ž ivota
pezinský ch Rómov a vý stavka
ručný ch prá c. (mo)

Upozorň ujeme občanov Pezinka
na novú možnosť stretnúť sa s po-
slancami Mestské ho zastupiteľ-
stva. V budove Mestské ho úradu
na Radničnom ná m. č. 7 je v každú
prvú stredu v mesiaci od 16. do 18.
hod. na tento účel k dispozícii
miestnosť č. 19 (na 1. poschodí).
Prítomní poslanci sú pripravení
vypočuť si ná mety, či sťaž nosti svo-
jich voličov súvisiace so ž ivotom v
meste a pomôcť hľadať riešenie ich
problé mov. (EL)

Do novej klubovne na Cajlanskej
ulici 88 sa prednedá vnom presťa-
hoval 61. skautský zbor Modrý ob-
lak. Pri tejto prílež itosti by chceli
skauti a skautky predstaviť širokej
verejnosti svoju činnosť . Ste preto
srdečne pozvaní, všetci priatelia
skautingu, členovia terajšía aj bu-
dúci, ale aj vy všetci čo má te zá u-
jem vedieť čo robia skauti počas
svojich schôdzok, vý prav a tá borov
na 9. má ja
2003 od 13.00 hod. do priestorov
klubovne a jej zá hrady na Cajlan-
skej ul. 88. Môžete sa sami pre-
svedčiť o prá ci našich členov
prostredníctvom fotodokument á -
cie, ale aj naž ivo priamo v priesto-
roch novej klubovne.

Deňotvorený ch dverí

(sz)

Najlepš ie vína vyberalo 64 degustátorov, prevažne mužov. Medzi dvoma
ženami sme zazreli aj 20-roč nú Klaudiu Tretinovú, ktorá prednedávnom
získala titul Kráľovnávína.

Vínne trhy Pezinok - to je už po-
jem medzi viná rskymi a vinohrad-
níckymi odborníkmi, ale aj milov-
níkmi jedinečné ho ná poja s ná -
zvom víno. Veľa ľudísa stotož ň uje
s ná zorom, ž e to bola veľmi šťastná
myšlienka, ktorá viedla k zrodu
podujatia, ktoré má dnes najž iari-
vejšie postavenie medzi sloven-
ský mi viná rskymi prezentačný mi
akciami. V tomto roku zaž ívame jej
ôsmu podobu, opäť skvelú, svia-
točnú.

Samotnej ochutná vke najkvalit-
nejších slovenský ch, moravský ch
a rakúskych vín predchá dzala od-
borná degustá cia, ktorá sa konala
4. apríla v Dome kultúry v Pezinku.
Vý robcovia vín prihlá sili do súťaž e
440 vzoriek vín vlaň ajších i star-
ších. Vína hodnotilo 64 degustá to-
rov v ôsmich komisiá ch. Pri hodno-
tení použ ili 100-bodový systé m
O.I.V., ktorý zaručuje objektivitu
hodnotenia. Degustá tori hodnotia
samostatne a anonymne, nepo-
znajú víno ani jeho vý robcu. De-
gustačné komisie aj tentoraz viedol
ná š zná my viná rsky odborník Doc.
Ing. Fedor Malík a hlavnou enolo-
gičkou bola Ing. Gabriela Vojteko-
vá , CSc.

Degustá tori po ná ročnom hodno-
tení napokon ocenili 258 vín (58
percent), z toho 31 zlatý mi, 97
strieborný mi a 130 bronzový mi
oceneniami.

Na zá ver deväťčlenná komisia,
zlož ená zo špičkový ch odborníkov
určila absolútneho víťaza - najlep-
šie víno, ktoré získalo titulŠampión
vínnych trhov Pezinok. Tentoraz sa
ním stalo víno Marlot, ročník 2000,
od zná meho viná rskeho odborníka

Doc. Ing. Miloša Michlovské ho,
CSc. z Rakvíc na Morave. Bolo to
po prvý krá t v histórii VTP, čo také to
ocenenie získalo červené víno.
Ďalšími najúspešnejšími vínami sa
stali Chardonnay, vý ber z hrozna,
ročník 2002 od firmy Mrva - Stanko
z Trnavy a Rizling rý nsky, bobuľový

vý ber, r. 2001, Petrecha - Kaštieľ
Belá .

Tieto, ale aj ďalšie mimoriadne
kvalitné vína budete môcť ochutnať
na verejnej degustá cii Vínnych tr-
hov Pezinok 2003, ktorá sa usku-
točnív dň och 9. a 10. má ja v Spo-
ločenskej sá le Domu kultúry. (mo)

Spoloč enská sála Domu kultú ry

piatok 9. mája 14.00 - 20.00 hod.
sobota 10. mája 10.00 - 20.00 hod.
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Obč ianske
združenie U
psej matere a
Základnáorga-
nizácia chova-
teľov mač iek

Bratislava I., Dunaj Cat pozý vajú
š irokú verejnosť na propagač nú
vý stavu mač iek

. Vý stava sa
uskutoč ní21. júna 2003 od 10.00
do 17.00 hod. v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Na vý stave budú najmä mač ky
domáce ale aj mač ky uš ľachtilé.
Sprievodné akcie: kreslenie detína
tému mač ka a licitácia kresieb, vý -
stava fotografií

, hodinka rád vete-
rinára a chovateľa mač iek, video-
film

Podrobné informácie získate na
tel. č ísle 0905 362 802, e-mail: up-
sejmatere@post.sk, poš továadre-
sa: OZ U psej matere, P.O. Box 80,
902 01 Pezinok.

I. ročník Pezin-
skej vý stavy mačiek

(hj)

Mô j naj - kocúr,
Moja naj - mačka

Mačka, malá šelma na zamato-
vý ch labká ch.

Referát vzťahov k verejnosti Mest-
ského úradu v Pezinku uskutoč nil v
marci 2003 prieskum názorov obč a-
nov na Vinobranie. Zber údajov sa
uskutoč nil dotazníkmi prostredníc-
tvom externý ch anketárov od 200
respondentov.

Pri výbere respondentov sa
zohľadňovalo pohlavie, vek, byd-
lisko a povolanie.

Na otázku, aký model Vinobrania
obč ania uprednostňujú 52 percent
odpovedalo, že sú za to, aby sa Vi-
nobranie konalo striedavo v Pe-
zinku a Modre, 42 percent by uvíta-
lo, aby bolo každý rok v Pezinku.

Priaznivo sa respondenti vy-
jadrujú k programu Vinobrania. Naj-
spokojnejš í sú s Ulič kou umelec-

Dň a 30.3. o
15.15 hod. preverovala hliadka MsP
oznam zamestnancov Psychiatrickej
liečebne Philippa Pinela, že v areá li
sa pohybujú neznáme osoby. Zistili,
že v rozostavanej budove patriacej
nemocnici dvaja muži 22-ročný J.O. a
25-ročný A.P. z Pezinka demontujú
hliníkové obloženie okien. Za priestu-
pok proti majetku im uložili blokovú
pokutu.

Vo vstupnej budove nemocnice
hliadka v tom istomčase spozorovala
muža, ktorý sedel na zemi a rozbitým
pohá rom si zarezá val do ruky s
úmyslom podrezať si žily. Mestskí
policajti mu v tom zabrá nili. Privolaná
Leká rska služba prvej pomoci muža
(29 r. J.M.) ošetrila a previezla do
nemocnice v Bratislave.

Dň a 2.4. o
21.30 hod. privolali hliadku MsP na
Myslenickú ulicu v miestnej časti Gri-
nava, kde došlo k dopravnej nehode.
Pri zrá žke zahynul 69-ročný cyklista -
občan tejto mestskejčasti. Hliadka do
príchodu dopravnej polície organizo-
vala cestnúpremá vku.

Dň a 6.4. o
6.00 hod. oznámil pracovník pre-
vá dzky WEST na Moyzesovej ulici,
že im neznáma osoba spô sobila
škodu na zariadeníza päťtisíc korún
a potom utiekla. Vo veci sa začalo
objasň ovanie priestupku proti majet-
ku.

Demontovali okná .

Usmrtený cyklista.

Poškodil zariadenie.

(mb)

Koncom marca odcudzila 14-
ročná žiačka na ZŠ Na bielenisku
svojmu spolužiakovi mobil z vrecka
vetrovky, ktorú mal odloženú v šat-
ni. Spô sobila mu tým škodu 6000
Sk. Krá dež objasnila kriminá lna
polícia. Prípad odložili, pretože ide
o maloletú osobu, ktorá nie je
trestne zodpovedná . (at)

V súvislosti s výmenou š tátnych
poznávacích znač iek (ŠPZ) na
nové evidenč né č ísla (EČ ) pezin-
ská polícia upozorňuje majiteľov
vozidiel, aby sa vyhli stresovým
situáciam pri č akaní v dlhý ch ra-
doch a nenechávali si túto povin-
nosť ažna poslednú chvíľu. Š tátne
poznávacie znač ky (ŠPZ), ktoré
boli vydané do 1.4. 1997 sú platné
do 31.12. 2004. Po tomto termíne,
ak nebudú staré ŠPZ-ky vyme-
nené za nové tabuľky s evidenč -
ným č íslom, vozidlo polícia vyradíz
evidencie motorový ch vozidiel.
Proces opätovného prihlásenia
takto vyradeného vozidla je zdĺha-
vý a finanč ne nákladný .

V okrese Pezinok doteraz jazdí
so starýmiŠPZ viac ako 6500 moto-
rový ch vozidiel a 763 prívesov a
traktorov. Ide o ŠPZ so zač iatoč -
nými písmenami BH a BY.

Výmeny ŠPZ za tabuľky s evi-
denč ným č íslom vozidla v pezin-
skom okrese vykonávajú na
Okresnom riaditeľstve Policajného
zboru v Pezinku, Šenkvickául. č .
14 poč as úradný ch hodín v ponde-
lok 7.30 - 15.00, v stredu 7.30 -
17.30 a v piatok 7.30 - 12.00 hod.
Od 12.00 do 13.00 hod. je prestáv-
ka. Pri výmene je potrebné prista-
viť predmetné vozidlo ku kontrole
vý robný ch č ísiel, predložiť žiadosť
o vykonanie zmeny v evidencii vozi-
diel, technický preukaz, osvedč e-
nie o evidencii vozidla, doklad o
vykonaní technickej kontroly na
STK, doklad o zaplatení zmluv-
ného poistenia, kolky v hodnote
1150 Sk a odovzdať starú ŠPZ. Iná
osoba môže za držiteľa konať len
na základe úradne overeného spl-
nomocnenia. (at)

kých remesiel (75 percent ju hod-
notíveľmi dobre, 24 percent prie-
merne), alegorický sprievod (63
percent veľmi dobre, 34 percent
priemerne) a kultúrny program na
tribúne pred Zámkom (58 percent
veľmi dobre, 39 percent priemerne).

Pokiaľ ide o organizač no-
technickú stránku najväč š ia spokoj-
nosť je s propagáciou Vinobrania -
48 percent ju hodnotí ako veľmi
dobrúa 46 percent ako priemernú.

Najväč š iu nespokojnosť respon-
denti vyjadrujú s parkovaním (56
percent) a sociálnymi zariadeniami
(49 percent).

Dôležitou súč asťou Vinobrania,
najmäpre deti, súzábavné atrakcie.
48 percent respondentov považuje

ich umiestnenie a režim prevádzky
za primeraný , 20 percent narvhuje
zmenš iť ich záber priestoru a dĺžku
prevádzky vo več erný ch a noč ných
hodinách.

Respondenti negatívne na Vi-
nobraní hodnotia neč istotu, nepo-
riadok, málo odpadový ch nádob a
ich nedostatoč né vyprázdňovanie
(64 raz) a veľa podnapitý ch (vrá-
tane problému podávania alkoholu
deťom a mladistvým) - 39 raz.

Medzi návrhmi, č o zlepš iť na Vi-
nobraní sa najč astejš ie uvádza -
zlepš iť č istotu a poriadok v meste
(najmä pri stánkoch) - 18 raz, zlep-
š iť bezpeč nosť, ochranu pred vrec-
kármi, posilniť poriadkovú službu
najmä več er - 14 raz. (EL)

O vzťahu č loveka k č loveku veľmi
č asto hovoríaj jeho vzťah ku zvie-
ratám. Takmer každý z nás má
niektoré obľúbené zvieratko. Nie-
ktoríich chovajú doma, inísa zasa
snažia pomôcť tým opusteným.
Žiaľ, opustený ch psov a mač iek je v
naš om meste naozaj viac ako dosť .
V tomto kontexte by sa snaha jed-
notlivcov, ktorínosia týmto chúďat-
kám zvyš ky obeda a več ere a kŕmia
ich na ulici, mohla zdať chvályhod-
ná. Niekedy sa vš ak akosi neza-
myslíme nad tým, kde máme zvie-
ratkákŕmiť .

Jedno z obľúbený ch miest pezin-
ský ch milovníkov zvierat, najmä
mač iek, je pomník padlým Pe-
zinč anom v I. svetovej vojne v are-
áli farského kostola. Miesto, už
samo o sebe dôstojnéa úctyhodné.
Urč ite ho však neskráš ľujú kuracie

kosti a plastikové poháriky so zvyš -
kami jedla, ktoré tam prinášajú tí,
ktorí chcú vlastne len pomôcť .
Snaha a efekt takejto dobrovoľnej
pomoci sa vš ak č iastoč ne vytratí
tým, že sa č lovek vlastne ani nepo-
zrie okolo seba a nezamyslísa nad
ostatnými súvislosťami. Pomník
padlý ch Pezinč anov v I. svetovej
vojne je predovš etkým miestom
piety a úcty. Na kamennej tabuli sú
vytesané mnohé mená, ktorý ch
nositelia, potomkovia padlý ch do-
dnes chodia po uliciach tohto
mesta. Mesta, ktoré sa pý š i svojou
históriou, pamiatkami, ale ktoré
bolo známe aj úctou k svojim pad-
lým. Uctime si teda tý ch, ktorísa
nemôžu brániť . Veď zvieratá sa
dajú kŕmiť aj o niekoľko metrov ďa-
lej. Keďsúhladné, tak im to je urč ite
jedno.

Peter Wittgrúber

Zdása, že mač ky v blízkosti far-
ského kostola by sa mali mať na
pozore. Teda aspoň tie, ktoré prežili
poslednú zimu. Pretože nielen
zima si vybrala svoju daň. Vý razne
jej pomohli - ľudia. Skúsenémač ky,
ktoré tam žili a prežili horš ie zimy,
ako bola táposledná, sa zo dňa na
deň stratili. Približne 50 percentná
strata je príliš vysokána to, aby sa
pripísala zime. O dvoch mač kách
vieme, že boli zastrelené. Alebo si
vari mám myslieť , že maláranka na
hlave bola následkom zrážky s au-
tom? Zrazenámač ka vyzerápod-
statne inak.

Kostol. Krásny, zrekonš truovaný .
Mohli by sme si pomyslieť , že je to
stánok pokoja a mieru. Pre mač ky
zakázané územie a v horš om prí-
pade väzenie a vyhladovanie na
smrť . Tvrdé slová? Možno. Kostol
má niekoľko pivnič ný ch okienok,
rôznych š trbín, kam sa mač ka
ľahko dostane. Zakážme jej to! Rie-
š enie? Zamurujme! Že tam môže

byť bezbranný tvor? No a č o, veď je
to len zviera! Aspoň trikrát sme oslo-
bodzovali takto uväznenú mač ku.
Otvor sme znovu zatarasili tehlami,
ktoré ktosi na tento úč el použil,
prič om ich eš te zafixoval kusom
dosky. Nebodaj, aby si tie mač ky
tehly len tak nepohadzovali. Ža-
lostná neznalosť tý chto zvierat!
Uväznenámač ka však jasne na-
znač uje, že sú tam aj ďalš ie slabé
miesta. Dnes je ten otvor zamuro-
vaný . Ktoré z mač iek to bude stáť
život?

Sú ľudia, ktorímač ky až iracio-
nálne nenávidia. Sú ľudia, ktoríich
majú radi. Sú ľudia, ktorí mač ku
(ale aj iné zviera) žijúcu na ulici pri-
krmujúa k týmto zvieratám si vytvo-
rili vzťah.

Niektoré mač ky odchytené pri
farskom kostole majú už svoj do-
mov, kde ich pritúlili. Mač ky je
možné aj postupne sterilizovať a
znova vrátiť na ichúzemie.

Ing. Helena Jakubčíková
OZ U psej matere

Klub priateľov turistickej roz-
hľadne usporiada v nedeľu 18.
mája podujatie pod názvom Jarné
kvetinové stretnutie turistov a pria-
teľov rozhľadne na Veľkej Homoli.

(mr)



V uplynulý ch dňoch ubehlo sto
dníod ná stupu nového primá tora
Mgr. Olivera Solgu do funkcie. Pri
tejto prílež itosti sme ho navš tívili a
polož ili mu niekoľko otá zok:

-

-

l

l

Pá n primá tor, sto dníje krá tky
čas na veľké zmeny, mali by ste
však už mať jasnú predstavu, čo
a ako robiť , ako najnaliehavejšie
zmeny naštartovať ...

Čo je pre vá s v súčasnosti
najdôlež itejšie, na čo kladiete
najväčšídôraz?

Prvou mojou dô ležitou úlohou
bolo dobudovať mestský úrad, pre-
tože sú noví zá stupcovia primá to-
ra, nový prednosta, niektorí vedúci
pracovníci, odborní pracovníci,
vznikol nový obecný stavebný
úrad, ktorý už funguje. Zvýšili sme
počet strá nkových hodín v pros-
pech občanov o sto percent, čo iste
ocenia. Treba povedať, že stá le
ešte riešime problémy pretrvá va-
júce z minulého volebného obdo-
bia, ktoré vyplývajú z platných
zmlúv. Napríklad problém kúrenia a
ná jomcov v Starej radnici, nedorie-
šený problém s vlhnutím stien a
nedostatočným kúrením v tzv. soci-
á lnej bytovke na Mušká te a ďalšie.
Najviac ná s ale zamestná va rekon-
štrukcia tepelného hospodá rstva.
Po stroskotaní grantu od Európskej
únie a zrušení výberového konania
v minulom roku sme sa ocitli na nu-
le. Intenzívne však už konzultu-
jeme so spoločnosťami a firmami,
zbierame skúsenosti od tých, ktorí
už podobné problémy preská kali,
zhodnocujeme možnosti, ktoré
má me. Dnes už vieme, že tepelné
hospodá rstvo nepredá me a keďže
nemá me vlastné zdroje, hľadá me
partnerov na investovanie do tech-
nológií a rekonštrukčných prá c. To
by sme chceli uzatvoriť do konca
má ja, potom bude nasledovať výbe-
rové konanie na dodá vateľov.

Veľmi mi zá leží na tom, aby obča-
nia boli s našou prá cou spokojní,
aby sa presvedčili, že úrad funguje
lepšie a ich problémy riešime
promptnejšie. Podnetov od obča-
nov zaznamená vame veľa, sa-
mozrejme, ich riešenie bude zá vi-
sieť od finančných možností mesta
a od volebného programu. Ne-
mô žeme naraz v celom meste re-
konštruovať chodníky alebo hneď
postaviť sľúbených 50 bytov. Hovo-
rili sme už viackrá t, že v tomto pr-
vom roku sa budeme venovať ško-
lá m. Potom prídu na rad byty pre
mladé rodiny a dô chodcov.

Raz do týždňa má me vý jazd do
terénu, kde si všímame jestvujúci
stav, posudzujeme možnosti nie-
ktorých riešení. Vytypovali sme už
územie na výstavbu asi 40 gará ží
na Mušká te a Severe, vybrali sme
priestory na dve detské ihriská na
Mušká te I. a na školskom dvore ZŠ
Holubyho ul. a na športovisko pri
Strednej policajnej škole. Naše
stavebné oddelenie pripravuje po-
trebnúdokumentá ciu.

nemali v tejto veci s kým rokovať
vzhľadom na transformá ciu Zá pa-
doslovenských vodá rní a kanalizá -
cií do Bratislavskej vodá renskej
spoločnosti. Proces nie je ešte
stá le ukončený . Ná š pracovník
príde na miesto urobiť potrebné
zameranie a vyhotoví projektovú
dokumentá ciu. Ostatné doriešime
s vodá rmi.

Sťahovanie Rómov z Glejovky
neprichá dza do úvahy, nakoniec
ani vojsko nemieni kasá rne uvoľ-
niť. Údajne tam majú byť umiest-
nené ďalšie vojenské zložky. Prob-
lém zá hradiek v Glejovke vidím v
tom, že je tam poškodený plot a
niektorí zá hradká ri do zá hrad vô -
bec nechodia a neobrá bajú ich.
Riešením mô že byť iba to, že plot
sa opraví, zá hradká ri zvýšia sta-
rostlivosť o zá hradky a na poriadok
častejšie dozrie štá tna i mestská
polícia.

Čo sa týka hotela Grand, ten je
majetkom súkromnej spoločnosti.
Obrá tili sme sa listom na jej kona-
teľa, aby ná m ozná mili, či bude
hotel ešte hotelom. Odpoveď sme
nedostali, ani majitelia neprejavili
zá ujem o kontakt s mestom. Vo
veci dostavby budovy Okresného
úradu sme rokovali s novým pred-
nostom OkÚ Mgr. Jozefom Vla-
dom, ktorý užveľmi intenzívne pra-
cuje na tom, aby sa stavba do-
končila a presťahovali sa tam
štá tne inštitúcie, ktoré majúsídlo v
našom meste. Ohľadom budovy
Interdatu som ešte v januá ri roko-
val s majiteľom Dr. Karolom Hama-
lom. Bolo to korektné rokovanie a
stavebník sa zaviazal stavbu
ukončiť do konca tohto roku a do
septembrového Vinobrania urobiť
vonkajšie oplá štenie. Stavebník
zabezpečí aj dohodnutú výsadbu
stromov.

- Určite nie. Tieto festivaly robilo
Pezinské rozprá vkové divadlo,
ktoré sme podporovali finančne i
bezplatným prená jmom priestorov.
Všetci veľmi dobre vieme, že du-
šou týchto podujatí bol Lajo Sli-
má k, ktorý zo zdravotných dô vo-
dov nateraz nedoká že realizovať
svoje projekty. Druhý hlavný orga-
nizá tor Rasťo Kuttner je zas pra-
covne tak vyťažený , že na mimo-
pracovné aktivity nemá čas. Aj
mne je veľmi ľúto, že Cibulá k nebu-
de, pretože toto podujatie bolo aj
pre mňa sviatkom.

-

-

u

u

u

Počul som, že Rómovia z Gle-
jovky sa majú sť ahovať do ka-
sá rní. Je to pravda? Nemôže
mesto zabrá niť tomu, aby Rómo-
via ničili zá hradky v osade Gle-
jovka?

Nemôžete zo svojej pozície
dosiahnuť urý chlené dokonče-
nie stavieb v centre mesta, vrá -
tane rekonštrukcie hotela
Grand?

V tomto roku sa neuskutoč-
nia niektoré väčšie kultúrne
podujatia ako napríklad Cibulá k
a Etnofestival. Nepodpísalo sa
pod tento stav aj mesto?

som mal povinností dosť a často
som nebol doma. Syn má dvadsať
rokov, študuje žurnalistiku, má už
svoje zá ujmy, svoj svet. Snažím sa
ale, aby som bol s nimi čo najčas-
tejšie a oni to, že som menej doma
berú ako daň za výkon mojej funk-
cie.

Vstá vam pred šiestou hodinou, o
pol siedmej odchá dzam do úradu.
Čas do 7.30, keď prichá dzajú
ostatní pracovníci, využívam na

prípravu materiá lov, ktoré budem v
priebehu dňa potrebovať. V kalen-
dá ri má m podrobný časový rozvrh
ná vštev, rokovaní a prijímania strá -
nok. Ná vštevy sa u mňa spravidla
striedajúpo polhodine. Obedňajšiu
prestá vku využívam na dohodnutie
neodkladných stretnutí. V úrade
zotrvá m do 17. až 18. hodiny, po-
tom sa idem domov najesť a po-
zrieť rodinu. O 19. odchá dzam
znovu do úradu, kde ostá vam do
21. hodiny i dlhšie, podpisujem
rô zne písomnosti a poštu. Nie je to
tak, samozrejme, každý deň, lebo
často ma čakajúaj rô zne spoločen-
skéakcie a rokovania.

Nemá m iného koníčka ako vý -
tvarné umenie. Odkedy pô sobím
vo funkcii primá tora som však nena-
maľoval ani čiarku. Je mi to ľúto, ale
myslím si, že keď človek niečo robí
mal by to robiť s plným nasadením.
Teraz mi to nevychá dza, možno
neskô r sa k vý tvarníctvu opäť vrá -
tim.

- Nezabudol som na sľub voličom.
Problém bol v tom, že sme doteraz

-

-

l

l

u

Ako vyzerá vá š pracovný
deň?

Zostá va vá mčas na nejaké ho
koníčka?

Zhová ral sa Milan Oravec

OTÁZKYČ ITATEĽOV

Kedy sa bude rekonštruovať
vodovod na Kutuzovovej ulici,
ktorý je už zastaraný a porucho-
vý ?

Mali sme rokovania ohľadom po-
zemkov na kruhový objazd na
križovatke ulíc Holubyho - Kupec-
kého - Mladoboleslavská a riešime
možnosť vybudovania parkoviska
pred novou Slimá čkou. Považujem
za dô ležité, že sa už vypracúva
projektová dokumentá cia na kana-
lizá ciu a čističku odpadových vô d v
Grinave. Podarilo sa ná m tiež za
výhodných podmienok kúpiť v cen-
tre mesta pozemok, čím sa vytvoril
celok mestských budov na Radnič-
nom ná mestí a Holubyho ulici.

Za najdô ležitejšie
stavebné akcie po-
važujeme už spomí-
nané tepelné hospo-
dá rstvo za vyše 100
miliónov korún, ďal-
šou rozsiahlou inves-
tíciou bude rekon-
štrukcia budov a za-
riadení škô l. V tomto
roku sme na najnut-
nejšie opravy v roz-
počte vyčlenili desať
miliónov korún, po-
stupne sa však budú
robiť všetky nevy-
hnutnéopravy.

Pracujeme užaj na
príprave vý stavby
rodinných domov na
Rozá lke. Vytvorí sa
niekoľko stavebných
parciel na rodinné
domy v Grinave, kde
budú stavať miestni
občania. Pri nedá v-
nom vý jazdovom
zasadnutí komisie územného
rozvoja v chatovej oblasti Kučiš-
dorfská dolina sme posudzovali aj
možnosť ďalšej výstavby chá t.

Pozorne sledujeme aj ostatné
možnosti rozvoja mesta, pričom
pochopiteľne nezabúdame ani na
ďalšie úlohy, ktoré sú zakotvené v
Programovom vyhlá seníMsZ.

Veľmi vý razne, pretože teraz som
v úrade 12 - 13 hodín denne. Cho-
dím sem často aj v sobotu a ne-
deľu, aj so svojimi zá stupcami, lebo
roboty je na začiatku dosť. Nie súto
len pracovné povinnosti, ktoré život
priná ša, ale aj koncepčná prá ca,
štúdium dokumentov týkajúcich sa
mesta, hľadanie možností financo-
vania z grantových fondov atď.
Toto všetko si treba naštudovať,
zorientovať sa v tom. Primá tor by
mal takisto čosi vedieť aj z oblasti
ekonomiky, sociá lnych vied. Ja sa
však nesťažujem, vedel som do
čoho idem, nechýba mi chuť riešiť
problémy týkajúce sa mesta. Po-
má ha mi pri tom veľmi dobrý tím
spolupracovníkov, ktorí sú rovnako
naladení a tiež chcú, aby Pezinok
vyzeral lepšie.

Manželka vedela do čoho idem,
nakoniec už aj ako viceprimá tor

-

-

l

l

Funkcia primá tora je veľmi
ná ročná , do akej miery zmenila
vá š ž ivot?

Má pochopenie pre vašu
prá cu manželka a syn?
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Denis Roman 13.2.
Alexandra Š andorová 17.2.
Samuel Adamčík 25.2.
Michaela Č ukanová 27.2.
Linda Václavová 27.2.
Dominik Matula 28.2.
Matú š Psota 4.3.
Olívia Gajdoš íková 5.3.
Zuzana Féderová 8.3.
Simona Kubáňová 10.3.
Jú lia Lederleitnerová 10.3.
Nina Hotová 17.3.
Matej Fischer 18.3.
Dominik Hajko 20.3.
Jessica Beňová 27.3.

Teofil Krasňanský, 77 r. 18.2.
Valéria Bodová, 85 r. 27.2.

Martin Bohú n a Lucia Vančeková
Michael John Pratt a Miriam Kabá-
tová
Duš an Jajcaj a Blanka Defrényiová
Ľubomír Mú čka a Marta Jerglová

Eduard Slamka 1.4.
Ing. Ján Tomko 2.4.
Vojtech Tančár 9.4.
Ján Zhorelický 9.4.
Anna Kanková 12.4.
Jozef Š evčík 13.4.
Karol Koš ťál 23.4.

70-roč ní

Nad mojim hrobom
sa už nermúť,
ja nie som tam,
mň a nevzala si smrť-
som navž dy s vami.

Dňa 12.5. pred 10
rokmi odiš iel náhle -

bez rozlú čky .
Spomínajú vš etci,čo ho mali radi.

Pavol HARADZÍN

Starostlivosťo chorých a nevlád-
nych patrila medzi základné spo-
ločenské prvky už pred mnohými
rokmi. V stredoveku zvyčajne tento
druh činnosti vykonávali členovia
tzv. Bratstiev. Okrem charitatívnej
činnosti členovia bratstva pri sláv-
nostných vstupných ceremoniá-
loch prisahali, že budú zachovávať
mier, zdržiavaťsa skutkov
a slov, ktoré by mohli za-
príčiniť nezhody alebo
privolať ľudský či Boží
hnev. V celkovom kon-
texte existencie Bratstiev
bol základným dô vodom
vstupu jednotlivých osô b
do nich snaha o zmierenie
s Bohom.

Stredoveký človek sa vo veľkej
miere spoliehal na ochranu svä-
tých patrónov. Na ich počesť dal
stavať kaplnky, oltáre, zakladal
bohaté donácie. A práve efekt "zvý-
š enej ochrany" malo zaručovať
členstvo v takomto bratstve. Č len-
stvo vš ak zaručovalo aj istémateri-
álne výhody. Každýprísluš ník brat-
stva mal nárok na pô žičku s nízkym
ú rokom zo spoločnej pokladnice
bratstva alebo na zaplatené lô žko v
nemocnici.

Medzi najstarš ie známe bratstvá,
činné na ú zemí dneš ného Sloven-

ska, patrí najmä Bratstvo Božieho
tela. Sviatok Božieho tela, slávený
vo š tvrtok po sviatku Najsvätejš ej
Trojice schválil v roku 1264 pápež
Urban IV. V nasledujú cich rokoch
sa z tohto sviatku vyvinula jedna z
najvýraznejš ích stredovekých
ľudových slávností. Jej stredobo-
dom bola procesia s Božím telom -

Eucharistiou. Procesie spočiatku
zabezpečoval akýsi organizačný
výbor, z ktorého sa neskô r vyvinulo
bratstvo Božieho tela.

Najstarš ie Bratstvo Božieho tela
na Slovensku vzniklo pri Dóme sv.
Martina v Bratislave v roku 1349 a v
priebehu nasledujú cich rokov sa
rozš írilo do mnohých slovenských
miest. Pezinok nebol výnimkou.
Najstarš ou písomnou zmienkou o
existencii Bratstva Božieho tela v
Pezinku je testament bratislav-
ského kožuš níka Perichtolda, ktorý
pochádzal z Pezinka. Ten vo svo-
jom testamente z druhej polovice
14. storočia odkázal časťmajetku
Bratstvám Božieho tela v Bra-
tislave a v Pezinku.
Č lenmi pezinského bratstva boli

miestni bohatímeš ťania. Ich povin-
nosťou bolo prispievať na udržia-
vanie kostola, oltárov, š koly a š pi-
tála so starobincom, ktorý sa na-
chádzal na mieste dneš nej š koly
na Holubyho ulici. Okrem toho čle-
novia bratstva organizovali ú časť
na cirkevných pobožnostiach a
pohreboch. Významnou sú časťou
života členov bratstva bolo slú že-
nie svätých omš í a modlitieb za

zosnulých členov bratstva. Od no-
vých členov, ktorých prijatie museli
odsú hlasiť vš etci spolubratia, sa
požadovalo, aby boli váženými,
čestnými a nekonfliktnými osoba-
mi. Vstupnýpoplatok (v Bratislave)
bol 80 fenigov a 1 libra vosku.

Veľmi zaujímavým, a na stredo-
veké pomery nezvyčajným, javom

bol fakt, že na živote brat-
stva sa podieľali aj ženy -
manželky členov a vdovy
po nich. Dokonca ženatí
členovia boli do bratstva
prijatí len so sú hlasom svo-
jich manželiek. Podľa š ta-
tú tu bratstva sa členovia
schádzali raz za š tvrťrok, v

nedeľu vo svojom "domácom" kos-
tole (v Pezinku to bol farskýkostol),
kde prebdeli noc v modlitbách a
ráno sa zú častnili na svätej omš i,
obetovali po jednej sviečke a do
pokladnice bratstva prispeli 10 fe-
nigmi.

Bratstvo Božieho tela existovalo
v Pezinku eš te v roku 1472. Vtedy
dostal kaplán v Pezinku Osvald
Ruster, člen pezinského bratstva
od Bratstva Božieho tela v Bra-
tislave plat v sume 4 zlatých. Aj
neskô r sa v testamentárnych odka-
zoch pezinských meš ťanov nachá-
dzajú zmienky o činnosti tejto cha-
ritatívnej organizácie v naš om
meste. Po zmene politických i eko-
nomických pomerov v prvej polo-
vici 16. storočia sa zmienky o pe-
zinskom bratstve vytrácajú a orga-
nizácia pravdepodobne zaniká.

Pri tejto príležitosti treba spome-
nú ť miestnu legendu o existencii
tajomného bratstva, ktoré sa stre-
távalo v pivnici v tzv. Tureckom
dome (bývalá predajňa Nonstop).
Jeho členovia ú dajne naprávali
krivdy a neprávosti, ktoré sa v Pe-
zinku udiali. Peter Wittgrú ber

Dňa 28.4. 2003 sa
dožíva mô j manžel

75-
tich narodenín. Pri
príležitosti tohto vý-
ročia mu srdečne
blahoželajú s pria-
ním zdravia, š ťastia

a pokoja doďalš iehoživota

Jozef SCHÖ N

manž elka Anka, Marian, Ma-
ruška Březíkovás rodinou

Už len kytič ku kvetov
na hrob ti môž eme dať
a spomínať,
ako si nás mal rád.

Dňa 16. apríla 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, svokor a
dedko

Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte mu

tichú spomienku. Manželka a syn
Jozef s rodinou

Milan BARTONÍK.

Stanislav Č ík, 87 r. 8.3.
Imrich Stríž, 79 r. 10.3.
Martin Kapucian, 23 r. 10.3.
Ing. Zdenko Hurtoň, 66 r. 11.3.
Hermína Wendlová, 85 r. 19.3.
Tatiana Jamnická, 91 r. 20.3.
Ľudovít Guš tafík, 79 r. 22.3.
Jozef Baďura, 59 r. 24.3.
Gizela Hudčeková, 65 r. 25.3.
Jozef Kostrian, 62 r. 25.3.
Vendelín Mackovích, 86 r. 25.3.
Augustín Tichý, 59 r. 27.3.
Valéria Tuš ková, 51 r. 28.3.
Blažena Mravcová, 65 r. 29.3.
Igor Kavjak, 51 r. 2.4.
Š tefan Š mahovský, 69 r. 2.4.
Anna Galánková, 76 r. 6.4.
Felix Demovič, 87 r. 9.4.
Jozef Turinič, 63 r. 9.4.

Františ ek Moravčík 24.4.
Katarína Somorovská 26.4.
Rudolf Géc 28.4.
Anna Mužlayová 29.4.
Žofia Janásová 30.4.

Františ ek Franko 1.4.
Josef Š imurda 2.4.
Katarína Rozmuš ová 3.4.
Jozef Kovačič 15.4.
Rudolf Buday 21.4.
Radislav Uličný 22.4.
Zlatica Macháčová 23.4.
Vilma Nogová 24.4.
Gizela Krausová 27.4.
Jozef Schön 28.4.
Ema Suchoňová 29.4.

Juraj Robínek 1.4.
Justína Galanová 5.4.
Zuzana Spustová 7.4.
Bohumil Federl 20.4.
Jaroslav Kakalík 25.4.
Helena Orbayová 27.4.
Anna Š vihranová 29.4.
Margita Frimmerová 30.4.

Kristína Beniaková 9.4.
Anna Vaš kovičová 21.4.

Gabriel Fraňo 8.4.

Š tefan Kristín 6.4.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč né

90-roč ný

94-roč ný

Dňa 12. mája 2003
uplynie 10 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko, pra-
dedko

.
Kto ste ho poznali venujte mu pro-

sím tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a

dcéra s rodinami

Michal KINDER

Už ťa slnko neprebudí, ani krásny
deň , veď druhý rok už odpoč ívaš
svoj sladký, večný sen. K tvojej ne-
dož itej šesťdesiatsedmič ke ti len
kyticu na hrob môž eme polož iť,
svieč ky zapáliťa s bolesťou v srdci
spomínať.

Dňa 7. mája 2003
uplynuli dva roky, čo
nás opustil náš dra-
hý manžel, otec a
dedko

z Grinavy.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manželka
Vilma a deti s rodinami.

Alojz
NOSKOVIČ

Prázdny je náš dom
v srdci len ž iaľ,
nič viac ti už nemôž eme
dať, len kyticu kvetov
na hrob a spomínať.

Dňa 9.5. 2003
uplynú smutné dva
roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a de-
duš ko

z Pezinka.
S láskou spomínajú manželka a

deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu

tichú spomienku.

Š tefan
MIKOVIČ
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(4.5. 1878 -
11.2. 1952) - advoká t, cirkevný
funkcioná r, župan komá rň anskej
župy (počas I. Č SR), 125. výroč ie
narodenia, rodá k;

(2.7. 1940 -
7.5. 1998) - vedec, hydroló g, publi-
cista, pedagó g, 5. výroč ie úmrtia,
pôsobenie;

(9.5.
1913 - 11.7. 1959) - sochá r, maliar,
90. výroč ie narodenia, pôsobenie;

(9.3. 1888 - 27.5.
1968) - verejný č initeľ, uč iteľ, 35.
výroč ieúmrtia, pôsobenie.

OTAKAR JAMNICKÝ

ĽUDOVÍT MOLNÁ R

FRANTIŠ EK PETRAŠ OVIČ

JOZEF HAŠ A

Poslanci MsZ schvá lili granty na
podporu kultúry v roku 2003:
Skupina BREAK STEP, L. Tonhajzer

Ing. Já n Butko

OZ Galéria Š . Prokopa

Dychová hudba Grinavanka

Zuzana Frnková

Gymná zium Pezinok

Spolok dychovej hudby Cajlané

Petan - Klub spoločenských tancov

Zá kladná umelecká škola

Malokarpatské múzeum Pezinok

Dušan Lančarič

Reklamná agentúra T. Volek - Plus
design

Malokarpatský banícky spolok

OZ Za duchovný, kultúrny, sociá lny
rozvoj a spoluprá cu

Malokarpatská knižnica

Centrum voľného času

Ú nia žien Slovenska

SPOLU: 200 000 Sk

(oblečenie, cestovné, tréningy) - 3000 Sk
(vydanie knihy Esencie)

- 5000 Sk
(bezpečnostný

systém do galérie, projekt výtvarné diel-
ne) - 9000 Sk

(údržba
ná strojov, notovýmateriá l) - 5000 Sk

(akcia Dni Malokar-
patského folkló ru) - 9000 Sk

(tlač bulletinu k
50. výroč iu založenia školy, ná kup
šport. pomôcok) - 18 000 Sk

(or-
ganizovanie festivalu Dychovky v preši

- 40 000 Sk

(organizovanie súťaže v spoločenskom
tanci Pezinskýstrapec) - 18 000 Sk

(festival E.
Suchoň a, pozvá nky, plagá ty, plakety,
bulletin) - 20 000 Sk

(or-
ganizovanie výstavy Premeny mesta
Pezinok) - 10 000 Sk

(ozvučenie akcie
DÉ JA VUE - Spomienka na Deža Ursí-
nyho) - 8000 Sk

(akcia Street party na amfiteá tri)
- 8000 Sk

(vyho-
tovenie zá stavy) - 8000 Sk

(5. ročník projektu
Hudba bez hraníc) - 5000 Sk

(ná kup kníh,
akcie pre deti, tlač publiká cie) -10 000 Sk

(akcie pre deti)
- 15 000 Sk

(súťažtalentov -
Spievajte s nami) - 9000 Sk

Figurína Var Bosetta - žil v 20. storočí bez rú k. Pracoval v cirkusoch, kde
udivoval ná vš tevníkov streľbou z luku jedine za pomoci nô h. Obvykle nikdy
neminul letiaci cieľ.

Jedinečná výstava voskových
figurín sa koná v dň och 22. - 28.
apríla v Malokarpatskom múzeu v
Pezinku.

Ide o výstavu voskových figurín,
anomá liíľudského tela z Guinesso-
vej knihy rekordov. Expozícia po-
chá dza z petrohradského antropo-
logického múzea KUNSTKAME-
RA. Ide o figuríny ľudí, ktorínaozaj
žili alebo ešte žijú. Sú presnými
napodobeninami s pravými vlasmi,
leká rskými implantá tmi očí. Všetky
exponá ty sú umelecké diela z
vosku.

Najväčšiemu zá ujmu spomedzi
23 exponá tov sa tešíLola Ferrari,
tá to Francúzka absolvovala 18 plas-
tických operá ciíň adier, Buster Sim-
cus, najtlstejšímužsveta, siamské
dvojčatá Koledero a skupina po-
stá v hrajúcich karty.

Okrem Ruska bola v Poľsku, Ne-
mecku, Č esku, Nó rsku, Holandsku
a vo vybraných mestá ch na Slo-
vensku. Vstupné: dospelí 60 Sk,
deti a dôchodcovia 30 Sk, hro-
madnéná vštevy 20 Sk.

(mc)

V piatok 25. apríla sa usku-
točnív pezinskom Dome kultúry
koncert Michala Davida a Mishy
pod ná zvom DOUBLE DISKO-
PRÍBEH - MIŠO A MISHA. Vy-
stúpenie zná mych umelcov
doplníPezinčan Miroslav Holz-
mann. Po koncerte, ktorý sa
začne o 20.00 hod., bude pro-
gram pokračovaťaždo 3. hod.
rannej diskotékou DJ Rasťa T.
Lehotského z rá dia B1 a To-
má ša z FUN rá dia. (mo)

Baníctvo v Malých Karpatoch
skrýva aj po rokoch výskumu ešte
celý rad zá had, otá znikov a neob-
jasnených skutočností. Medzi tie
najzaujímavejšie patrí veľmi
vzá cny minerá l schafarzikit. Tento
minerá l prvýkrá t objavil a opísal L.
Tokody, pracovník Maďarského
ná rodného múzea v Budapešti v
roku 1925.

Malé kryštá liky sa nachá dzali na
vzorke, privezenej v roku 1898 z
antimó nových banív Perneku. Po-
stupne sa v múzeá ch vo Viedni a
Budapešti našlo ešte sedem vzo-
riek mimoriadne vzá cneho minerá -
lu. Avšak ani vďaka úsiliu mnohých
bá dateľov sa nepodarilo po dlhé
roky objaviť schafarzikit priamo v
Perneku. Ažv roku 2002 sa č lenom
Obč ianskeho združenia Karpaty
Slovakia Jiřímu Vitá lošovi a Petrovi
Tučekovi podarilo pri prieskume a
dokumentá cii zaniknutých ban-
ských diel v Perneku objaviťneuve-
riteľných 21 nových vzoriek scha-
farzikitu. Expertízy vo viacerých
laborató riach potvrdili, že ide na-
ozaj o tento výnimočný malokar-
patskýminerá l.

Po oficiá lnom potvrdenívzoriek
ich odovzdajú niektorým sloven-
ským múzeá m. Schafarzikit by mali
verejnosti predstaviť na tohtoroč -
nom Pezinskom permoníkovi.
Naše mesto tak získa do svojej
zbierky jeden z najvzá cnejších geo-
logických objavov posledných ro-
kov a vhodne tak doplnísvoju bo-
hatúa slá vnu banícku tradíciu.

Peter Wittgrúber

V utorok 6.apríla sa uskutočnila v
priestoroch Zá kladnej školy na Ku-
peckého ulici okresná súťaždet-
ských kategó riív umeleckom pred-
nese poézie a pró zy Hviezdosla-
vov Kubín.

(2. - 4. trieda
ZŠ) - 1. Anita Turanská , Č astá , 2.
Natá lia Hrnč iarová , Limbach, 3.
Anna Štrbová , Modra,

- 1. Alexandra Longová ,
Viničné, 2.

, 3.

, (5. - 7.
trieda ZŠ a I. - III. ročník gymná zií) -
1.

Výsledky:
1. kategória: poézia

1. kategó-
ria: próza

Kristína Kupkovičová ,
ZŠ Holubyho, Pezinok Nina
Drgalová , ZŠ Na bielenisku, Pezi-
nok 2. kategória: poézia

Natá lia Gavorníková , Gymná -

zium Pezinok

2. kategória: próza
Alexandra Mareková , ZŠ Holuby-
ho, Pezinok Michaela Szilvá -
sová , Gymná zium Pezinok

3. kategória: poézia

1. Elena Laurincová , Gym-
ná zium Pezinok

3. Andrea Ja-
nečková , ZŠ Kupeckého Pezi-
nok, 3. kategória: próza - 1. Anna
Janošková , Gymná zium Pezi-
nok

(r)

, 2. Zuzana Židková ,
Modra, 3. Katarína Ochabová ,
Modra, - 1.

, 2.
, 3.

Katarína Balá žová , Slovenský
Grob, (8. - 9.
trieda ZŠ a IV. a V. ročníka gymná -
zií) -

, 2. Anna Pud-
marčíková , Č astá ,

, 2. Andrea Škultétyová , Slo-
venský Grob, 3. Veronika Valento-
vičová , Č astá .

7.5.
PREKVAP SVOJU MAMIČ KU

11.5. JA
A MOJA MAMA

21.5.
UROB NIEČ O NOVÉ

22.5.
NA CESTÁ CH...

25.5.
POĎME SPOLU DO

ZOO
27.5.

SÚ ŤAŽ O POHÁ R RIADITEĽKY
CVČ
28.5. KRÁ SA

INAK
31.5. DEŇ

DETÍ

20.5. - 13.6.

Postav dom...

Hestia u ná s...

Najkrajšia kvetinka

Mama, oc-
ko, poď sa hrať

(streda) o 13.30 hod. v CVČ -
- vý-

tvarné dielne;
(nedeľa) o 15.00 hod. v KC -

- kultúrny program ku
Dň u matiek;

(streda) o 15.00 hod. v CVČ -
- tvorivé dielne;

(štvrtok) o 15.00 hod. v CVČ -
- beseda s cestova-

teľom;
(nedeľa) o 10.00 hod. v Zá moc-

kom parku -
- ná všteva ZOO v Bratislave;

(utorok) o 13.30 hod. v CVČ -

- pre malotriedne ZŠ;
(streda) o 15.00 hod. - -
- beseda s kozmetičkou;

(sobota) o 14.30 hod. -
- veľký zá bavnýprogram ku Dň u

detí.

Výstava prá c detízá uj-
mových útvarov v CVČ .

- 7., 14., 21., a 28.5. o
13.30 hod. v CVČ - -
tvorivé dielne;
- 6. a 20.5. v CVČ - -

tvorivé dielne;
- 15. a 29.5. o 9.30

hod. v CVČ - -
tvorivé dielne;
- : 2., 9., 16., 23. a

30.5. o 9.30 hod. v CVČ -
.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:

VÝSTAVY:

PODUJATIA PRE:

- Počítače a modelá r-
ska dielň a 8.00 - 12.00 hod.
3., 17. a 31.5.

Školské kluby:

Materské š koly:

Mamičky s deťmi
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Slovenská autobusová doprava
a.s. Bratislava oznamuje, že od
1.4. 2003 došlo k zmená m otvá ra-
cích hodín v predpredaji cestov-
ných lístkov v Pezinku na Radnič -
nom ná m. 9. Predpredaj sa usku-
toč ň uje v dň och: 6.00 -
9.00, 13.00 - 16.00 hod.,
13.00 - 17.00, - voľný deň ,

13.00 - 17.00, 12.15
- 17.00.

pondelok
utorok

streda
štvrtok piatok

(ľš)

Alexander Pravda, sprá vca poč í-
tač ovej siete na Mestskom úrade v
Pezinku a Mgr. Adrian Galá d z
Astronomického observatória v
Modre, ktorí sa zaoberajú sledova-
ním planét vo vesmíre, sa stali obja-
viteľmi novej planéty. Sledovali ju
dlhší č as, popísali jej presnú po-
lohu a urobili výpoč et drá hy.

Vo februá ri 2003 zaslali do Centra
pre maléplanéty v americkom Cam-
bridge žiadosť o zaevidovanie a
schvá lenie novej planéty, ktorú po-
menovali Satinský . Planéta dostala
č íslo 15946 a lieta na drá hach me-
dzi Marsom a Jupiterom.

- pove-
dal ná m jeden z dvojice objaviteľov
A. Pravda.

Alexander Pravda a Adrian Galá d
sú tiež objaviteľmi planétky PEZI-
NOK, ktorú medzi Marsom a Jupi-
terom objavili v roku 1996.

"Plané tu sme objavili ešte 8. janu-
ára 1998. Vž dy však treba nejaký
č as poč kať, pokiaľ sa znovu objaví,
niekedy to trvá 3-6 rokov, aby bolo
možné urobiť ďalšie presnejšie
merania. Spolu s Adrianom Galá-
dom máme objavených asi 40 pla-
né tok, s návrhmi na ich pomenova-
nie prichádzame obaja. Pomeno-
vanie tejto plané ty po Júliusovi Sa-
tinskom navrhol kamarát,"

(mo)

Vo štvrtok 20. marca sa uskutoč -
nila výroč ná č lenská schôdza Klubu
dôchodcov v Grinave. Zúč astnilo sa
na nej 68 č lenov.
Č innosťklubu zhodnotila predsed-

níč ka výboru Zita Joklová . Nemožno
vymenovať všetky aktivity, avšak
aspoň na ilustrá ciu uvedieme
niektoré.

Zorganizovali sme zá jazd do Štú-
rova a Ostrihomu, na ktorom sa
zúč astnilo 44 č lenov. Zúč astnili sme
sa na stretnutí s dôchodcami z
družobného mesta Mosonmagya-
róvá r. Vydarená bola aj Gulá š-party
a Annabá l.

Ďalej sme boli na jednodň ovom
zá jazde na zá mku Č ervený Kameň
a v jaskyni Driny. Naši č lenovia sa
zúč astnili na celomestskej akcii v

rá mci Mesiaca úcty k starším. V pro-
grame, ktorý bol zostavený z prí-
spevkov pezinských klubov, vystú-
pili i naši č lenovia - Ružena Šma-
hovská s tromi vtipnými scénkami a
Já n Veselý , Jozef Krajč ovič a jeden
z najstarších č lenov Ondrej Bizná r s
hudobno-spevá ckou vložkou. Ich
vystúpenia prítomní odmenili
veľkým aplauzom. Mali sme tiež
posedenie pri jedlič ke, fašiangové
posedenie a rôzne ďalšie kultúrne
akcie.

V sprá ve o hospodá rení hospo-
dá rka klubu Anna Kulifajová uviedla,
že hospodá renie v roku 2002
skonč ilo s prebytkom 20 tisíc korún.
Nie preto, že by sa šetrilo na č le-
noch, ale preto, že predsedníč ka
výboru Z. Joklová sa vzdala odmeny

za vykoná vanie funkcie vedúcej gri-
navského klubu dôchodcov.

Za č lenov klubu boli zvolení: Zita
Filová , Matej Chrapa, PhDr. Zita
Joklová , Zuzana Klembová , Anna
Satková , Jozefína Uherková , Miro-
slav Krasň anský , Ladislav Šmahov-
ský a Anna Kulifajová .

Na zá ver schôdze sa uskutoč nila
diskusia, v rá mci ktorej prítomný
primá tor mesta Oliver Solga spolu
so svojím zá stupcom Jozefom Chy-
noranským odpovedali na dotazy
dôchodcov. Ubezpeč ili prítomných,
že svoje sľuby obsiahnuté vo voleb-
nom programe pre Grinavskú č asť
splnia bez zvyšku a možno pridajú
aj nieč o navyše.

Ing. Stanislav Satko
kroniká r klubu

Centrum voľného č asu ponúka
voľné miesta do letných tá borov
pre deti v júlových termínoch:

oblasťRimini, kemp Adria,
ubytovanie v stanoch

deti do 9 rokov s úč asťou
dospelého. úč ast-
níkov 9 - 15 rokov.

7x ubytovanie, 7x plná pen-
zia, doprava, sprievodca, poiste-
nie, vý let do mesta Cattolica a Ric-
cione. Pestrý program na každý
deň zabezpeč ia vychová vateľky
CVČ .

Domov mlá deže SPTŠ
Zá hradnícka.

Bližšie informá cie:

Super letný tá bor v Taliansku!
15.7. - 24.7. 2003
Miesto:

Dô lež ité:
Veková hranica

V cene je zahr-
nuté:

I. splá tka: 2000 Sk - do
konca apríla 2003.

Rekreačno - zá bavný pobyt v
Piešťanoch
7.7. - 13.7. 2003
Miesto:

I. splá tka - 1200 Sk
do konca apríla 2003.

Centrum
voľného času, Mladoboleslav-
ská 3, 902 01 Pezinok, t.č.
033/641 2020.

Ako prvé sme na observatóriu v
Modre zač ali robiťklimatické pozo-
rovania v roku 1988, rok 2002 uza-
tvá ra teda pätná sť rokov tejto č in-
nosti. Je to dosťdlhý č as na získa-
nie hrubého pohľadu na klimatické
podmienky na našom pracovisku.
Pozrime sa teda, aké sú u ná s kli-
maticképodmienky.

Priemerná maximá lna teplota
bola 31,8 stupň a. Najteplejším bol
rok 2000, keďteplomer vystúpil 19.
augusta až na 34,3 stupň a. V roku
2002 bola maximá lna teplota 32,4
stupň a, teda nadpriemerná .

Priemerná najnižšia minimá lna
teplota bola 13,6 stupň a. Najchlad-
nejším rokom bol rok 1991, keď
teplota 6. februá ra klesla až na mí-
nus 16,7 stupň a. V roku 2002 bola
najnižšia teplota mínus 15 stupň ov
a to 4. januá ra.

Najvyššia priemerná teplota je
24,7 stupň a. Rok 2002 patril k
teplejším rokom a najvyššia prie-
merná teplota bola 23. júna 25,9
stupň a.

Najnižšia priemerná teplota u ná s
je mínus 10,9 stupň a. V roku 2002
však 3. januá ra bola nižšia ako prie-
mer mínus 12,4 stupň a.

Priemerná roč ná teplota na na-
šom observatóriu je 8,21 stupň a.
Rok 2002 patril medzi teplejšie
roky a priemerná teplota dosiahla
hodnotu 8,91 stupň a.

Teploty

Zrá ž ky

Sneh

Najvač šie priemerné zrá žky za
deň u ná s sú 46,4 mm. Vôbec naj-
väč šie zrá žky za deň spadli 6.júla
1997 a dosiahli hodnotu 89 mm,
teda 89 litrov vody na štvorcový
meter. V roku 2002 sme sa im 13.
augusta takmer priblížili, keďna-
pršalo 70,1 mm.

Najdaždivejším mesiacom za
posledných 15 rokov u ná s bol júl v
roku 1997, keďnapršalo 305,2 mm.
V roku 2002 to bol pre zmenu au-
gust s 242,1 mm zrá žok. Priemerne
u ná s každý mesiac spadne 158
mm vody na meterštvorcový .

Priemerné množstvo zrá žok v
roku z naších meraní je 845 mm.
Najdaždivejším rokom bol minulý
rok s rekordnými 1108 mm zrá žok,
teda za celý rok viac ako 1000 litrov
naštvorcový meter pôdy.

Zrá žky meriame i v podobe sne-
hu. Priemerne ho napadne za je-
den deň najviac 20 cm. Najväč šie
množstvo snehu napadlo 28.marca
1993 a to 45 cm.

Mesiac, v ktorom najviac na-
snežilo bol doteraz december roku

1995, kedy napadlo dokopy 86 cm
snehu. Minulý rok to bol tiež de-
cember, ale len s 27 cm.

Priemerná najväč šia výška sne-
hovej pokrývky je na našom obser-
vatóriu 44 cm. Najchudobnejším
rokom na sneh bol rok 1989 len 10
cm a najbohatším rokom rok 1996,
keďešte 14. marca bolo u ná s 94
cm snehu. V roku 2002 najväč šia
výška snehovej pokrývky bola 3.
januá ra a to len 27 cm.

Priemerne u ná s vydrží snehová
pokrývka 74 dní v roku. Rekord v
tomto smere drží rok 1996, keď
snehová pokrývka trvala 139 dní a
rok 1989, keďnaopak sme mali
sneh len 27 dní.

Snežiťu ná s zač ína v priemere 7.
novembra a posledný raz padá
sneh v priemere 12. apríla. V roku
1997 však prvý raz snežilo 7. ok-
tóbra a v roku 1991 snežilo ešte 24.
má ja.

Priemerná roč ná dĺžka slneč -
ného svitu je u ná s 1861 hodín .
Najviac slnko svietilo v roku 1997,
keďdosiahol slneč ný svit 2062 ho-
dín a najmenej svietilo slnko v roku
1991, len 1688 hodín.

Každý rok zaznamená me z našej
stanice v priemere 30 búrok.

Všetky tieto údaje a iné hodnoty
môžete ná jsťna adrese http://cen-
ter.fmph.uniba.sk/-AGO/.

Dušan Kalmančok
AGO FMFI UK

Slnečný svit

-

Mgr. Ľubomír Machá ček, ria-
diteľZŠ Orešie:

Použ ívanie mobilných telefó-
nov v našej škole je mož né len
cez prestávky, poč as vyuč ova-
nia je zakázané . Mali sme s tým
zlé skúsenosti, deti esemesko-
vali aj cez vyuč ovanie, jednak to

odpútavalo ich pozornosť, ale niek-
torí to zneuž ívali pri písomkách.
Nebol problé m vyž iadať si chýba-
júci vzorec č i iné informácie, ktoré
potrebovali pri písomných prá-
cach.

Mgr. Soň a Strmeň ová , riadi-
teľka ZŠ Holubyho ul.:
- Podľa školské ho a pracovné ho

poriadku ž iaci v našej škole môžu
nosiť mobilný telefón, ale cez hodinu
ho musia mať vypnutý. Cez prestáv-
ku telefonovať môžu. Za stratu mobil-
né ho telefónu ale škola nezodpove-
dá. Uč itelia do tried mobily nenosia.

-

- V

.

Mgr. Viera Radičová , riadi-
teľka ZŠ Kupeckého ul.:

Mgr. Milan Janoga, riaditeľ
ZŠ Fá ndlyho ul.:

(mo)

Nášškolský poriadok zakazuje
ž iakom mať v budove školy mo-
bilný telefón v prevádzke. Môž u
ho použ ívať cestou do školy a zo
školy.

našej škole môž u ž iaci mobily
použ ívať len poč as prestávok,
aby vyuč ovanie nebolo rušené
vyzváňaním
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Ž ijeme v čase zhonu, zlých ná lad
a niekedy aj nená visti. Príkladom
toho je tiež nezmyselná nená visť
voči dychovke, ktorú my dychová ci
v posledných rokoch pociťujeme.

Dychová hudba a ľudová muzika
sa stali soľou v očiach niektorých
hudobných dramaturgov v rozhlase
a televízii, tisnú ju na perifériu, na
jej miesto nastupuje hudba zo za-
hraničia, plná decibelov.

Zabudlo sa na to, ž e hudba a spev
ako citovýprejav boli ľuďom najmä
na Slovensku a v susedných kraji-
ná ch oddá vna prirodzenou potre-
bou a som presvedčený, ž e nikde
na svete nie je takýobrovskýpo-
klad ľudových piesní ako u ná s.
Avšak na potlá čanie dychovej
hudby ako ž á nru sa hodí kde-čo a
kde-akýná zor.

Najlepšie si v tom počína televí-
zia. Ani program Chcete byť milio-
ná rom? nezostá va pozadu. Skú -
senýmoderá tor sa občas opýta
sú ťaž iaceho, akú hudbu má rá d.
Niektorýodpovie: "Všetku". Mode-
rá tor sa opýta dôraznejšie: "A čo
dychovka, tú tiež ?" Zaznie zá porná
odpoveď, mož no z obavy, aby
sú ťaž iaci nevyzeral pred divá kmi
ako nevzdelanýzaostalec.

Preto vám chcem ponú knuť naše
podujatie, nevtieravé a príjemné
oddychové, nie komerčné, aké ná s
prenasledujú celých 24 hodín den-
ne.

Iste viete, ž e Spolok dychovej
hudby Cajlané organizuje v našom
meste viacero dobrých programov.
Napríklad Pezinskýškopek (5 roč-
níkov) a najnovšie Medziná rodný
sú ťaž nýfestival Dychovky v preši
(v tomto roku 3. ročník).

Keďž e v sú časnosti počuť dy-
chovú hudbu čoraz menej, prišiel

som ako predseda Spolku dycho-
vej hudby Cajlané za riaditeľkou
KC s myšlienkou spoluorganizovať
pravidelné koncerty dychových
hudieb s tancom v rámci seriá lu
pod ná zvom S dychovkou pri vínku
v Pezinku.

Koncerty dychových hudieb sa
uskutočnia raz mesačne, vž dy v
nedeľu od 17.00 do 20.00 hod. Na
počú vanie a do tanca budú vyhrá -
vať dychové hudby zo Slovenska a
Moravy.

Organizá tori už majú presné ter-
míny: 25. má ja, 27. jú na, 28. sep-
tembra, 26. októbra, 23. novembra.
Vstupné bude 60 Sk. Vstupenky si
bude mož né zakú piť vž dy 2 týž dne
pred podujatím na vrá tnici v Dome
kultú ry. Ná vštevníci budú mať mož -
nosť anketovým lístkom dať svoj
hlas jednej dychovej hudbe, ktorá
sa im bude pá čiť . Dve dychové hud-
by, ktoré dostanú najviac hlasov
počas týchto koncertov, vystú pia
spolu na veľkej tanečnej veselici na
Katarínu v Dome kultú ry. Spolok
dychovej hudby Cajlané chce
týmto spôsobom prispieť k oboha-
teniu kultú rneho ž ivota v našom
meste.

Neverím, ž e lá ska má sto podôb.
Má ich oveľa viac. Je vynachá dza-
vejšia, neobmedzená v mož nos-
tiach ako si získať ná klonnosť , po-
zornosť , zá ujem, obdiv a ú ctu. Ak
lá sku zovšeobecníme na všadeprí-
tomnýfenomén a predpoklad pre
ú spešnú činnosť , potom v našom
ž ivote sa zablýska na lepšiečasy.

Tak priatelia, veľa zdravia a
najmä veľa lá sky. Pri dychovke, pri
vínku, dovidenia v Pezinku!

František Féder
predseda Spolku DH Cajlané

Už štvrtýkrá t sa stane Pezinok dejis-
kom kultú rno-spoločenského poduja-
tia Orbis harmoniae (Svet harmónie).
Opäť je tu čas pookriať , vnímať svet z
iného pohľadu, spozná vať a naučiť sa
ozdravovať telo a dušu.

Tak ako predchá dzajú ce ročníky aj v
tomto prichá dzajú organizá tori s
niečim novým, čím chcú ná vštevníkov
zaujať a poučiť. Hlavnýprogram tvorí
šesť predná šok o tibetských man-
trá ch, o mandalá ch, nových terapiach.
Zaujímavá bude predná ška o aktívnej
spirituá lnej hojivej apliká cii, pri ktorej
človek môž e vlastnou silou a vnú tor-
nou harmóniou liečiť svoje ochorenia.

Novinkou budú filmy Pavla Bara-
bá ša z ná vštev Tibetu, Indie a Himalá -

jí, ktoré vyhrali na festivaloch v Ka-
nade a vo Francú zsku.

Opäť bude v prevá dzke čajovňa,
kde by mala jedna slovenská skupina
predviesť tiež čajovýrituá l z Japon-
ska. Ná vštevníci budú môcť absolvo-
vať rôzne terapie, masá ž e, bankova-
nie a rôzne iné ozdravné techniky.
Toto všetko bude v cene vstupenky,
ktorá bude stá ť 99 Sk.

Zabezpečenýje aj predaj kníh, by-
lín, čajov, polodrahokamov, masá ž -
nych prístrojov, pomôcok a prostried-
kov zdravej výž ivy.

Organizá tormi podujatia sú Kultú rne
centrum v Pezinku, Občianske
združ enie Karpaty Slovakia a Mgr.
Dá ria Fehérová .

Hlavný program:

Sprievodný program (foyer KC)

9.00 - 10.30 hod. - Sila tibetskej mantry
(Mila Tänzin Dotün);

10.45 - 12.00 hod. - Archetypá lny tarot
a vnú torná harmónia (Somezeda);

12.15 - 13.45 hod. - Mandaly (Ilja Ma-
touš - CZ);

14.00 - 17.00 hod. - A.S.H.A.: Aktívna
spirituá lna hojivá apliká cia (Jaroslav
Chvá tal);

17.15 - 19.00 hod. - Metóda CHA KI-
DŽ A, jej mož nosti a programovanie na
energeticko vibračných ú rovniach (Ing.
Karol Gugyela);

19.30 - 21.00 hod. - Koncert voká lnej
skupiny KRUHY (spirituá ly, muziká lové
melódie, skladby starej renesancie).

10.00 - 17.00 hod. - Meranie hladiny
tlaku a cukru (Zväz diabetikov ZO Pezi-
nok);

10.00 - 19.00 hod. -Čajovňa;
10.00 - 19.00 hod. - Diskusné fórum,

čajovýobrad.

9.15 - 10.45 hod. - Integrá lna jóga (Ing.
Marcel Kvassay);
11.00 - 12.30 hod. - Tibetskémeditá cie

(Mila a Darshan);
13.00 - 14.30 hod. - REIKY - lá skyplná

sila (Rudolf Sklená r);
14.45 - 16.00 hod. - Artefiletika (Mgr.

Martin Kratochvíl);
16.15 - 17.30 hod. - SU JOK terapia

(Ing. Já n Horvá th);
17.45 - 19.00 hod. - Päť rytmov

Gabrielly Roth (Nina Jasingerová ).

13.00 hod. - BudhistickýLADAKH,
Budhizmus na streche sveta, Pod Kan-
čendž ongom je ich domov;
15.00 hod. - Opakovanie filmov.

Salónik

Malá sá la - Filmy Pavla Barabá ša

Únia ž ien Slovenska, mestská organizá cia Pezinok organizuje jubi-
lejný5. ročník celomestskej spevá ckej sú ťaž e PEZINOK SPIEVA -
SPIEVAJTE S NAMI. Sú ťaž sa uskutočnív nedeľu 8. jú na 2003 v Dome
kultú ry v Pezinku. Prihlá šky do sú ťaž e treba doručiť do 20. má ja 2003
na adresy: Katarína Tomková , predajňa obuvi,Štefá nikova 20, Pezinok
alebo Kamila Rainicová , Eurosandturist (Dom kultú ry), Holubyho 42,
Pezinok.
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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na
svojom zasadnutí 28. marca schválilo
granty z rozpoč tu mesta na podporu
športu v roku 2003:

(organizovanie Behu mesta Pezinok,
organizovanie ME dorastu) - 35 000 Sk

(ná-
kup športový ch pomô cok) - 7500 Sk

- Mgr. Mar-
tin Gáal - 10 000 Sk

(športové vybavenie a tech-
nické zabezpeč enie) - 20 000 Sk

(vybudo-
vanie ihriska) - 10 000 Sk

(pri Policajnej škole) - 10 000 Sk
(príspe-

vok na č innosť) - 5000 Sk
(príspe-

vok na č innosť) - 5000 Sk
(rekonštrukcia

rozvodov vody) - 20 000 Sk

- 5000 Sk

- 5000 Sk
(príspevok na

č innosť) - 5000 Sk
-

telesne postihnutí (príspevok na č in-
nosť) - 10 000 Sk

(príspevok na
č innosť) - 10 000 Sk

(príspe-
vok na č innosť) - 5000 Sk

(organizovanie turnaja
Memoriál M. Bacigála) - 5000 Sk

(žiadosťo úhradu pre-
vádzkový ch nákladov) - 10 000 Sk

(pomô cky na
tré ning, lekárske pomô cky) - 15 000 Sk

(príspevok na
č innosť) - 20 000 Sk

(znač ko-
vanie turistický ch chodníkov) - 4000 Sk

(nákup šachové ho materi-
álu, registrač né poplatky) - 2000 Sk

(prí-
spevok na č innosť) - 5000 Sk

(príspevok na č innosť) - 5000 Sk
(organizova-

nie halové ho futbalové ho turnaja)
- 10 000 Sk

- 5000 Sk
- 5000 Sk

- 10 000 Sk
- 5000 Sk

- 70 000 Sk
- 250 000 Sk

- 140 000 Sk
- 65 000 Sk

- 180 000 Sk
- 95 000 Sk

TJ Sokol - Oddiel orientačného behu

TJ Sokol - oddiel stolného tenisu

Mestská minifutbalová liga

Š portový klub polície, stolnoteni-
sový oddiel

Grinavský občiansky výbor

Rekonš trukcia hokejového ihriska

Ondrej Pijá k - orientačný beh

Martin Pijá k - orientačný beh

Tenisový klub Pezinok

Jakub Ková čik - lezenie na umelých
stená ch
Dominika Ková čiková - lezenie na
umelých stená ch
Michal Peniak - karate

1. Stolnotenisový klub Slovkarpatia

Slovenský skauting

Svatava Š pá niková - karate

Duš an Slimá k

Slovenský orol

TAEKWON-DO, Pezinok

Softballový klub MaSK

Klub bratislavských turistov

Klub š achu

Matej Kunert - vodnélyžovanie

Klub rá diového orientačného behu

Mestská polícia Pezinok

ZŠ Kupeckého
ZŠ Fá ndlyho
Gymná zium Pezinok
Lesný turistický chodník

Granty na rozvoj mlá dežníckeho š portu:
Grinavský futbalový klub
Pezinský š portový klub
Volejbal Tenis Club
TJ Baník - futbalový oddiel
Mlá dežnícky basketbalový klub

Š K Agrokarpaty - há dzaná
SPOLU: 1 063 500 Sk

Aj tento rok sa v lete uskutoč nív
Pezinku basketbalový kemp pre
mládež. Je určený pre mládež vo
veku 10 - 17 rokov a uskutočnísa v
dňoch 29.6. - 5.7. 2003 v areáli
SOU na Komenské ho ul. a v pri-
ľahlý ch priestoroch. Pod záštitou
MBK Pezinok ho organizuje Justín
Sedlák. Na kempe sa zúč astnia
kvalifikovaní, tré neri ako aj súč asní
ligovíhráč i, ktorísa v tré ningovom
procese zamerajúna základné bas-
ketbalové č innosti a jednoduché
herné situácie. Spestrením pro-
gramu budú rô zne súťaže, víťazi sa
v nich mô žu tešiťna množstvo zau-
jímavý ch cien. Cena kempu je
3250 Sk alebo 2250 Sk (bez ubyto-
vania, raňajok a neskorej večere.
Bližšie informácie a prihlášku na
kemp získate u Justína Sedláka,
Tolsté ho 11, Pezinok, tel. č . 0904
694416, 033/644 2923. (pr)

Poč as prvé ho aprílové ho víkendu
sa v Trnave konali majstrovstvá
Slovenska v džude mužov a žien.
Zúčastnili sa na nich aj džudisti So-
kola Pezinok, ktorísa v celosloven-
skej konkurencii nestratili. Aj keď
niektorí džudisti Sokola nemohli
štartovať - zranený J. Tománek,
Neu štartoval na policajný ch MS,
predsa len neodchádzali z Trnavy
bez medailí. V hmotnostnej kategó -
rii do 73 kg sa z prvenstva tešil Mi-
chal Paríšek, keď vo finále zdolal
Majdána zo Ž iliny. Druhú medailu,
bronzovú, získal Martin Tománek v
kategó rii do 81 kg. (pr)

V sobotu 22.3. sa uskutočnilo 3.
kolo Slovenské ho pohára v karate.
Pre všetký ch karatistov to bola po-
sledná možnosť vybojovať si po-
stup na majstrovstvá Slovenska,
keďže sa na ne kvalifikujú len tí,
ktorí sa aspoň na jednom kole
umiestnia do štvrté ho miesta. Pe-
zinskíkaratisti zabojovali a chopili
sa tejto možnosti. V kategó rii kata
žiačok 9 - 11 rokov obsadila 1.
miesto . V
družstvách kata žiač ok 12 - 14 ro-
kov zvíťazilo družstvo v zložení

.
V kategó rii kumite sa z víťazstva

tešili: (do-
rastenky, do 52 kg),

(dorastenky, do 60 kg),

Natá lia Gavorníková

Gavorníková , Pravdová a Poizlo-
vá

Michaela Kohútová
Alena Hup-

ková Miro-

slav Černá k

Hupková , Greguš ová Kohúto-
vá
Zuzana Greguš ová

Andrej Palčík
Ivan Marko

Michal Peniak

Natá lia Pravdová

Greguš , Palčík Leschinger

Michal Gre-
guš

M. Tahotná

(žiaci, do 170 cm) a
družstvo dorasteniek v zložení

a
. Strieborné prieč ky obsadili:

(dorastenky,
do 52 kg), (do-
rastenci, nad 72 kg),
(muži, do 78 kg) a
(muži, nad 78 kg). Tretie miesta
získali: (žiač ky,
do 160 cm) a družstvo dorastencov

a .
Postup na majstrovstvá si štvrtým
miestom vybojoval aj

(dorastenci, do 65 kg).
MajstrovstváSlovenska sa budú

konať 12. mája v Nitre. O úspe-
choch pezinský ch karatistov, kto-
rým držíme palce, budeme infor-
movať.

V marcovom č ísle Pezinčana
sme avizovali prvý ročník cykloma-
rató nu Pezinok - Mosonmagya-
ró vár - Neusiedl am See. Je poteši-
teľné , že sa hlásia už prvízáujem-
covia. Pre tý ch, ktorínezaregistro-
vali prvú informáciu opakujeme, že
cyklomarató n spájajúci partnerské
mestá troch susedný ch štátov sa
uskutoční7. a 8. júna 2003. Trasa
dlhá198 kilometrov je rozloženána
dva dni s prenocovaním v stanoch
pri Neziderskom jazere. Prihlásiť
sa možno do 5.5. 2003 v Informač -
nom centre v Pezinku na Radnič -
nom nám. 9. Všetci účastníci po
vyplneníprihlášky dostanú podrob-
nejšie informácie v písomnej podo-
be. (EL)

Podľa Kalendára podujatív meste
Pezinok na rok 2003 by sa mali v
dňoch 3. - 4. mája uskutoč niť Maj-
strovstváSlovenskej republiky prete-
kov automobilov do vrchu MO-
TOSPORT BABA 2003. Na sekreta-
riáte Motosportu Bratislava sme sa
dozvedeli, že toto podujatie sa v Pe-
zinku neuskutoční. (mo)

K udrž iavaniu dobrej kondície prispieva aj rekreačný šport, ktoré mu sa cez
víkendy na voľný ch športoviská ch venujú desiatky pohybuchtivý ch obča-
nov. Obľúbeným muž ským športom je tzv. bago. Naša snímka je z ne-
deľňajš ieho popoludnia na há dzaná rskom ihrisku. Snímka (mo)

V č lánku
v minulom č ísle

Pezinčana v odpovedi hlavnej kon-
troló rky Eleny Antalovej má veta
správne znieť:

Ekonomický prínos
mestský ch lesov

Zvažovalo sa hospodá renie na
mestských lesoch vo vlastnom
mene alebo vytvorením prá vnic-
kej osoby mestom na sprá vu
tohoto majetku. (red.)
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sú ťaží. Bližšie informácie na plagá-
te. Organizuje KC v spolupráci s
PAT AGENCY;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
cyklus rozprávok s detskou
sú ťažou. Dnes:

, ú č inkujú bratia Hudecovci;
(nedeľa) od 17.00-20.00 hod.

v Spoloč enskej sále -
- kon-

cert dychovej hudby s tancom v
rámci seriálu koncertov dychoviek.
Organizátori: Spolok DH Cajlané a
KC Pezinok;

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

;
(sobota) o 14.00 hod. v Zá-

mockom parku - - veľká
detskášou pri príležitosti MDD. Or-
ganizátori: Kultú rne centrum, Cen-
trum voľného č asu, firma Grafit Mi-
lan Grell.

25.5.
AHOJ ROZPRÁVKA

O HLÚPOM JANO-
VI
25.5.

S DYCHOV-
KOU PRI VÍNKU V PEZINKU

30.5.
KONCERT AB-

SOLVENTOV ZUŠ
31.5.

DEŇ DETÍ

o 17.00 -
(acryl

na dreve). Trvanie výstavy: 5.5. -
25.5. 2003

2. - 4. Gangy v New Yorku USA
6. - 8. Slzy slnka USA

9. - 11. Farma USA
13. - 14. Johnny English VB

VÝSTAVY:
5.5. VERNISÁŽ- RO-

BERT UJHÁZY - OBRAZY

KINO DOMU KULTÚRY

sále -
;

(sobota) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále -

- gala-
več er spojený s finále okresných

KONCERT POPULÁRNEJ
HUDBY ZUŠ

24.5.
MISS OKRESOV PE-

ZINOK, SENEC, MALACKY

17.5.

ORBIS HARMONIAE

20.5.
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

22.5.
HOVORY O ZDRAVÍ

22.5.
KONCERT V DAVIS

CLUBE

23.5.
SLOVÁCKY KRÚŽOK

(sobota) 9.00 - 21.00 hod. v
Spoloč enskej sále a priľahlých
priestoroch -
- prednášky, alternatívna medicína,
meditácie, masáže, tibetská medi-
tácia, integrálna jóga, mandaly, chi-
ropraktika, bankovanie, bowen,
shia tsu a iné zaujímavé duchovné
a lieč iteľské postupy k zdravému
životu. 19.30 - 21.00 - hudobnápro-
dukcia skupiny KRUHY. Hlavný
garant: J. Vitáloš, D. Fehérová;

(utorok) o 9.00 hod. v Malej
sále - -
okresná sú ťaž IV. a V. kategórie v
umeleckom prednese poézie a pró-
zy. Hlavnýgarant: MOS;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - cyklus
prednášok V. Černuškovej. Téma:

;
(štvrtok) o 19.00 hod. vo

Veľkej sále -
- ú č inkujú : ACORNHOEK,

MINERVA (Nemecko);
(piatok) o 17.30 hod. v Saló-

niku - ;

Zdravie ako harmó nia osobnosti

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále - -
več er hudby a informáciío Európ-
skej ú nii. Hlavný garant: MsÚ Pezi-
nok

(sobota) od 15.00 hod. -
- spomienka na Deža Ursíny-

ho. Program: 15.00 hod. -
(Malá sála), 19.30 hod. -

, hlavný
hosť: Dan BÁRTA - ILUSTRA-
TOSPHERE (spoloč enskásála);

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

(piatok) o 10.00 hod. vo Veľkej
sále -

(piatok-sobota) v Spo-
loč enskej sále -

Organizátori: Združenie pe-
zinských vinohradníkov a vinárov,
Kultú rne centrum a Mesto Pezinok;

(nedeľa) o 15.00 hod. vo
Veľkej sále - - kompo-
novaný program venovaný ma-
mič kám v podanípezinských detí.
Spolupráca CVČ a KC

KULTÚRNE CENTRUM

2.5.
FOLK Z PRVEJ RUKY

;
3.5. DEJA

VUE

7.5.
NAJMENŠÍFESTIVAL

9.5.
VÝCHOVNÝ KONCERT;

9. - 10.5.
VÍNNE TRHY PEZI-

NOK.

11.5.
DEŇ MATIEK

;

premieta-
nie filmov
koncert hudobných skupín

16.5. (piatok) o 18.00 hod. v Malej

15. FK 100: Idioti DÁN
16. Charlotte Gray VB

17. - 18. Blanche-Kráľovnázbojní-
kov FRA

20. 8 mile USA
22. FK 100: Brazil USA
23. 8 mile
25. Oko Hong-kong

27. - 28. Sexi kosť USA
29. - 30. X-men 2 USA
31. - 1. Macher, magor a 15 meló-

nov FRA,ŠPA

USA

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

3. Dobaľadová USA

ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ !

DETSKÉ PREDSTAVENIE

Ďakujeme príbuzným, priateľom
a známym, ktorí odprevadili na
poslednej ceste dňa 7.4. 2003 v
Pezinku nášho syna, otca, brata

, zomrelého vo
veku 51 rokov. Ú primná vďaka za
prejavenú sú strasť a kvetinové
dary. Matka Anna, dcéra Iveta, bra-
tiaĽudovít, Miroslav, sestra Mária s
rodinami a ostatná smú tiaca rodi-
na.

Igora KAVJAKA

V pondelok 7. apríla sa v Pezinku
zišla na svojom výroč nom rokovaní
viac ako päťdesiatka č lenov
Združenia Malokarpatská vínna
cesta. Aktivitu tohto spoloč enstva
pozostávajú ceho z kľú č ových sub-
jektov podieľajú cich sa na zabez-
peč ovaní rozvoja tzv. vínneho tu-
rizmu v našom regióne, zhodnotil
vo svojej správe predseda združe-
nia Milan Pavelka. Zhromaždenie
okrem výsledkov hospodárenia za
uplynulý rok schválilo i plán č in-
nosti na rok 2003 a zmenu stanov
týkajú cich sa č lenských príspev-
kov. Podľa nového platia č lenovia -
fyzické osoby roč ne 200 Sk,
ostatné subjekty zamestnávajú ce
viac ako jednu osobu 1000 Sk.

K významným výstupom zasad-
nutia isto patrí aj informácia, že
tohtoroč ný Deň otvorených pivníc
sa uskutoč níprvýkrát dva dni (14. a
15. novembra), cena vstupenky na
oba dni bude 600 Sk. V sú vislosti s
pripravovanou daňovou reformou
sa uvažuje o dani z predaja vína vo
výške 2500 Sk/hl, ktorú označ ilo
zhromaždenie vo svojom stano-
visku za likvidač nú pre vinárov a
tento svoj názor postú pi aj kompe-
tentným orgánom. Združenie tiež
odhlasovalo hranice Malokarpat-
skej vínnej cesty vymedzené - Deví-
nom, Malými Karpatmi po Smole-
nice a z južnej strany diaľnicou
Trnava - Bratislava a Sencom.

(EL)


