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Po minuloročnej premiére organi-
zuje Mesto Pezinok pri príležitosti
Medzinárodného dňa zdravotne
postihnutých stretnutie pod ná-
zvom Náš deň. Jeho cieľom je i sym-
bolicky poďakovať tým, ktorí ne-
zištne pomáhajú zdravotne postih-
nutým v ich každodennom živote.

Podujatie sa uskutoční 3. decem-
bra od 14.00 hod. v Dome kultúry.
Výstúpia v ňom miestni amatérski i
profesionálni umelci. Do programu
prispejú i občania mesta so zdra-
votným postihnutím hudobnými,
tanečnými, športovými, dramatic-
kými a výtvarnými ukážkami. Vý-
ťažok z dobrovoľného vstupného
pôjde na podporu spolkov združuj-
úcich zdravotne postihnutých v
Pezinku. (EL)

Tohtoročné Vinobranie (19. - 21.9.)
mnohí návštevníci označili za naj-
lepšie, aké kedy v Pezinku bolo.

Perfektne vyšlo počasie, organi-
zátori pripravili širokú kultúrnu po-
nuku. Kultúrne programy boli po tri
dni na dvoch tribúnach i v rekon-
štruovanej Starej radnici. Uskutoč-
nili sa zaujímavé výstavy. Deti a
mládež mali k dispozícii nevídané
množstvo kolotočov, zábavných
atrakcií. Bolo veľa sprievodných
podujatí. Poskytovatelia stravova-
cích a občerstvovacích služieb
prišli s bohatšou stoličkovou kapa-
citou i sortimentom jedál a nápojov,
pribudli nové pohostinské zariade-
nia. Cech pekárov ponúkal tento
rok rozmernejšiu pekársku šou,
novinkou bola Fyzulnačka - súťaž
vo varení pezinskej fazuľovej polie-
vky.

Na tohtoročných oberačkových
slávnostiach zaznamenali rekord-
nú návštevu, podľa odhadu organi-
zátorov 180 tisíc ľudí.
Viac na 5. strane (mo)

Primátor mesta
Oliver Solga
odovzdáva
úspešnej špor-
tovkyni, kara-
tistke Svatave
Špánikovej
vecný dar za
vynikajúcu re-
prezentáciu
Pezinka.

Počas tretieho októbrového ví-
kendu sa uskutočnil v írskom
meste Killarny svetový šampionát
v kickboxe. V neveľkej slovenskej
výprave mal svoje zastúpenie aj
Pezinok dvoma pretekármi - Sva-
tavou Špánikovou a Michalom Pe-
niakom a rozhodcom Miroslavom
Horákom, ktorý tiež oboch pre-
tekárov v Karate klube Pezinok
trénuje.

V sobotu 18. októbra prišla z Kil-
larny na Slovensko veľmi radostná
správa, ktorá oznamovala, žedote-
rajšia držiteľka striebornej a bron-
zovej medaily z majstrovstiev
sveta (2001, 2002) Svatava Špáni-
ková získala v semikontakte žien
najcennejšiu zlatú medailu. Viac o

tomto úspechu sme sa dozvedeli
po jej návrate na Slovensko.

V prvom veľmi dôležitom zápase v
piatok 17. októbra sa stretla s Nem-
kou, ktorú porazila 8:2. Nasledoval
zápas o postup do semifinále, kde
ju čakala súperka z Anglicka. Stret-
nutie bolo veľmi dramatické a vyrov-
nané, Svatava ho napokon vyhrala
o tri body. V ceste do finále jej stála
opäť reprezentantka Anglicka. Aj
zápas s ňou bol veľmi náročný a
vyrovnaný. Šťastnejšia ale bola
naša reprezentantka, ktorá si pripí-
sala víťazstvo odva body. To už zna-
menalo postup do finále a mini-
málne zisk striebornej medaily. Vo
finále, ktoré má dve dvojminútové
kolá, bojovala s Kanaďankou. Po
prvom kole bol stav 6:6. V druhom

sa teda začínalo všetko odznova.
Rozhodlo sa doslova až v posled-
ných sekundách zápasu, ktorý
naša reprezentantka vyhrala 13:8.

Novej svetovej šampiónky sme
sa opýtali, aký mala pocit po
skončení víťazného finálového
zápasu:
- Vôbec som si to ani neuvedomo-
vala a ešte je to tak aj teraz, po šty-
roch dňoch. Je to však krásny mo-
ment, keď počujete pri vyhlaso-
vaní výsledkov vaše meno, vystu-
pujete na najvyšší stupienok, vi-
díte stúpať nahor slovenskú zá-
stavu a počujete hymnu. Všetci
vám tlieskajú, tešia sa. Je to nád-
herné, dopriala by som to prežiť
každému športovcovi.

Pokračovanie na 10. strane

V dňoch 19. - 24. októbra sa uskutočnil v pezinskom
Dome kultúry 1. ročník divadelného festivalu To najlep-
šie z českého humoru. Organizátorom podujatia, ktoré
nadviazalo na podobnú minuloročnú prezentáciu slo-
venského humoru v Prahe, bola slovensko-česká kult-
úrna agentúra ZUZAart production v spolupráci s Mes-
tom Pezinok.

Na slávnostnom otvorení festivalu sa zúčastnili mi-
nistri kultúry Slovenskej republiky a Českej republiky
Rudolf Chmel a Pavel Dostál.

Usporiadatelia na čele so Zuzanou Horovou ponúkli
návštevníkom skvelú zábavu v podaní šiestich atrak-
tívnych českýchsúborov.

V dňoch 10. - 12. októbra sa usku-
točnilo na mestskej chate v Liptov-
skom Jáne prvé výjazdové zasad-
nutie Mestskej rady. Zúčastnili sa
na ňom všetci jej členovia a vedúci
oddelenia výstavby Mestského
úradu.

Cieľom stretnutia bolo riešiť niek-
toré dôležité problémy týkajúce sa
Pezinka. Podrobne sa za-oberali
územným plánom mesta s
výhľadom na 20 až 25 rokov. Vyjas-
nili si postup, ktorým smerom sa
bude uberať pri riešení bytovej vý-
stavby, centrálnej mestskej zóny,
dopravy v meste a rozširovaní prie-
myselnej zóny. (mo)
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Zálohovanie jednorazových plastových fliaš úspešne funguje vo viace-
rých krajinách, jeho hlavným dôvodom je motivovať občanov na vrátenie
obalu späť do obchodu, namiesto znečisťovania prírody. Toto povedie tiež
k znižovaniu množstva odpadov. Doteraz sa recyklujú len dve percentá
PETfliaš, zálohovaním by to mohlo byťaž 80 percent.

Minister životného prostredia Laszló Miklós dňa 6. októbra na tlačo-
vej besede oznámil, že jednorazové plastové fľaše sa budú záloho-
vať. Rezort vydá k tomu do troch mesiacov vyhlášku. Bude v nej
určená výška zálohy, a to štyri alebo päť korún na fľašu, aby mali
ľudia dôvod chodiť fľaše vracať.

(r)
v zmysle Zák. č. 313/2001 Z.z.
o verejnej službe v znení ne-
skorších predpisov obsadzu-
je voľné pracovné miesto

REFERENTSTAVEBNÉHO
ÚRADU

Požiadavky:

Nástup možný od 1.12. 2003.

Mestskýúrad, pred-
nosta MsÚ, Radničné nám. 7,
902 01 Pezinok

msu@msupezinok.sk.

vysoká škola stavebnéhoza-
merania
práca s PC
praxvítaná
vodičský preukaz
bezúhonnosť

Žiadosti so životopisom za-
sielajte do 15.11. 2003 poštou
na adresu:

, prípadne pri-
neste osobne do podateľne
MsÚ (na prízemí) alebo pošlite
elektronickou poštou na adre-
su:

(oddelenie výstavby a životného
prostredia)

l

l
l
l
l

V záujme vytvorenia predvianoč-
nej atmosféry chystá mesto Pezi-
nok v spolupráci s ďalšími organi-
záciami v meste - Kultúrnym cent-
rom, Malokarpatským múzeom,
Občianskym združením Karpaty a
Združením pezinských vinárov a
vinohradníkov niekoľko podujatí.
Určite nebudú medzi nimi chýbať
Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 18. - 20. decembra. Kým
minulý rok sa konali v Mestskej vi-
notéke a na časti Radničného ná-
mestia, tohto roku sa predajné
miesta okrem dvoch spomínaných,
v prípade záujmu, rozšíria aj o
priestory pred Starou radnicou a jej
nádvorie.

Vo štvrtok a piatok sa bude pre-

dávať od 10.00 - 18.00 a v sobotu
od 10.00 - 17.00 hod. Organizátori
ponúkajú bezplatne priestor na
predaj záujemcom s tradičným via-
nočnýmsortimentom: ozdobami na
stromček, vianočnými oblátkami,
sviečkami, medovníkmi, vianoč-
ným pečivom, čečinou, kvetino-
vými aranžmánmi, stromčekmi,
rybami, ľudovoumeleckými výrob-
kami a pohľadnicami. Vítaní sú i
predajcovia občerstvenia, vare-
ného vína, či regionálnych gastro-
nomických špecialít. Očakáva sa i
účasť rôznych charitatívnych inštit-
úcií, škôl a spolkov, ktoré môžu pre-
zentovať svoje vlastnéprodukty.

Podujatie by malo byť príleži-
tosťou nielen na nákup darčekov

pre najbližších alebo tradičného
tovaru na sviatočný stôl, ale hlavne
umožniť v typickom predvianoč-
nom ruchu stretnutie priateľov a
známych, napríklad pri pohári tep-
lého čaju či vystúpení miestnych
hudobných skupín. Zatiaľ svoju
účasť v sprievodnom programe
(pred vianočným stromčekom na
Radničnom námestí) prisľúbili chrá-
mový zbor Ad Una Corda a Zá-
kladná umelecká škola Eugena
Suchoňa z Pezinka.

Záujemcovia o predaj sa môžu
prihlásiť do 10. decembra na Mest-
skom úrade v Pezinku, Radničné
nám. 7, č.dv. 20 c, tel. 033/6901
125. (EL)

Primátor mesta Oliver Solga 14.
októbra prijal na radnici pri príleži-
tosti ukončenia pôsobenia v Centre
voľného času, bývalú riaditeľku

. Na
slávnostnom prijatí sa zúčastnili
zástupcovia primátora Jozef Chy-
noranský, Juraj Pátek a ďalší pra-
covníci mestského úradu.

Ľ. Benčuriková sa venuje vý-
chove mládeže od roku 1972, keď
ukončila štúdium na Pedagogickej
fakulte vTrnave. V pezinskomCen-
tre voľného času pracovala od roku
1989. Funkciu riaditeľky vykoná-
vala od roku 1994. Pod jej vede-
ním, dnes už mestská výchovno-
vzdelávacia inštitúcia, zazname-
nala na úseku práce s deťmi a mlá-
dežou veľmi dobré výsledky, čo
oceňuje aj vedenie mesta.

Ľ. Benčuriková pôsobila jedno
volebné obdobie ako poslankyňa
Mestského zastupiteľstva v Pezin-
ku, tretie volebné obdobie je člen-
kou komisie školstva a kultúry. Od
októbra 2002 je predsedníčkou
Mestskej školskej rady v Pezinku.
Po ukončení pôsobenia v CVČ je
od 1.9. 2003 učiteľkou na Základ-
nej školena Kupeckého ulici.

Mgr. Ľudmilu Benčurikovú

(mo)

Na základe odporúčania štát-
neho okresného hygienika Mest-
ské zastupiteľstvo v Pezinku prijalo
Všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2003, ktoré ukladá vykonávať
deratizáciu v meste každoročne v
čase od 1. do 30. apríla a od 1. do
31. októbra.

O zmene termínu môže v prie-
behu roka rozhodnúť štátny okres-
ný hygienik. (mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
schválilo zmenu použitia finančných
prostriedkov získaných z privatizá-
cie SPP. Pôvodne zo sumy 10,7 mili-
óna Sk mali byť hradené rekonštruk-
cie a opravy základných a mater-
ských škôl, školských jedální a škol-
ských zariadení mesta vo výške 9,5
milióna Sk a križovatka Kupeckého-
Holubyho v sume 1,2 mil. Sk. Keďže
sa plánovaná prestavba križovatky v

tomto roku neuskutoční, suma 1,2
mil. Sk sa vynaloží tiež na rekon-
štrukcie a opravy škôl.

Školy po tejto úprave dostanú v
tomto roku na rekonštrukcie striech
2,8 milióna Sk, výmenu podláh 2,3
mil., vykurovanie 4,8 mil., rekon-
štrukciu osvetlenia 150 tisíc, rekon-
štrukciu sociálnych zariadení 470
tisíc a na kanalizáciu 60 tisíc Sk.

(mo)

-

Ako na inom mieste píšeme, v
tomto roku rozpočtované fina-
nčné prostriedky v objeme 1,2
mil. Sk na riešenie križovatky
Holubyho-Kupeckého-Mladobo-
leslavská-Š. Polkorába sa pre-
súvajú na opravy škôl. Prečo sa
nezačne táto križovatka budo-
vať, a bude sa vôbec robiť?

(mo)

Určite bude, ale až v budúcom
roku. Ešte stále nie je vysporiada-
ný pozemok Okresného úradu, do
ktorého križovatka zasahuje. Na
základe odborných posudkov sme
sa rozhodli pre riešenie - okružnú
križovatku. V súčasnosti úsilie
sústreďujeme na vybudovanie
križovatky pri poliklinike, ktorú
chceme ukončiť do konca tohto
roku. Predmetom riešenia bude
nielen bezpečný svetelný priechod
pre chodcov, ale aj úprava celého
blízkeho okolia, vrátane parkovísk.

Dňa 7. októbra sa uskutočnilo v
Grinave verejné zhromaždenie
občanov, ktorí sú vlastníkmi pozem-
kov, na ktorých by mala stáť nová
čistiareň odpadových vôd pre túto
časťmesta.

Kanalizácia a čistiareň odpado-
vých vôd v Grianve je dlhoročným
problémom, ktorý sa mesto roz-
hodlo riešiť novou výstavbou. Čis-
tička má stáť za priemyselnou zó-
nou, kde sa nachádza Auto Karpaty,
smerom k železnici. Pozemky patria
124 majiteľom, s ktorými sa zástup-
covia mesta na čele s primátorom

stretli a predložili im svoje zámery a
možnosti výkupu.

-

"Bol som veľmi
milo prekvapený účasťou i ústreto-
vosťou občanov. Väčšina z nich
našu ponuku na odkúpenie pozem-
kov prijala. Mesto by mohlo po-
zemky na tentoúčel aj vyvlastniť, ale
touto cestou nechceme ísť. Uvedo-
mujeme si, že ponúkaná cena vyše
100 Sk za m je len polovicou alebo
tretinou, za ktorú možno pozemky
na komerčné využitie predať. Obča-
nov sme upozornili, že zavedením
kanalizácie a výstavbou čističky sa
však zvýši cena ich nehnuteľnosti,"

2

povedal nám primátor Oliver Solga.
Na stretnutí občanov informovali o

príprave rozpočtu mesta na budúci
rok, do ktorého možno zapracovať
aj požiadavky z tejto časti mesta.
Prítomní sa tiež dozvedeli, že v "ma-
lej škole" sa plánuje zriadiť Dom
dôchodcov. Predseda Grinavského
občianskeho výboru Ivan Klamo
dúfa, že v Grinave sa podarí vybu-
dovať tiež ihrisko pre mládež.

(mo)

V septembri a októbri bola pri Dolnom kostole na Radničnom námestí
socha vinára, ktorú tam umiestnili na podnet prevádzkovateľa reštaurácie
Radnica. Proti soche na tomto mieste aj po Vinobraní namietali viacerí
občania, s tým, že sa to tam nehodí. Keďže socha bola na námestí ešte aj v
čase našej uzávierky, spýtali sme sa primátora , aký osud ju čaká:
-

O. Solgu

(mo)

Prvá informácia bola, že sochu vinára dostalo mesto ako dar, ale keďže
nebola dokončená a požadovali od nás na tento účel financie, dar sme od-
mietli. Nakoniec sa majitelia sochy rozhodli, že ju umiestnia pred novou
prevádzkou vinárskej výroby firmy Víno Matyšák v Glejovke. Očakávame,
že po našej výzvesochuz námestia odstránia.
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Lenka Moravčíková - Chovancová:
Malý Bakchus

V júlovom a augustovom čísle Pezinčana sme propagovali súťaž na
tému Pezinok - môj domov, ktorú vyhlásilo Mesto Pezinok a primátor
mesta. Súťaž bola určená fotografom všetkých vekových kategórií a
jej cieľom je zdokumentovaťsúčasný život občanov Pezinka.

Do uzávierky prvého kola (15.9. 2003) sa prihlásili len dvaja autori, aj
preto sme súťaž nevyhodnotili. Sériu zaujímavých fotografií nazva-
ných nám poslala Lenka Moravčíková - Chovancová,
druhý autor Ján Slovák svoj objektív zacielil na historické pamiatky
Pezinka.

Súťaž sme neuzavreli, bude pokračovať ďalej, druhé kolo vyhodno-
tíme v apríli 2004. Fotografie (farebné i čiernobiele, minimálna veľkosť
10x15 cm) môžete poslaťdo 31. marca 2004.

Potešil by nás väčší záujem fotografov o túto súťaž a tiež viac zaují-
mavých fotografií na tému Pezinok -môj domov.

Malý Bakchus

(mo)

Mestský úrad v Pezinku, Rím-
sko-katolícka cirkev a Evanjelická
cirkev augsburgského vyznania
oznamujú, že pietny akt PAMI-
ATKA ZOSNULÝCH sa uskutoční
v sobotu 1. novembra2003.

Spomienka na cintoríne na Cajle
bude o 14.00 hod. a v Pezinku a
Grinave o 15.00 hod. (msú)

V kategórii verejných budov prvé miesto obsadil
hotel Lipa.

Na vašu žiadosť uverejňujeme
adresu a telefónne číslo kominára,
ktorý zabezpečuje odborné komi-
nárske práce v našom obvode: KO-
MINÁRSTVO - Rudolf Loiper-
sberger, Modra, Trnavská ul. 49,
tel.č. 0905 308878. (r)

Ocenení pestovatelia kvetín v súťaži o najkraj-
šiukvetinovú výzdobu.

V tomto roku už ôsmykrát sa
uskutočnila súťaž o najkrajšiu
kvetinovú výzdobu, ktorej vyhla-
sovateľmi sú Mesto Pezinok a
redakcia Pezinčana.

najkrajšia predzá-
hradka

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaže sa konalo 20. októbra na
radnici za účasti ocenených. Ceny
prvým trom v každej kategórii odo-
vzdal primátor mesta Oliver Solga.

V kategórii
prvé miesto získala rodina

Köszeghyových z Rázusovej ul. 8,
na druhom mieste sa umiestnila

rodina Slobodových, Saulakova 6 a
na treťom rod. Kubalákových z ul.
Fraňa Kráľa 22.

V kategórii prven-
stvo získala rodina Kuličkových,
Rázusova 44, na druhom mieste
rodina Šupkových, Novomeského
46 a na treťom rodina Belicových,
Svätoplukova 7.

V kategórii
zvíťazil hotel Lipa pred reštauráciou
Astra a Malokarpatskou knižnicou.

Primátor mesta O. Solga vo svo-
jom príhovore vyzdvihol úsilie obča-

okno, balkón

verejná budova

nov o skrášľovanie svojich domo-
vov a prevádzok. Povedal, že zá-
ujmom mesta je, aby sa rady pesto-
vateľov kvetín na verejných
priestranstvách stále rozširovali, čo
prispeje k tomu, že Pezinok bude
čoraz krajší.

Úspešní pestovatelia zhodne kon-
štatovali, že tohtoročné suché
počasie im pestovné podmienky
značne sťažilo, ale ani to ich neod-
radilo, aby vo svojej záľube pokra-
čovali. Za umiestnenie v súťaži si
odniesli , ako ináč, kvetiny.

Mesto Pezinok a Občianske združe-
nie Karpaty Slovakia pozývajú všet-
kých účastníkov (a nielen ich) 1. roč-
níka cyklomaratónu Pezinok-Moson-
magyaróvár-Neusiedl am See, ktorý
sa uskutočnil 6. júna 2003, na stret-
nutie "po". Uskutoční sa v stredu 12.
novembra o 17.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12.
Okrem prezentácie fotodokumentá-
cie z podujatia bude reč aj o podobe a
termíne 2. ročníka. Na pláne je i dis-
kusia o pripravovanom celosloven-
skom zraze cykloturistov, ktorý by sa
mal uskutočniť v auguste 2004 v ma-
lokarpatskom regióne. (EL)

Počasie v tomto roku je ozaj nevy-
spytateľné. V lete sme čelili vyso-
kým, skoro štyridsaťstupňovým
horúčavám a dlhotrvajúcemu su-
chu a prvý sneh prišiel v našich
podmienkach tiež extrémne sko-
ro - už 24. októbra. Len pre zaují-
mavosť, v minulom roku prvý
sneh napadol až 15. decembra.

Dňa 17. septembra sa uskutočnilo v Stanici opatrovateľskej služby
na Hrnčiarskej ulici v Pezinku výjazdové zasadnutie Predsedníctva
Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Cieľom za-
sadnutia bolo oboznámiť sa s činnosťou Okresnej organizácie JDS v
Pezinku a problematikou starostlivosti o seniorovv našom okrese.

Predzasadnutím si účastníci pozreli priestory Starej radnice.
(mo)

V stredu 5. novembra o 17.00
hod. sa uskutoční mimoriadne za-
sadnutie Mestského zastupite ľ-
stva. Bude sa venovať protestu
prokurátora proti VZN Mesta Pezi-
nok č. 2/97 o vyhlásení záväzných
častí územného plánu v znení VZN
č. 15/2000 a VZN č. 5/2002. (EL)

V stredu 5. novembra v čase od
16. do 18. hod. sa budete môcť v
miestnosti č. 19 na Mestskom úrade
v Pezinku stretnúť s poslancami
Mestského zastupiteľstva, ktorým
môžete podať návrhy, podnety, pri-
pomienky, či vyžiadať si vysvetlenia
rôznych rozhodnutí. (EL)

V dňoch 14. a 15. novembra vám
Združenie Malokarpatská vínna
cesta v spolupráci s Malokarpat-
ským osvetovým strediskom v
Modre už štvrtýkrát ponúka neo-
pakovateľnú atmosféru 57 piv-
ničiek malých i veľkých producen-
tov vína v 22 mestách a obciach
Malokarpatského regiónu.

Od organizátorov po zakúpení
vstupenky za 600 korún dostanete
mapu, bonus v hodnote 200 korún
na nákup vína, pohárik s logom a

vínny pas, ktorý vás oprávni k
vstupu do vybraných pivníc.

Číslo 1 na degustačnej trase
pripadne Vinotéke sv. Urbana v
Bratislave. Vinári z Rače sa
sústredia vo svojej spoločnej piv-
nici v Obecnom dome. Svätý Jur
otvorí osem pivníc, prvýkrát sa
budú prezentovať vinári z Grinavy
a Senca. V Pezinku bude sprístup-
nená Hacajova pivnica, Vinovin,
Farská pivnica vinárov Pavelku-
Soboliča, pivnica Vinárskeho zá-

vodu v Zámku, pivnice Petra Bori-
ka, Ludvika Tretinu, Víno Matyšák,
Vinkova. V pivniciach Malokarpat-
ského múzea budú vinári z Pezin-
ského vinohradníckeho a vinár-
skeho družstva.

Vaša cesta môže pokračovať
cez Šenkvice, Modru,Častú, Smo-
lenice až doTrnavy.

Vstupenky na degustácie si
môžete zakúpiť od 10. novembra
2003 v Informačnom centre v Pe-
zinku. J. Dudová
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Václavky vyrástli nadvore, pod vŕbou av susedstve kaktusu.

V dôsledku tohtoročného sucha
huby v pezinských horách rástli
pomenej, preto za raritu možno
považovať to, že začiatkom ok-
tóbra na dvore Jozefa Jáchyma na
Cajlanskej ulici, pod vŕbou v su-
sedstve kaktusu vyrástli na troch
miestach nádherné václavky. V
hubárskej rodine to pochopiteľne
vyvolalo obrovskú radosť. (mo)

Učitelia na Základnej škole Fán-
dlyho ul. pripravili pre deti v
rámci projektu Socrates - Come-
nius tvorivé dielne inšpirované
ľudovými remeslami, v ktorých
mohli vyskúšať rôzne aktivity,
ktoré sa vymykajú z bežného
rámca výučby.

Medzinárodný projekt je zame-
raný na včlenenie tvorivých aktivít
do vyučovacieho procesu s cieľom
narušiť stereotypný chod vyučova-
nia. Deti sa na pár hodín zmenili na
hrnčiarov, farbiarov, kuchárov, pe-
károv, šperkárov, maľovali na sklo,
či aranžovali kvety. Pracovali v trie-
dach - dielňach, ktoré pre nich pri-
pravili učitelia, v tento deň oblečení
v ľudových krojoch.

Tvorivé dielne boli pripravené pre
žiakov I.stupňa, ale o plynulý prie-

beh sa starali dievčatá vyšších roč-
níkov, ktoré si vyskúšali svoje orga-
nizačné schopnosti. Odmenou im
bola módna prehliadka pripravená
učnicami SOU na Štefánikovej ul.

Na celé podujatie bol voľný
prístup pre verejnosť, čo využili
materské školy v okolí, ale i rodičia
či starí rodičia.

Alena Golianová

V našej materskej škole - Za hrad-
bami 1 v Pezinku, sa už stali tradí-
ciou spoločné stretnutia detí so
starými ľuďmi z Penziónu pre
dôchodcov na Hrnčiarskej ulici.

Niekoľkokrát do roka navštívime
starčekov a starenky s pestrým
programom a vlastnoručne vyrobe-
nými darčekmi. Oslávime spolu
všetky sviatky - Veľkú noc, Viano-
ce, Deňmatiek...

Deti sa na tieto návštevy veľmi
tešia, s radosťou pripravujú
darčeky a ako sa na správnych
hostí patrí, vždy prídu vyparádení
vo sviatočných šatách. Starí ľudia
nás túžobne očakávajú. Je to pre
nich únik z každodenného stereo-
typu, veď mnohí z nich darmo
čakajú svoje deti alebo vnúčatá.
Našu návštevu považujú za veľkú
kultúrnu udalosť a starostlivo sa
pripravujú na náš príchod.

Babky pre naše deti napečú ko-
láče od výmyslu sveta, uháčkujú
bábiky, pripravia rôzne darčeky.
Počas programu, v ktorom naše
deti zaspievajú, zatancujú, zacvičia
a zarecitujú, čítame v očiach sta-
rých ľudí dojatie. Starenkám sa po
zvráskavených lícach kotúľajú slzy,
starčekovia sú od dojatia nezvy-
čajne tichí. Je to výnimočná chvíľa
a naše deti ju veľmi intenzívne vní-
majú.

Po programe sa usadia medzi
svojich hostiteľov a pustia sa s
chuťou do pripravených dobrôt.
Babky a dedkovia s úsmevom sle-
dujú, ako sa vyprázdňujú taniere s
koláčmi a fľaše s malinovkami. Po-
zorujúc deti, hľadajú v nich podob-
nosť so svojimi vnukmi, či pravnuk-
mi. Nechýbajú ani objatia, pohlade-
nie a miléslová.

Na záver zaznejú krásne ľudové
piesne z úst starčekov, ktorí sa veru
nedajú zahanbiť.Aj tie najviacureč-
nené deti stíchnu pri počúvaní tých
mocnýchstareckých hlasov.

Tieto naše spoločné stretnutia sú
pre nás veľmi vzácne. Aj naše deti
pociťujú rýchle tempo života, v kto-
rom im chýbajú častejšie návštevy
u svojich starých rodičov. Sme
veľmi radi, že sme pre nich mohli
sprostredkovať stretnutia so star-
čekmi z penziónu, ktorí ich už berú
ako svojich vlastných.

Veríme, že tie čarokrásne chvíle
plné tepla, lásky, spolupatričnosti a
porozumenia, zanechajú trvalé
stopy v srdciach detí i starých ľudí.

HelenaZacharová

V minulom čísle sme priniesli člá-
nok

, v ktorom sme nesprávne
uviedli, že služby Božie pre účast-
níkov zájazdu odslúžil evanjelický
farár. Správne malo znieť:

. Za chybu
sa ospravedlňujeme.

Ekumenický zájazd do Maďar-
ska

Omšu
odslúžil katolícky farár

(r)

Vystúpenie členov Klubu dôchodcov z Grinavy. Pohľad na účastníkov stretnutia.

Tá, vďaka hudobníkom z kapely
Strapec, trvala dobré tri hodiny. Pri
pezinskom víne sa veľmi skoro väč-
šina prítomných zbavila jazykovej
bariéry a po chvíli nebolo cítiť, kto sú
domáci a kto hostia. Vyše 400 účast-
níkov dobre vytancovaných a vy-
spievaných by isto vydržalo i dlhšie,
ale nakoniec podľahlo organizáto-
rom, ktorí sa držali známeho hesla,
že v najlepšom treba prestať. Roz-
chod trošku uľahčil ich prísľub, že o
rok bude podobné podujatie znovu.

(EL)

reným Mestským múzeom končiac.
Potom, s cieľom zoznámiť sa s reál-
nym životom v Pezinku navštívili
Strediská opatrovateľskej služby,
kde sa aj naobedovali. Vyvrcholením
dňa bolo už spomínané spoločenské
posedenie v Dome kultúry. Po prího-
vore primátora hostiteľského Pe-
zinka Olivera Solgu nasledoval pro-
gram, v ktorom sa vlastnou tvorbou
predstavili jednotlivé kluby dôchod-
cov. Všetky stavili na spev. Týmto
blokom, ako sa vraví, sa prítomní
dobre naštartovali do voľnej zábavy.

Už tradične sa v Pezinku nesie
október v znamení Úcty k starším.
Po minulé roky pri tejto príležitosti
organizovala samospráva mesta
spoločenské stretnutie pre všetkých
dôchodcov v meste. Tohto roku boli
prvýkrát pozvaní aj seniori z partner-
ských miest Mosonmagyaróváru a
Neusiedl am See. Hoci sa slávnosť
oficiálne začala v piatok 17. októbra
o 15. hodine, hostia zo zahraničia
boli v meste už od doobedia. Najprv
absolvovali prehliadku centra - hrad-
bami pri kláštore počnúc a novootvo-

Po tretíkrát sa vstupný vestibul Základnej školy na
Fándlyho ul. stal miestom veľkej tekvicovej slávnosti.
Tradícia sa stala pre deti skutočnou jesennou uda-
losťou a je len málo detí, ktoré sa nepodieľali, keď už
nie výrobkami z tekvíc, tak aspoň hlasovaním za
víťazstvo jednotlivých výrobkov. Zručnosť "tekvico-
vých majstrov" rastie z roka na rok. Kým prvý rok po-

zostávala výstavka z jednoduchších osvetlených
tekvíc, minulý rok sa objavili prvé avantgardné dielka v
podobe lietadiel či strašidiel. Tento rok vo vestibule
stoja napr. Harry Potter so sovou Hedvigou, vrtuľník,
kočík s bábätkom, slimák s ulitou, ba i vesmírna loď s
mimozemšťanmi.

Odmenou pre víťazov bola keramika a pre všetkých
účastníkov sladká pozornosť.

A. Golianová

Filmové spoločenstvo Tichý
dom v spolupráci s Mestom
Pezinok organizuje dňa 15.
novembra akciu pod názvom
Pezinský amatérsky filmový
festival (PAFF), ktorá sa usku-
toční v Malej sále DK. Bližšie
informácie nájdete na plagáto-
ch. Vstup je voľný.
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Počas tretieho septembrového víkendu sa konalo
v Pezinku tradičné Malokarpatské vinobranie. Orga-
nizátorskú štafetu náš primátor Oliver Solga prevzal
na piatočnom otváracom ceremoniáli od modran-
ského richtára Vladimíra Medlena.

Mesto žilo vinobraním však už dva dni predtým, z
ulíc centra bola kvôli stavbe atrakcií a stánkov už v
stredu vylúčená doprava, otvárali sa tiež výstavy v
Dome kultúry, v Malokarpatskom múzeu a v Starej
radnici. Tu bolo za účasti ministra kultúry Rudolfa
Chmela slávnostne otvorené Mestské múzeum. Pri
tejto príležitosti bola prezentovaná prvá 100-
korunová slovenská známka s kresbou Pezinka,
ktorej autorom je Oliver Solga.

V piatok 19. septembra sa v dopoludňajších hodi-
nách konal odborný seminár o cestovnom ruchu.
Poobede otvorili veľkolepú Pekársku šou, na ktorej
sa zúčastnili poprední naši a zahraniční pekárski
odborníci, početní hostia, medzi ktorými bol i minis-
ter zdravotníctva Rudolf Zajac. Podvečer sa začínali
a trvali až do neskorých nočných hodín hudobné
programy na dvoch tribúnach, z ktorých zaujali kon-
certy domácich umelcov a skupín (Pezinčania Pe-
zinčanom), Senzusu,Arionu a ich hostí.

Bohatý kultúrny program pozostávajúci z hudob-
nej, folklórnej a zábavnej časti bol aj v sobotu a ne-
deľu. Príjemnou novinkou, ktorú návštevníci veľmi
oceňovali, boli viaceré kultúrne podujatia, ktoré v
rekonštruovanej Starej radnici organizovalo tunajšie
reštauračné zariadenie - RADNICA.

Hlavným garantom kultúrnych programov na trib-
únach bolo Kultúrne centrum, organizačne sa po-
dieľali Vlado Ulrich, Lucia Fodorová, František Fé-
der a VITIS Pezinok. Finančne programy zabez-
pečili Mesto Pezinok aVITIS Pezinok.

Zaujímavý bol aj alegorický sprievod, i keď organi-
zátori z KC mali s jeho prípravou veľké starosti. Je to
príťažlivá šou pre návštevníkov vinobrania, preto ju
usporiadatelia považujú za neodmysliteľnú súčasť,
nemôžu pripustiť, aby stratila na atraktívnosti. Uví-
tali by však v budúcnosti viac pochopenia a záujmu
najmä zo strany podnikateľských subjektov, ktoré
účasť v sprievode môžu využiť na svoju prezentá-
ciu.

Ako zaujímavý nápad a spestrenie vinobrania sa
ukázala súťaž vo varení pezinskej fazuľovej polie-
vky pod názvom - Fyzulnačka. Na Farskej ulici, kde
sa súťaž konala, vládla po celý čas vynikajúca atmo-
sféra, o ktorú sa pričinili súťažiaci i prítomní di- váci.
Odmenou súťažiacim boli slová uznania od ochut-
návačov, ktorých sa nazbieralo ozaj dosť. Organizá-
tori súťaže Paľo Boriš a Eva Lupová sľúbili, že sa
vynasnažia, aby sa počet súťažných družstiev na
budúcomročníku eštezvýšil.

Návštevníci vinobrania mohli byť tento rok ozaj
spokojní. Opäť sa rozšírili kapacity sedeniav stálych
i jednorázových pohostinských zariadeniach. Bolo
si kde posedieť, ochutnať burčiak, vína z malokar-
patskej oblasti i rôzne gurmánske špeciality. Pre deti
a mládež bolo k dispozícii nezvykle veľa kolotočov a
zábavných atrakcií. Rozšírila sa ponuka kultúrnych
programov, vrátane hodnotných výstav. Opäť sme
mali, ako to už v Pezinku býva, na oberačkových
slávnostiach vynikajúce počasie, čo tiež prispelo k
dobrej atmosfére i k tomu, že sme opäť zaznamenali
rekordnú návštevu.

Do Pezinka na vinobranie prichádza stále viac
ľudí, aj to svedčí o tom, že sa tu cítia dobre a radi sa
sem vracajú.

Na záver Vinobrania bol Posledný dúšok s dovet-
kom - dovidenia o rok, priatelia! Znamená to, že obe-
račkové slávnosti by sa mali v Pezinku konať aj v
budúcom roku. Niektorí občania to vítajú, iní si mys-
lia, že by to malo byť ako doteraz (striedať sa s Mod-
rou), aby neutrpela úroveň podujatia.

Je to vec na diskusiu, ale ako tvrdí hlavný propagá-
tor tejto myšlienky primátor O. Solga, v Trnave jar-
mok a vinobrania v Rači, Mikulove ale i inde, sú ka-
ždý rok už samozrejmosťou, preto je presvedčený,
že Pezinok takýmto rozširovaním cestovného ruchu
tiež len získa. (mo)
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Adam Zvolenský 5.8.
Lucia Juranová 5.8.
Tamara Kinderová 8.8.
ElaDohányosová 9.8.
Alexander Trenčan 11.8.
Dominik Vašek 12.8.
Ema Sabová 12.8.
Dorota Juranová 14.8.
Martin Vizner 17.8.
Hugo Halan 17.8.
Sarah Frimmerová 21.8.
Nikolas Maršo 22.8.
Zuzana Lukáčová 26.8.
Rebeka Holeková 27.8.
Karolína Weissová 29.8.
Kristína Hlúšková 3.9.
Laura Slamková 3.9.
Vladimír Ivičič 6.9.
Matúš Krnáč 6.9.
Damián Minarovič 9.9.
Dávid Havlíček 12.9.
Zuzana Romančíková 13.9.
Vanesa Rarigová 13.9.
Simon Živner 18.9.
Zuzana Cibulová 19.9.
Dominik Koľ 20.9.
Viktória Jajcayová 25.9.

Rudolf Belan a KarinAntalová
Andrej Hrachovský a Janette Fuse-
ková
Ľubomír Morbacher a Hana Kaka-
šová
Norbert Pätoprstý a Hana Slimá-
ková

Rudolf Javorek, 66 r. 22.8.
Ján Vavro, 64 r. 28.8.
Marta Královičová, 74 r. 30.8.
LýdiaČajkovičová, 79 r. 2.9.
Vladimír Kohút, 73 r. 3.9.
Peter Sasko, 64 r. 4.9.
Vladimír Holický, 54 r. 9.9.
Jolana Slezáková, 68 r. 9.9.
Florián Polčič, 65 r. 15.9.
Rozália Vinohradská, 76 r. 15.9.
Marta Šipošová, 61 r. 17.9.
Mária Stará, 68 r. 17.9.
Alžbeta Krnáčová, 87 r. 18.9.
Ján Zmajkovič, 96 r. 28.9.
JustínaGreková, 78 r. 1.10.
Anna Michalová, 80 r. 1.10.
Eva Pokojná, 57 r. 7.10.
Mária Pecníková, 70 r. 8.10.

POĎAKOVANIE

Peter Chovanec a Lenka Kováči-
ková
Igor Okon a Lucia Beňáková
Tibor Poláček aNina Kernová
Vladimír Piršela LuciaKikušová
Martin Lačný a Michaela Nosko-
vičová
Tomáš Mikláš aJarmila Kováčová
Mário Igaz a KatarínaĎurajková
Ing. Petr Martinek a Jana Kvasnič-
ková
Miroslav Neuvirt a Ľuboslava
Chromková
Peter Fecko a Jana Plavniková
Andrea Marana a Martina Prok-
šová
Milko Horvat aBeata Bauerová

Ing. Valter Švestka 3.10.
Jozef Strnisko 4.10.
Mária Sabová 10.10.
Eliška Chomová 17.10.
Miroslav Tóth 19.10.
Štefan Strezenický 24.10.
Jozef Popluhár 27.10.
Karol Holúbek 30.10.

František Kovačovský 1.10.
Karol Somík 1.10.
Vilma Kanková 11.10.
Karol Rozmuš 12.10.
Anna Kormošová 15.10.
Emília Skovajsová 18.10.
Blanka Vašečková 23.10.
Anna Dvorská 25.10.
Anna Pajongová 25.10.
Eva Veselá 27.10.
Anna Sobotová 28.10.

Helena Ramišová 1.10.
Júlia Turanská 1.10.
Jozef Valentovič 2.10.
Irena Kolesárová 12.10.
Rudolf Petrík 15.10.
PhDr. Viola Pallová 27.10.
AlžbetaČapuchová 29.10.

Pavel Litavec 5.10.
Bernardína Vančeková 24.10.

Juraj Moravský 3.10.

BrigitaČechová 7.10.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročný

102-ročná

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Čím viac plynie čas, tým
viac chýbaš nám.

Dňa 13.9. uplynulo
5 rokov, čo nás ná-
hle opustila naša
mamička

.
S láskou spomí-

najú dcéry s rodina-
mi.

Anna
DRAXLEROVÁ

Dňa 7.10. 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opust i la
naša drahá mamič-
ka, babička, praba-
bička

.
S láskou na ňu spomína päťdcér
s rodinami.

Františka SLANÁ

Dňa 7. októbra to bolo 7 rokov, čo
nás navždy opustil otec a dedko

a 30. októbra
uplynulo 10 rokov od úmrtia matky
a babky

S láskou spomínajú dcéra Mária
a synovia Rudolf a František s rodi-
nami.

FrantišekADAMČÍK

EmílieADAMČÍKOVEJ.

Dňa 21. októbra
2003 uplynul rok, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, dedko

S láskou spomí-
najú manželka, sy-

novia s manželkami a vnuk Peter.

Augustín
STANČEK.

Dňa 23.10. uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil man-
žel, brat, švagor,
krstný syn a strýko

.
Kto ste ho poznali

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Manželka s rodinou

Štefan
KRASŇANSKÝ

So slzami v očiach
a smútkom v srdci si
2.11. 2003 pripome-
nieme 3. výročie
tragickej smrti milo-
vaného 26-ročného

.
S bôľom spomínajú rodičia, brat s

rodinou, manželka, dcéra Ro-
manka a ostatná smútiaca rodina.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Martina
SVETLÁKA

Na dlhý čas sa Vaše cesty stretli,
aby ste v porozumení, úprimnosti a
láske dlhý život viedli.
Prešlo rôčkov päťdesiat, želáme
Vám ešte viac...
Prajú dcéry s rodinami

Ján a Agnesa KAPUCIANOVÍ

Krásne životné jubileum 60 rokov
oslávila 6. októbra 2003 manželka,
mamička a babička

. To všetko a
ešte viac ti praje manžel a dcéry s
rodinami.

Mária KOČIŠOVÁ.
Oceán zdravia, more lásky, pramie-
nok každodenných starostí, nech
vyhladí vždy tvoju tvár

Dňa 15.11. 2003
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec

S láskou spomí-
najú manželka, deti Ladislav, Peter
a Magdaléna.

Ladislav ŠUBA.

S bolesťou v srdci
spomíname na naj-
smutnejší deň v živo-
te, keď nás 25.10.
2003 vo veku 55
rokov navždy opus-
til náš milovaný

.

Smútiaca rodina
Šebekováa Hupková.

Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Stanislav ŠEBEK
Tá rana v srdci bolí a nikdy sa

nezahojí.Aj keďnie si medzi nami v
srdciach žiješ stále s nami. V spo-
mienkach navždy ťa máme a s lás-
kou spomíname.

Dňa 1. októbra
2003 uplynulo 17 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a ded-
ko

.
S láskou spomína manželka,

dcéra s manželom a syn s rodinou.
Kto ste ho poznali venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

AugustínKRAUS

Dňa 7. októbra 2003 oslávila naša spoluobčianka
pani Brigita Čechová 102. výročie narodenia. Pri
tejto príležitosti ju navštívil a blahoželal jej primátor
mesta Oliver Solga a vedúca sociálneho oddelenia
Mestského úradu v PezinkuAlžbeta Strapáková.

Ku gratulantom druhej najstaršej občianke Pe-
zinka sa pripája aj naša redakcia. (r)

Dňa 6.10. 2003
uplynulo 30 rokov od
tragickej smrti

S láskou spomínajú
manželka a deti s
rodinami.

Františka SRNU.

Dňa 1.10. 2003 sme sa s bo-
lesťou v srdci rozlúčili s našim dra-
hým a milovaným otcom

,
ktorý nás navždy opustil vo veku
96 rokov. Ďakujem všetkým, ktorí
ho prišli na poslednej ceste odpre-
vadiť a sústrastnými prejavmi a
kvetinovými darmi zmierniť náš
žiaľ. Dcéra Gabriela Tichá s rodi-
nou.

Jánom ZMAJKOVIČOM
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Už od nepamäti sa v našom
meste na konci novembra, keď sa
už končia práce vo viniciach, v zá-
hradách a na poliach, ľudia schád-
zali na zábavách a veseliciach, aby
si oddýchli po celoročnej práci a
oslávili jedno z najkrajších žen-
ských mien - Katarína.

K tradícii chce tento rok prispieť i
Spolok dychovej hudby Cajlané a
Kultúrne centrum v Pezinku. Obaja
organizátori od apríla spoločne
každý mesiac pripravovali koncerty
dychových hudieb pod názvom S
dychovkou pri vínku. Vystriedali sa
v nich dychové hudby Cajlané, Ska-
ličané, Vištučanka a Grinavanka.
Na záver koncertného seriálu uspo-
riadatelia pripravili celomestskú
tanečnú zábavu, ktorú nazvali S
dychovkou pri vínku s Katarínkou.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 22.
novembra od 19.00 do 1.00 hod. v
Dome kultúry v Pezinku.

Určite i tentoraz bude na stretnutí

s dychovkou vládnuť príjemná at-
mosféra a dobrá nálada. Pozý-
vame vás preto do príjemného pro-
stredia, s peknou výzdobou a dob-
rým vínom. Do tanca a na počúva-
nie bude hrať dychová hudba Caj-
lané a víťaz tohtoročného seriálu S
dychovkou pri vínku, ktorého určia
návštevníci podujatia (do uzávierky
tohto čísla sa vyhodnotenie neu-
skutočnilo). O občerstvenie bude
postarané. Vstupenky si možno
zakúpiť v predpredaji u informátora
v Dome kultúry v Pe-zinku od 10.
novembra za 80 Sk (v deň akcie za
90 Sk) alebo rezervovať na tel.
čísle 0905 342261 u Františka Fé-
dera. Darčekom pre pánov s part-
nerkami s menom Katarína bude
vstupenka pre dve osoby len za
100 Sk. Vstupenky sa budú predá-
vať na miesta podľa zasadacieho
plánu.

FrantišekFéder
predsedaSpolkuDH Cajlané

V období mladšej doby železnej,
nazývanej i doba laténska (450
pred. n.l. - 0) sa veľká časť Európy
dostala pod nadvládu Keltov, jed-
ného z najvýznamnejších starove-
kých národov v histórii. Prvé a za-
tiaľ najvýznamnejšie doklady osíd-
lenia Pezinka z tohto obdobia re-
prezentujú dva súbory mincí (z 1.
storočia pred. n.l.). Presnejšiu loka-
lizáciu nálezov však, žiaľ, nepozná-
me. Stopy pobytu Keltov máme
zachytené v polohe Lazárňa (blízko
keltskej osady v Slovenskom Gro-
be) i z Muškátu. Nemožno však
vylúčiť, že mince môžu pochádzať i
z iného sídliska (sídlisk).

Prvý súbor, objavený pred rokom
1907, obsahoval veľké strieborné
mince tzv. bratislavského typu s
nápismi BUSU a BUSSUMARUS a
azda i tretiu mincu s nápisom COB-
ROVOMARUS. Nápisy pravdepo-
dobne označujú mená vládnucej
vrstvy - kráľov, kniežat z keltského
kmeňa podunajských Bójov (obý-
vajúcich juhozápadné Slovensko,
časť Rakúska a Maďarska). Vý-
roba tohto typu mincí sa spája s

jedným z centier ich moci - s oppi-
dom (opevneným keltským mes-
tom) ležiacim na území bratislav-
ského starého mesta. Z historic-
kého hľadiska keltské mince doku-
mentujú rozvoj spoločnosti a ob-
chodu. Zároveň sú i dokladmi zna-
losti písma a svedkami kontaktov
so stredomorskou grécko-rímskou
kultúrou, ktorá Keltov významne
ovplyvňovala.

V roku 1911 sa v Pezinku našlo
ďalších päť strieborných mincí,
svojho času označovaných ako
"pezinský typ". Na prednej strane
mali vyobrazenú hlavu boha Dia,
na opačnej jazdca na koni. Ide o
razby pochádzajúce z oblasti Ru-
munska, osídleného Dákmi. Vý-

skyt uvedených mincí možno spá-
jať s postupom tohto starovekého
národa, ktorý v čase najväčšieho
rozmachu prenikal i do keltského
prostredia na juhozápadnom Slo-
vensku, čo výrazne dokumentuje
zmiešaná keltsko-dácka materiál-
na kultúra. Dácka rozpínavosť sa
však naplno prejavila za ambici-
ózneho kráľa Burebistu, útočia-
ceho so svojim vojskom na Keltov
okolo polovice 1. stor. pred. n.l. Re-
akciou na jeho výboje bol vojenský
odpor koalície brániacich sa Bójov
a Tauriskov. Dáci však spojencov
porazili a pustošením krajinu Bójov
premenili na "bójsku púšť", ako nás
o tom informuje antická správa
(Strabón). Expanziu Dákov zasta-
vili až susedia a zároveň konkurenti
Bójov, keltskí Norikovia. Z tragic-
kých udalostí sa však už Bójovia
nikdy nespamätali. Časť z nich ušla
na západ. Tí, ktorí zostali sa spolu s
inými keltskými kmeňmi a Dákmi,
dočkali príchodu Germánov a Rima-
nov.

Július Vavák
Malokarpatské múzeum

Dácka minca z Pezinka

Predstavením Don Quijote a tí
druhí s hlavným protagonistom
Bolkom Polívkom sa skončil týždeň
českého humoru v pezinskom
Dome kultúry.

Každý zo šiestich festivalových
večerov iní účinkujúci, iná atmosfé-
ra, avšak jedinečný zážitok, v kto-
rom dominovala dobrá nálada a
úsmev. Pezinčania, ale aj návštev-
níci z okolia mohli v krátkom čase
vidieť známych umelcov českého
šoubiznisu - Jiřího Suchého, Jitku
Molavcovú, Jiřího Štědroňa, Ivana
Mládka, MilanaPitkina, Lenku Plač-
kovú, Josefa Aloisa Náhlovského,
Josefa Mladého, Pavla Nového,
Světlanu Nálepkovú, spomína-
ného Bolka Polívku aďalších.

Bola to skvelá myšlienka zorgani-
zovať u nás takýto festival, ktorý by
iste uvítali v každom väčšom slo-
venskom meste. Opäť sa potvrdilo,
že Pezinčania sú skvelým obecen-
stvom, ktoré dokáže oceniť dobré
umenie.

Najväčšiu radosť z vydarenej ak-
cie iste mala riaditeľka festivalu
Zuzana Horová, ktorej najviac vďa-
číme, že sa podujatie v Pezinku
konalo. Ona prišla s touto myšlien-
kou a všetko organizačne pripravi-
la. Účinne jej v tom pomáhali spolu-
organizátori - Mesto Pezinok, obči-
anske združenie BEZ HRANÍC a
Kultúrne centrum.

Pripraviť takýto festival je finan-
čne náročné, nemožno sa zaobísť
bez podpory sponzorov. Najviac v
tomto smere pomohol generálny
partner COOP Jednota Slovensko,
ale vďaka patrí aj vyše desiatke
ďalších sponzorov. Organizátori si
taktiež veľmi cenia pomoc mediál-
nych partnerov. (mo)

Milan Pitkin, Lenka Plačková a Ivan Mládek v priestoroch Domu kultúry.

Pätnástého októbra sme si pripo-
menuli 10. výročie úmrtia akade-
mického maliara, pedagóga a pub-
licistu .

Narodil sa v Budmericiach
(1916), odkiaľ sa presťahovali do
Modry. Od roku 1948 až do smrti žil
v Pezinku. Zomrel v roku 1993 vo
veku 77 rokov.

F. Moravčík študoval výtvarné
umenie v Prahe, Mníchove a vo
Viedni. Po ukončení štúdia na
Akadémii výtvarných umení vo
Viedni bol profesorom na Strednej
umelecko-priemyselnej škole v
Bratislave. V pedagogickej praxi sa
venoval technologickej stránke
úžitkového maliarstva a písmu. Pre
zdokonalenie písmomaliarstva
vynašiel zariadenie na radenie
písma, ktoré umožňuje optické
vyváženie svetelnosti v nápisoch.
Teoretické znalosti tejto problema-
tiky i svoje praktické skúsenosti a
vynálezy vložil do knihy Metóda
tvorby a radenia písma. Vytvoril
niekoľko sgrafít a dekoratívnych
prác. V maliarskej tvorbe zúročil
skúsenosti experimentátora s fa-
rebnou harmóniou, ale aj tvarom a
formou. V jeho tvorbe dominovala
krajinomaľba, napríklad Cajla v
zime, Pezinský trh, Holubyho ulica,
Starý vinohradnícky dom, Zámok,
Stará radnica a iné. Zúčastnil sa na
niekoľkých výstavách angažova-
nej tvorby v Bratislave, Prahe a
Viedni. Samostatne vystavoval v
rodnom dome Jána Kupeckého.

Fridricha Moravčíka

Mária Moravčíková pri obrazoch
svojho manžela.

Manželka
nám oňom povedala:
-

Mária Moravčíková

(mo)

Manžel bol človek veľmi tempera-
mentný, veselý, vtipný a spoločen-
ský. Bol pracovitý, pritom však ne-
zanedbával rodinu. Keď chodil
maľovať do prírody, bral nás so
sebou. On maľoval a ja som sa tam
hrala s deťmi. Často chodil na My-
javu a Oravu. Mal veľmi dobrý
vzťah k Pezinku, vždy tu nakoniec
chcel bývať, odrazilo sa to aj v jeho
tvorbe.



8 / HISTORICKÁ NÁVŠTEVA

Papamobil so Svätým Otcom v sprievodepolicajnýchvozidiel prechádza po Jesenského ulici.

Aj pri okružnej križovatke vedľa objektu bývalého Poľnohospodár-
skeho družstva pápeža pozdravili desiatky veriacich aspoluobčanov.

Na príchod pápeža na Moyzesovej ulici čakali stovky Pezinčanov a
občanov okolitých obcí.

Snímky Milan Oravec (4) a Dušan Antal (1)

Medzi zhromaždenými smezazreli aj mladé tváre.

Návšteva najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi bola ozajstným
sviatkom najmä pre duchovných a rehoľné sestry z pezinského kláš-
tora.

V dňoch 11. - 14. septembra zaví-
tal na Slovensko na tretiu pastora-
čnú návštevu Svätý Otec Ján Pa-
vol II.

V prvý deň navštívil Trnavu. Z
Bratislavy, ktorá bola miestom pre-
chodného domova, prechádzal do
slovenského "malého Ríma" cez
malokarpatské mestá a obce.

Pápeža dôstojne privítal aj Pezi-
nok. Po celej trase od Myslenickej
ulice, cez Bratislavskú, Jesenské-
ho, Moyzesovu a Seneckú ulicu
popri ceste stáli stovky veriacich i
ostatných občanov, ktorí s jaso-
tom, mávajúc vlajočkami, pozdra-
vovali Svätého Otca pri jeho prvej,
historickej návšteve nášho mesta.

V grinavskej časti ho vítali dva
transparenty. Najviac ľudí sa zhro-
maždilo na Moyzesovej ulici pred
reštauráciou U Dariny. Tu spolu so
stovkami občanov bol i primátor
mesta Oliver Solga a desiatky du-
chovných a rehoľných sestier z
pezinského kláštora.

(mo)
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Základná škola na Kupeckého ulici
v Pezinku je najväčšou nielen v na-
šom meste, ale v celom okrese Pezi-
nok. Má 31 tried a 690 žiakov. Je pri-
rodzené, že taká veľká škola má zvý-
šené nároky na riadenie, organizáciu
práce a na celý vyučovací proces.
Žiaci sú zapojení do viacerých pro-
jektov: Škola podporujúca zdravie,
Socrates, Infovek, Podaj mi ruku,
PEER program, Odysea mysle,
Ekohliadky, Na škole pracuj, Školský
parlament.

Má partnerské školy v Taliansku,
Španielsku, Rakúsku a v Českej re-
publike. Takmer 60 pedagógov za-
bezpečuje výchovno-vzdelávací pro-
ces a niektorí z nich vedú krúžky. Tak
môžu deti v odpoludňajších hodinách
efektívne využívať svoj voľný čas.

Kvalita vyučovacieho procesu na
škole je umocnená akcentom na vý-
učbu cudzích jazykov a na prácu s
počítačom. Možnosti športovania tiež
nie sú zanedbateľné. Možno konšta-
tovať, veľká škola - veľké možnosti
pre deti, ale aj pre rodičov. Toto
všetko umocňujú optimálne vzťahy v
kolektíve. Isteže škola nie je bez pro-
blémov, ale systematická a dôsledná
práca vedenia vytvára predpoklady
na neustále napredovanie. Ačo iné si
možno pred vstupom do EÚ želať?

(ĽB)

Malokarpatská komunitná nadá-
cia REVIA založila v júni tohto roku
fond Valter, v ktorom vyzvala obyva-
teľov regiónu k podpore Valtera
Schlegela. Fond mal slúžiť na zak-
úpenie špeciálneho bicykla s mo-
torčekom, ktorý by Valterovi uľahčil
každodenný život. V detstve totiž
prekonal detskú mozgovú obrnu,
ktorej následkom sú problémy s
jemnou motorikou a mechanikou a
chôdzou.

Vďaka nezištnej pomoci a dob-
rému srdcu mnohých z vás sme
mohli Valterovi odovzdať 200 040
Sk od 75 darcov, ktoré mu pomôžu
vyriešiťaj iné ťažkosti.

Za peniaze, ktoré dostal od dob-
rých ľudí si mohol kúpiť špe-ciálny
bicykel s motorčekom a digitálny
fotoaparát, čím sa mu splnil jeden z
veľkých snov.

Zuzana Frnová
Michal Kopec

V sprievodnom programe vý-
stavy bola tlačová konferencia
SACR s poľskými novinármi, Slo-
venský večer spojený s kultúrnym
programom a slávnostné otvorenie
Dní slovenskej kuchyne vo Varša-
ve. V národnom stánku SR sa usku-
točňovali ochutnávky vína a pred-
vádzanie remesiel a ľudovej hud-
by. Do ochutnávky prispel BSK ví-
nom z Malokarpatského regiónu.

Záujem návštevníkov stánku
BSK sa orientoval na ubytovacie
možnosti, programy pre skupiny,
mládež a pobyty detí, možnosti
kongresového cestovného ruchu,
ponuku silvestrovských pobytov,
ponuku kultúrnych a športových
podujatí, pútnicke miesta, histo-
rické pamiatky, podmienky pre cyk-
loturizmus a ďalšie zaujímavosti
poznávacieho turizmu.

Záujemcovia o spoluprácu so
zástupcami cestovných agentúr a
turistických kancelárií z Poľska, ale
i z Ukrajiny, Bieloruska, Ruska,
Maďarska a Francúzska, môžu
kontaktovať BSK na tel. čísle
02/5542 3138, kl. 258, príp. na e-
mail adrese: cestovny.ruch@regi-
onbsk.sk.

V dňoch 25. - 27. septembra sa
Bratislavský samosprávny kraj
prezentoval na výstave cestov-
ného ruchu Tour + Travel Var-
šava 2003, ktorá je najvýznam-
nejšia na poľskom trhu.

Zita Schneiderová

REVIA- Malo-
karpatská ko-
munitná nadá-
cia sa obracia
na všetkých
ľudí dobrej vôle
v našom meste
i širšom okolí s
prosbou o po-
mo c ná š m u

mladému, 22-ročnému spoluobča-
novi a kamarátovi

na jeho dlhej a ťažkej ceste
ku zdraviu.

Začiatkom tohto leta utrpel Maťo
na Slnečných jazerách v Senci
vážny úraz krčnej chrbtice, násled-
kom ktorého bola u neho narušena
motorika horných a dolných konča-
tín. Maťo je vynikajúci študent 3.
ročníka Elektrotechnickej fakulty
Technickej univerzity v Bratislave a
tí, čo ho poznajú vedia, že je pria-
teľský, spoločenský, s veľkým zá-
ujmom o život okolo seba. Už ako
študent gymnázia štyri roky aktívne
pracoval v občianskom združení
PrevenciaAD vPezinku.

Aby sa mohol znova čo najlepšie
zapojiť do života, dokončiť vysoko-
školské štúdium, na čom mu tak
veľmi záleží, realizovať svoje ži-
votné sny a túžby, potrebuje čo naj-
lepšie prekonať spútavajúce ná-
sledky traumy, a to je možné len za
predpokladu intenzívnej, časovo i

Maťovi Koh-
útovi

finančne náročnej rehabilitácie v
Kováčovej, kde jeden liečebný deň
stojí 1600 Sk.

Už neraz občania nášho mesta
prejavili svoju veľkorysosť a solida-
ritu a poskytli podporu v podobe
dobrovoľného finančného príspe-
vku ľuďom v ťažkej situácii, a tak sa
domnievame, že by sme i teraz
mohli spoločne pomôcť Maťovi
zabezpečiť dlhodobejšiu rehabili-
tačnú liečbu, ktorú tak veľmi potre-
buje k svojmu uzdraveniu.

Vďaka vám všetkým, ktorí ne-
zostanete ľahostajnými a prispe-
jete na bankové konto číslo:
2660740003/1100, variabilný sym-
bol 666 do Fondu Rozlet pre Maťa.

Drahoslava Finková
správkyňa nadácie

Na Správe Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty v Modre sa usku-
točnilo prerokovanie návrhu chráneného územia európskeho vý-
znamu Pezinské Karpaty - Juh (výmera 5172,44 ha).

Na navrhovanom území sú jaskyne Borinského krasu (pre hiberná-
ciu netopierov), prírodné rezervácie Jurské jazero, Nad Šenkárkou,
Pod Pajštúnom, Strmina, Zlatá studnička a prírodná pamiatka Limbaš-
ská vyvieračka. Územie je súčasťou CHKO Malé Karpaty a chráne-
ného vtáčieho územiaMalé Karpaty, vyskytujú sa tu kyslé dubové buči-
ny, sutinové lesy a brezové rašelinisko.
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V Šenkviciach sa v nedeľu 5. októbra uskutočnili medzinárodné pre-
teky v motokrose. Jedinému podujatiu tohto druhu v našom okrese
však počasie vôbec neprialo, hustý dážď rozmočil terén natoľko, že
viacerí pretekári zapadli na trati v bahne a preteky nedokončili. Sta-
rosti mali aj organizátori, ktorým zámer pripraviť všestranne kvalitné
podujatiepočasie značne komplikovalo. (mo)

Blíži sa koniec roka a to je čas
rôznych ankiet a hodnotení. Platí to
aj v športe a keďže naše mesto tiež
nechce zostať pozadu a udržiava
tradíciu oceňovania najlepších
športovcov Pezinka, zaujímalo nás
ako bude prebiehať samotné vy-
hodnocovanie. Na to sme sa spý-
tali predsedu Komisie pre šport a
mládež -JUDr. Justína Sedláka:
Naša komisia sa rozhodla vypraco-
vať určité kritériá vyhodnocovania
najlepších športovcov roka v Pe-
zinku, keďže v minulých rokoch
táto anketa neprebiehala tak, ako
by si to zaslúžila, či už z pohľadu
obyvateľov alebo jednotlivých klu-
bov. Chceme do nej zahrnúť nielen
športovcov pôsobiacich priamo v
Pezinku ale aj športovcov, ktorí
pôsobia v iných mestách, prípadne

v zahraničí, ale ktorí vyrástli v na-
šom meste.

- Prvýmkritériom je účasť a umiest-
nenie športovca na olympijských
hrách. Potom budeme brať do
úvahy účasť a umiestnenie na
majstrovstvách sveta a Európy.
Ďalším kritériom je pôsobenie na
Slovensku, prípadne iného štátu
kde konkrétny Pezinčan pôsobí.
Budeme tiež samozrejme brať do
úvahy výsledky jednotlivcov na
rôznych iných významných poduja-
tiach v rámci Slovenska alebo v
rámci Európy či sveta. Na základe
výsledkov Pezinčanov na týchto
podujatiach, ktoré získame od jed-
notlivých klubov, ako aj médií, po-

l Prejdime teraz ku kritériam
vyhodnotenia najlepších špor-
tovcov?

tom komisia športu zverejní tieto
informácie v časopise Pezinčan.
Ten uverejní v novembri a de-
cembri anketový lístok, aby sa
mohli aj obyvatelia Pezinka zapojiť
do ankety o najlepšieho športovca.
Termín na zaslanie anketových
lístkov bude 10. január 2004.

Naša komisia vyhodnotí na zá-
klade podnetov od jednotlivých
klubov a na základe výsledkov an-
kety v Pezinčanovi desať najlep-
ších jednotlivcov a tri kolektívy
medzi dospelými a päť najlepších
jednotlivcov a tri kolektívy juniorov
do 18 rokov. Tento spôsob vyhod-
nocovania by mal platiť každý rok.

-

Výsledky ankety uverejníme v
januárovom čísle Pezinčana.

l Ako teda bude prebiehať sa-
motné vyhodnotenie?

(pr)

Softbalistky klubu MaSK Pezinok
sa stali druhýkrát po sebe víťazka-
mi kategórie kadetiek, keď 4. ok-
tóbra vo finále slovenskej ligy v Tr-
nave nedali šancu domácim hráč-
kam. Základom pre jasné víťazstvo
bol skvelý nadhod Kristíny Lacko-
vej, na ktorý súperky nevedeli nájsť
účinnú zbraň počas celej sezóny.
Pezinčanky k tomu pridali ešte aj
kvalitnú pálku, čím potvrdili, že titul
jev správnych rukách.

O vyjadrenie sme požiadali dve
hráčky:

-

-

.

-

-

-

-

-

Kristína Lacková
Čo bolo rozhodujúce pre vaše

víťazstvo?

Prečo práve softbal?

Vieš si predstaviť svoju blízku
budúcnosťbez softbalu?

Aké boli pocity, keď si mala
prvýkrát nadhadzovať?

Ako sa ti darí skĺbiť softbal -
tréningy a zápasy, so školou a
súkromným životom? Nájde sa
aj nejaký voľnýčas?

Nejaký športový zážitok, ktorý
sa ti natrvalo vryl do pamäti?

Čo chystá klub MaSK na bud-
úci rok?

Beáta Bronišová
Čo rozhodlo o vašom víťaz-

stve?

(vp)

l

l

l

l

l

l

l

l

Dosť dôležitá bola sila kolektívu,
chuť hrať a vyhrať a hlavne sme
chceli obhájiť minuloročné víťaz-
stvo.

Keď som bola malá vždy sa mi
páčil bejzbal a chcela som ho hrať.
Vtedy som samozrejme nevedela,
že existuje aj softbal, ktorý je dosť
podobný bejzbalu. A tak keď sa
naskytla príležitosť hrať niečo také,
hneď somto využila.

Tak to asi nie. Hrám softbal už
štyri roky a tvorí podstatnú časť
môjho života.

Hm, tak na to si veľmi nepa-
mätám, ale boli to dosť veľké stre-
sy. Občas aj teraz, keď sa hrá
nejaký ťažký či dôležitý zápas mám
strach, ale rýchlo to prejde.

Občas to býva dosť zložité nájsť si
voľný čas, hlavne cez sezónu, keď
každý víkend hráme zápasy a dosť
času mi zaberá aj škola. Ale keď
mám voľný čas, naplno ho využí-
vam. Idem von s kamarátmi alebo
spím.

Zážitkov je veľa, ale neviempove-
dať, ktorý z nich bol ten naj. Prav-
daže bolo nezabudnuteľné, keď
sme minulý rok prvýkrát vyhrali
Majstrovstvá Slovenska, a keď
som hrala na ME kadetiek.

Čo najlepšie si zahrať na Sloven-
sku aj na turnajoch v zahraničí. Tro-
chu sa zviditeľniť, pretože softbal je
stále málo známy. A hlavne do-
končiť ihrisko na ZŠ Fándlyho.

Finále bolo super - veď sme vy-
hrali. Vôbec som nevnímala, že
hráme taký dôležitý zápas. Nervo-
zitu sme ani nedávali príliš najavo,
aj keď bola riadna, hlavne na konci
druhého zápasu. Ale navzájom
sme sa dokázali podržať, to na mňa
zapôsobilo. Dosť sme pálili a nero-
bili sme ani veľachýb.

Džudo je šport,
ktorý patrí v Pe-
zinku medzi naj-
populárnejšie a
najúspešnejšie.
O aktuálnych no-
vinkách z tábora

1. JC Sokol Pezinok nás informo-
val , jeden z tré-
nerov oddielu:
- Družstvo mužov postúpilo opäť

do finálového turnaja SNL medzi
najlepšie štyri kolektívy. Tentokrát
to bolo po poslednom turnaji v Mar-
tine síce až z 3. miesta, ale naše
ciele sú opäť veľké, aj preto, že
finálový turnaj sa uskutoční v Pe-
zinku, v hale SOU Komenského,
29. novembra. V semifinále sa
stretneme s Duklou Banská Bystri-
ca.

Martin Tománek

Počuli sme, že majster
Európy Milan Randl opäť pôjde
na európsky šampionát...

l

- Milan si vybojoval účasť na
majstrovstvách Európy juniorov,
keď obsadil 7. miesto na kvalifikač-
nom turnaji v českom Jičíne.

Majstrovstvá sa uskutočnia počas
štvrtého novembrového víkendu v
Sarajeve. Chceli by sme, aby tam
hlavne nazbieral nové skúsenosti,
keďže patrí ešte len medzi kadetov.

Pôvodne mala byť hala hotová
koncom novembra, ale niektoré
práce sa oneskorili, takže to bude až
koncom januára. V tejto chvíli je ešte
predčasné hovoriť o tom, čo v hale
bude a preto ani je možné povedať,
kto v nej bude pôsobiť. Prvoradá je
pre nás telocvičňa na džudo, prí-
padne na ďalšie športy, a máme
záujem, aby v hale bola aj posilňov-
ňa a regeneračná linka.

V súvislosti so ZŠ Fándlyho je tiež
pre nás dôležité, že tam pravdepo-
dobne otvoríme športové triedy džu-
da. Zrejme už v budúcom školskom
roku otvoríme na prvom stupni prvú
džudo triedu pre mladých adeptov
tohto športu a chceme v tom pokra-
čovať každé dva roky.

-

l Ako to vyzerá s výstavbou
džudo haly v areáli ZŠ na Fán-
dlyho ul.?

(pr)

Dokončenie z 1. strany
n

n
-

Na to, ako vnímal úspech svojej
zverenkyne, sme sa spýtali trénera

...
-

Čomu najviac vďačíte za svoj
úspech?

Ako ste doma oslavovali?

Miroslava Horáka

- Predovšetkým trénerovi Mirosla-
vovi Horákovi, ktorý ma doslova
nútil na tréningu vydať zo seba všet-
ko. Bola to veľká drina, ktorá sa
nakoniec pretavila do úspechu.
Tvrdo sme sa pripravovali aj na
reprezentačnom sústredení. Za
podporu vďačím i svojim rodičom a
kamarátom.

Prišli sme domov o štvrtej ráno,
spolu s trénerom a Michalom Peni-
akom sme vytiahli z postele mojich
rodičov a vypili sme dve fľaše šam-
panského. Potom sme išli spať,
lebo sme boli po namáhavej ceste
veľmi unavení.

Je to najväčší úspech borca, kto-
rého som vychoval. Svatavu trénu-
jem od ôsmich rokov a vo svojej
športovej kariére už dosiahla úspe-
chy prvého rangu. Príprava na po-
sledný svetový šampionát bola
ozaj veľmi tvrdá, na sústredení i
doma.Tréningy boli dvojfázové,
veľa sme nacvičovali úderové tech-
niky i kondíciu, aby v prípade po-
stupu do finále zvládla dvojkolový
súboj. V jej prípade sme spoliehali
na výbušnosť, ktorú sme ešte viac
zdokonaľovali. Radosť z víťazstva
Svatavy bola obrovská. Pri vyhla-
sovaní výsledkov sa nám tlačili do
očí slzy radosti. Škoda, že viac
šťastia nemal Michal Peniak, ktorý
prehral s neskorším majstrom
sveta o jediný bod.

Veľký úspech pezinskej športov-
kyne urobil radosť aj predstavi-
teľom nášho mesta. Primátor Oli-
ver Solga pozval v stredu 22. ok-
tóbra Svatavu Špánikovú na rad-
nicu, kde jej za účasti rodičov, tré-
nera a oddielových kolegov zabla-
hoželal za vzornú reprezentáciu
mesta a odovzdal jej vecný dar.

Karatistka Svatava Špániková sa
po zisku troch medailí zo sveto-
vého šampionátu stala najúspeš-
nejšou športovkyňou v histórii Pe-
zinka. Milan Oravec
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Veľkej sále - -
cyklus divadelných predstavení so
súťažou.

. Účinkuje:
Divadlo bratov Hudecovcov;

(štvrtok) o19.00 hod. v Saló-
niku - - cyklus
prednášok V. Černuškovej.

;
(sobota) o19.00 hod. v Spo-

ločenskej sále -
-

veľká mestská katarínska zábava s
dychovou hudbou CAJLANÉ a
hosťom;

(nedeľa) o 16.30 hod. vo
Veľkej sále -

. , muzikál
Sláva Kráľa na biblický motív o már-
notratnom synovi;

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - - koncertno-
divadelné predstavenie muzikálu
Hair.

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále -

o 19.00 hod. - -
koncert hudobnej skupiny.

AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

20.11.
HOVORY O ZDRAVÍ

Dnes:

22.11.
S DYCHOVKOU

PRI VÍNKU S KATARÍNKOU

23.11.
DUCHOVNÉ NEDE-

LE Dnes:

27.11.
VLASY

28.11.
KONCERT V DAVIS CLUBE.

5.12. DESMOD

Ako sa zo zlého
kovboja stal dobrý indián

Karmické ochorenia v súvislosti so
zdravím

Stratený syn

PRIPRAVUJEME:

(pondelok) o 9.30 a 11.30
hod. vo Veľkej sále -

- predstavenie Trnavského
divadla pre deti MŠa ZŠ;

(štvrtok) o 9.30 a 11.30 hod.
vo Veľkej sále - - predsta-
venieTrnavského divadlapre SŠ;

(piatok) o 10.00 hod. -
- pri príleži-

tosti 50. výročia založenia Gymná-
zia v Pezinku;

(sobota) o 14.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- Slovenského zväzu
telesne postihnutých;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - - verejná na-
hrávka televízneho programu. Účin-
kujú: E. Vacvalová, O. Andrásy a
hostia;

(štvrtok-piatok) v Spo-
ločenskej sále -

-
hlavný garant ZUŠPezinok;

(sobota) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále -

- jazzový
koncert;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo

KULTÚRNE CENTRUM

3.11.
PYŠNÁ PRIN-

CEZNÁ

6.11.
HRIECH

7.11. SLÁV-
NOSTNÁ AKADÉMIA

8.11.
SPOLOČENSKÉ

POSEDENIE

10.11.
DEREŠ

13. - 14.11.
V. ročník FESTI-

VALU EUGENA SUCHOŇA

15.11.
YVONNE SANCHES A

ROBERT BALZAR TRIO

16.11.

Dňa 23. novembra 2003 o 15.00
hod. sa uskutoční v Kultúrnom
dome v Slovenskom Grobe súťaž
amatérskych spevákov populárnej
piesne Malokarpatský slávik.

V čajovni v Starej radnici si
môžete do 13. novembra 2003 po-
zrieť predajnú výstavu digitálnych
fotografií a básní autoriek Evy Olši-
akovej (fotografie) a Kataríny Pik-
novej (básne).

V utorok 11. novembra o 18.00
hod. v Mestskej vinotéke na Rad-
ničnom námestí sa uskutoční Svä-
tomartinské požehnanie mladého
vína.

l

l

l

-
- fotografie J.

Šurinu zo slnečného Provensálska;
o 15.30 hod. - Vernisáž vý-

stavy

1. - 2. Seabiscuit - dupot koní
USA

4. - 5. Podvodníci USA
6. FK: Neverné hry ČR, SR

7. - 9. Prci, prci, prcičky - svadba
USA

11. - 12. Lúpež po taliansky
13. - 14.
15. - 16. Kill Bill

18. Bruce všemohúci USA
19. Bláznivá škôlka USA

20. - 21. Hodiny USA
22. - 23. Kašlem na lásku USA

25. Cesta do fantázie JAP
26. FK: Buena vista social club

SRN
28. Pravá blondínka 2 USA
28. Hľadá sa Nemo USA

17.00 hod.
29. - 30. Hľadá sa Nemo USA

17.00 a 19.00 hod.

VÝSTAVY:
1. - 21.11. ...A EŠTE RAZ

PREŽIŤ PROVENCE

23.11.
Slávo KRÁĽ - OBRAZY.

KINO DOMU KULTÚRY

USA
Zostane to medzi nami SR

USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni pred
predstavením (v dňoch premietani-
a). Pokladnica je otvorená jednu
hodinu pred predstavením. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

11.11.
ŠATY ROBIAČLOVEKA

16.11.
BIBIANA A DIVA-

DLO AHA

18.11.
PEZINOK POD DROBNOHĽA-
DOM
20.11.
PALETA

25.11. FUTBAL S HAN-
DROVOU LOPTOU

15. a 29.11.

1. - 31.11.

Jesenné variácie

Hestia u nás...

Mama,
ocko, poďsa hrať

3.11.
Okresné kolo (OK) - Šach
24.11.

OK Malý futbal Jednota COOP

26.11.
OK Malý futbal

Jednota COOP
28.11. OK

Malý futbal Jednota COOP

CENTRUM VOĽNÉHOČASU

(utorok) o 15.00 hod. v KC -
- súťaž o

najkrajší model a návrh jesenných
šiat;

(nedeľa) o 10.30 hod. v Zá-
mockom parku -

- Bibiana - krajinohra,
divadlo - Paťa a piráti;

(utorok) o 9.00 hod. v CVČ -

- vedomostná súťaž;
(štvrtok) o 14.30 hod. v CVČ

- - výtvarná súťaž na tému
Pezinok naše mesto;

(utorok) -
- netradičná

športová súťaž. Čas a miesto
upresníme.

- Počítače a modelár-
ska dielňa 8.00 - 12.00 hod.

November - mesiac foto-
grafie - fotografie detí z krúžkov

- 5. a 19.11. o 13.30
hod. v CVČ - -
tvorivé dielne;
- - v CVČ, tvorivé

dielne;
- 7., 14., 21. a
28.11. o 9.30 hod. v CVČ -

;

o 9.00 hod. v KC Budmerice -
;

o 9.00 hod. v ZŠ Šenkvice -
,

staršie žiačky;
o 9.00 hod. na ZŠ Vajan-

ského v Modre -
, starší žiaci;

o 9.00 hod. v ZŠČastá -
, mlad-

ší žiaci.

DEŇOTVORENÝCH DVERÍ

VÝSTAVY

PODUJATIAPRE:

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:

Školské kluby:

Pre mamičky s deťmi:

V uplynulých dňoch vyšla farebná
publikácia o histórii a súčasnosti
Malokarpatskej knižnice v Pezinku
pri príležitosti 50. výročia jej vzniku.

Okrem príhovorov riaditeľky MK
Mgr. Anny Gašparovičovej, primá-
tora Pezinka Mgr. Olivera Solgu a
poslanca MsZ Ing. Ivana Pessela
čitateľ v 46-stranovej publikácii náj-
de podrobne zhrnutú históriu a čin-
nosť knižníc v Pezinku v rokoch
1953 - 2003. Textovú časť dopĺňa
obrazová príloha. (mo) Ostatná tohtoročná Vychádzka

po pamätihodnostiach Pezinka sa
uskutoční v stredu 26. novembra o
16. hodine v priestoroch Malokar-
patského múzea v Pezinku. Pod
vedením lektora hostiteľskej inštit-
úcie Mgr. Martina Hrubalu sa bude
spomínať na bohatú históriu tradič-
ných pezinských remesiel. Vstup
na podujatie je voľný. (EL)

V uplynulých dňoch sa uskutoč-
nilo v Bratislave pracovné stretnutie
pracovníkov pamiatkových úradov
z Rakúska, Čiech a Slovenska. Pa-
miatkový úrad SR vytypoval medzi
objekty vhodné na prezentáciu aj
národnú kultúrnu pamiatku - Starú
radnicu v Pezinku. Zahraniční od-
borníci si ju prehliadli 19. septem-
bra.

V októbri boli na návšteve v Pe-
zinku diplomati a riaditelia kultúr-
nych inštitútov dvanástich veľvysla-
nectiev v Slovenskej republike. Zau-
jímavé stretnutie zorganizovala
riaditeľka rakúskeho kultúrneho
fóra Susanne Ranetzky.

Hostí v Obradnej sieni mestského
úradu prijal primátor mesta Oliver
Solga. Potom si v jeho sprievode so
záujmom pozreli expozíciu mest-
ského múzea a galérie v Starej rad-
nici. Na stretnutí sa hovorilo o dote-
rajšej vzájomnej spolupráci i mož-
nostiach jej ďalšieho rozšírenia.
Kontakty so zastupiteľskými úradmi
prispievajú nielen k prehĺbeniu med-
zinárodnej spolupráce, ale aj ku
konkrétnej grantovej pomoci niek-
torým podujatiam vnašom meste.

(mo)


