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Jesenná turistika v pezinských horách.

Na 3. strane prinášame člá-
nok: Poškodenie dobrého
mena stavebníkov otca a
syna Pavla a Petra Satinu, v
súvislosti s výstavbou Byto-
vého domu Zelenýdvor.

Parlament schválil 5. novembra
zákon o zrušení 79 okresných úra-
dov k 31.12. 2003. Namiesto nich
vznikne 50 obvodných úradov. Tie
však z terajších OkÚ prevezmú iba
časť agendy. Stratia odbory život-
ného prostredia, pozemkový, poľ-
nohospodársky, lesný a pôsobnosť
v oblasti sociálnej, školskej a do-
pravy. Od 1. januára 2004 sa vytvo-
ria aj ďalšie úrady špecializovanej
správy, ktoré budú podliehať rez-
ortným ministerstvám. Spolu
vznikne 8 krajských úradov s dvo-

ma odbormi a 50 obvodných úra-
dov s tromi odbormi.

Špecializovaná štátna správa na
Slovensku bude mať46 obvodných
úradov pre dopravu, 44 obvodných
pozemkových úradov, 39 obvod-
ných lesných úradov, 45 územných
úradov sociálnych vecí, 46 obvod-
ných úradov životného prostredia a
38 sieťových pobočiek úradov pre
verejné zdravotníctvo, 45 územ-
ných úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny a 88 detašovaných praco-
vísk.

Pezinok bude sídlom
(úrad rezortu vnútra).

Ten bude mať tieto tri odbory: od-
bor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania
a odbor civilnej ochrany a obrany.
O čom rozhoduje:

Ktoré úrady budú
sídliť v Pezinku?

obvod-
ného úradu

verejné zbierky,
kontrola štátnych symbolov, štátne
občianstvo, voľby, živnostenské
podnikanie, civilná ochrana obyva-
teľstva a obrana.

Pokračovanie na 3. strane

Symbolickú bodku za uplynulým
rokom 2003 z pohľadu turizmu dalo
stretnutie subjektov cestovného
ruchu so sídlom v Pezinku, ktoré sa
uskutočnilo vo štvrtok 27. novem-
bra v Mestskej vinotéke. Prítomní
zástupcovia samosprávy, ubytova-
cích a stravovacích zariadení, ces-
tovných kancelárií a primárnej po-
nuky cestovného ruchu sa venovali
hodnoteniu turistickej sezóny v
roku 2003 a hlavným podujatiam
relevantným z hľadiska cestov-
ného ruchu pripravovaných v roku
2004. Súčasťou stretnutia bola aj
pezinská premiéra filmu Krajina
ako víno (v réžii Vladimíra Balca),
ktorý vďaka podpore programu
Phare zrealizovala Neziskováorga-
nizácia rozvoja vidieckej turistiky.

(EL)

Ako sme už avizovali v októbro-
vom čísle, mesto Pezinok organi-
zuje v dňoch 18. - 20. decembra
Vianočné trhy. Uskutočnia sa v Mest-
skej vinotéke a na Radničnom ná-
mestí - vo štvrtok a piatok od 10. do
18. hod. a v sobotu od 10. - 17. hod.
Vianočnú atmosféru okrem reprodu-
kovanej hudby by mali pomôcť vy-
tvoriť hudobníci a speváci z pezin-
skej ZUŠ, z Dubovej a chrámový
zbor Ad Una Corda. Záujemcovia o
predaj typického vianočného tovaru
(oplátok, medu, sviečok, stromče-
kov, kvetinových aranžmánov,
ozdôb, vianočných pohľadníc a
pod.), ľudovoumeleckých výrobkov,
občerstvenia sa môžu prihlásiť do
10. decembra na Mestskom úrade v
Pezinku, č.dv. 20c, tel. 033/6901
125. Priestory na predaj počas tejto
akcie dostanú bezplatne.

Všetkých občanov mesta i jeho
návštevníkov srdečne pozývame
nielen na predvianočné nákupy, ale
hoci len na malé zastavenie s pria-
teľmi a známymi v predvianočnom
zhone pri pohári čaju, či vareného
vína. (EL)

V tretí novembrový víkend sa
uskutočnili v našom regióne dni
otvorených pivníc. Podľa rakúske-
ho vzoru aj naši vinári v tomto čase
otvárajú pohostinne svoju náruč
milovníkom zlatistého moku, aby
ochutnali ich skvelé výrobky. To, že
to robia priamo na mieste, kde sa
tento obľúbený nápoj vyrába, zreje
a skladuje, je pre konzumentov
nevšedná a lákavá príležitosť.

Pezinskí vinári ponúkali svoje
vína stovkám návštevníkov na via-
cerých miestach, tí väčší samostat-
ne, menší spoločne. Všetkých však
spájal rovnaký cieľ dať svojim
hosťom ochutnať tie najlepšie naše
vína.

Víno je produkt, ktorý môže vý-
razne ovplyvniť rozvoj turizmu v

našom meste. K ponuke skvelých
vín nevyhnutne patria trvale kva-
litné služby, atraktívne prostredie,
nesmú chýbať pohostinní ľudia.
Niečo už máme,
o mnohé sa mu-
síme spoločne
usi lovať , aby
sme neboli cie-
ľom návštev vy-
znávačov vín
len pri niekoľ-
kých organizo-
v a n ý c h a k -
ciách.

Usporiadatelia
toh t o ročných
Dní otvorených
pivníc ponúkali
ochutnávky v 57

pivniciach v 22 mestách a obciach
Malokarpatského regiónu. Poduja-
tie navštívili asi dve tisícky záujem-
cov o výborné vína. (mo)

V Partizánskom sa 14. no-
vembra uskutočnil jubilejný
30. ročník celoslovenského
festivalu začínajúcich spe-
vákov populárnej piesne
Zlatá črievička. Do desiatky
finalistov, ktorú vybrala po-
rota zo 67 prihlásených spe-
vákov sa dostali dve Pe-
zinčanky - Ivana Poláčková
a Miroslava Sandtnerová.
Obe boli v súťaži mimoria-
dne úspešné.

Festival Zlatá črievička
patrí medzi najstaršie súťa-
že začínajúcich spevákov v
strednej Európe.

Absolútnou víťazkou sa
stala osemnásťročná štu-
dentka Ivana Poláčková,
ktorá získala Zlatú črie-
vičku, Cenu mediálnej po-
roty i Cenu diváka. Bron-
zovú črievičku si odniesla
23-ročná vysokoškoláčka
Miroslava Sandtnerová.



2 / SAMOSPRÁVA

V Pezinku platí všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2002 o
verejnom poriadku, podľa kto-
rého majitelia nehnute ľností
majú povinnosť "zabezpečiť
čistotu a poriadok aj na časti
verejného priestranstva, ktorá
je bezprostredne priľahlá k neh-
nuteľnosti (najmä chodníky,
predzáhradky, priekopy, okolie
záhrad a hospodárskych objek-
tov a pod.). V zimnom období je
majiteľ povinný udržiavať chod-
ník, ktorý je priľahlý k jeho neh-
nuteľnosti v bezpečnom a prie-
chodnom stave bez snehu a
ľadu. Povinnosti majiteľa má
podľa povahy veci aj držiteľ,
správca, vykonávateľ práva
hospodárenia, nájomca, užíva-
teľ alebo iná osoba v postavení
umožňujúcom nakladanie s
vecou."

Ing. Oľga Moťovská
ref. odd. výstavby
a živ. prostredia

nebytových priestorov v budove
na Radničnom nám. č. 9, na-
chádzajúcich sa na I. poschodí
a to miestností:

-

-

1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných
aktivít);
- ponuka nájomného - uviesť

formou sadzby nájomného "Sk/
m /rok". Ponuka nájomného by
mala byť na úrovni sadzieb uplat-
ňovaných v súčasnosti v centrál-
nej zóne mesta Pezinok;
- doklady o spôsobilosti uchád-
zača na ponúkané aktivity.

2. Obhliadka prenajímaných
priestorov je možná po vzáj-
omnej dohode s povereným
zástupcom prenajímateľa, kto-
rým je pracovník oddelenia
správy majetku na Mestskom
úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záu-
jemca na adresu: Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezi-
nok alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (prí-
zemie, vedľa pošty) v uzavretej
obálke, na ktorej bude uvedené
meno, priezvisko a adresa
uchádzača (resp. názov a ad-
resa právnickej osoby) a vý-
razné označenie heslom

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predlo-
žené žiadosti.

5. Výsledok vyhlasovateľ pí-
somne oznámi všetkým uchád-
začom, ktorí predložili žiadosti.
6. Prípadnú zmenu podmienok

zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie
a písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.

7. Lehota na podávanie žia-
dostí končí dňa

8. Podrobnejšie informácie v
tejto veci na požiadanie podá a
na otázky organizačného cha-
rakteru odpovie Mgr. Renata
Gottschallová (tel. 033/6901
121, fax: 033/641 2303, e-mail:
gottschallova.renata@msupe-
zinok.sk).

vyhlasuje

na prenájom

č. 32 a 33 o podlahovej
ploche vo výmere 28,10 +
22,90 m , spolu 51 m ;
č. 34 o podlahovej ploche vo

výmere 21,70 m .
Podmienky:

Rad-
ničné nám. č. 9 - miest č. 32,
33 alebo Radničné nám. č. 9 -
miest. č. 34.

18.12. 2003 o
11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

VÝBEROVÉ KONANIE
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Už siedmy raz vydalo mesto Pezi-
nok Kalendár podujatí na rok 2004.
Okrem názvu a stručnej charakte-
ristiky pripravovaných aktivít z ob-
lasti kultúry, športu, ale i sociálnej a
spoločenskej, v ňom možno nájsť
aj kontakt na ich organizátorov a
samozrejme termín, kedy sa jed-
notlivé podujatia uskutočnia. Táto
pomôcka vyjde v náklade tisíc ku-
sov a záujemcom je k dispozícii v
Informačnom centre v Pezinku,
Radničné nám. 9. (EL)

Posledné riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku v tomto roku sa uskutoční v
piatok 12. decembra. Poslanci bud-
ú.prerokúvať rozpočet mesta na
rok 2004, plán tvorby a čerpanie
fondov a plán práce Mestskej rady
a Mestského zastupiteľstva na bud-
úci rok. Dôležitými bodmi rokova-
nia budú záväzné nariadenia o
dani z nehnuteľnosti a o odpadoch.

(mo)

becne záväzného nariadenia Mesta
Pezinka č. 15/2000 a Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Pe-
zinka č. 5/2002, s požiadavkou na
ich zrušenie.

Mestský úrad v Pezinku na zá-
klade požiadavky MsZ zabezpečil
právnu analýzu a stanoviská archi-
tektov Ing. Ivana Móra a Ing. Šte-
fana Minárika z Agencie urbanizmu
a architektúry Bratislava a advokáta
JUDr. Ludvíka Dohnala. Menovaní
sa nazdávajú, že protest prokurá-
tora možno odmietnuť. S iným inici-
atívnym návrhom na riešenie prišiel
viceprimátor Ing. Juraj Pátek, ale

V stredu 5. novembra sa konalo
mimoriadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku s dvoma
bodmi programu - prijatie stano-
viska k protestu prokurátora a návrh
na odvolanie riaditeľky Materskej
školy Orešie. Diskusia k obom bo-
dom programu bola bohatá a
chviľami ajdramatická.

Krajská prokuratúra Bratislava
dňa 2. októbra 2003 zaslala Mestu
Pezinok protest prokurátora proti §
3 odst. 2 a § 5 odst. 1 Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Pe-
zinka č. 2/97 o vyhlásení záväzných
častí územného plánu v znení Všeo-

nezískal u poslancov dostatoč-nú
podporu.

Po dlhšej debate poslanci rozhodli,
že protestu prokurátora nevyhovejú,
aj keď možno očakávať, že problém
skončí na Ústavnom súde SR.

Ďalším bodom rokovania bol ná-
vrh na odvolanie riaditeľky Mater-
skej školy Orešie - Anny Krasňan-
skej, ktorý vzišiel z Rady školy zo
dňa 3. novembra 2003. Poslanci s
odvolaním riaditeľky zatiaľ nesúhla-
sili a vyžiadali si vykonanie štátnej
školskej inšpekcie, ktorá má po-
súdiť činnosť riaditeľky a situáciu na
tejto škole. (mo)

nebytový priestor v
zrekonštruovanej Starej radnici na
ul. M.R. Štefánika 1 v Pezinku a to
miestnosť

1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných

aktivít),
- ponuka nájomného - uviesť for-

mou sadzby nájomného Sk/m /rok,
- doklady o spôsobilosti uchád-

zača na ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných

priestorov je možná po vzájomnej
dohode s povereným zástupcom
prenajímateľa, ktorým je pracovník
oddelenia správy majetku na Mest-
skom úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca

na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. 7, 902 14 Pezinok
alebo osobne do podateľne Mest-
ského úradu v Pezinku (prízemie

ponúka
na prenájom

č. 213 - 214 o podlaho-
vej ploche 51,45 m , v lukratív-
nych reprezentačných priesto-
roch na prvom nadzemnom pod-
laží.

Podmienky:

2

2

vedľa pošty) v uzavretej obálke, na
ktorej bude uvedené meno, prie-
zvisko a adresa uchádzača (resp.
názov a adresa právnickej osoby)
a výrazné označenie heslom

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predlože-
né žiadosti.

5. Výsledok vyhlasovateľ pí-
somne oznámi všetkým uchádza-
čom, ktorí predložili žiadosti.

6. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.

7. Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa

8. Podrobnejšie informácie v tejto
veci na požiadanie podá a na
otázky organizačného charakteru
odpovie Mgr. Renata Gottschal-
lová (tel. 033/6901 121, fax:
033/641 2303, e-mail: gottschallo-
va.renata@msupezinok.sk).

Stará
radnica - miestnosť č. 213 - 214.

18.12. 2003 o 11.00
hod.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

V novembri bola daná do
užívania svetelná križo-
vatka pri poliklinike. Stav-
bu, ktorá ma zabezpečiť
bezpečnosť chodcov pri
prechádzaní cez frekven-
tovanú cestnú komuniká-
ciu, vybudovalo mesto z
vlastných prostriedkov.
Celkové náklady vrátane
doriešenia priľahlých par-
kovísk predstavujú vyše tri
milióny korún. Súčasťou
stavebných úprav bude
ešte zábradlie v smere od
Záhradnej ulice. (mo)

Jedným z dôležitých bodov Programového vyhlásenia mestského zastu-
piteľstva bolo aj riešenie dopravy v meste. S tým súvisí aj vyhradenie pries-
torov na výstavbu garáží, najmä na sídliskách Muškát, Sever, Juh a v niek-
torých ďalších lokalitách. Mesto v súčasnosti spracúva projektovú doku-
mentáciu a vysporadúva pozemky. Zároveň už prijíma žiadosti od občanov
na výstavbu alebo umiestnenie garáží. Občania, ktorí majú záujem o ga-
ráže sa môžu obrátiť priamo na oddelenie výstavby MsÚ. Podmienkou je,
aby mali trvalý pobyt v danej lokalite, vlastnili automobil a zaviazali sa, že
garáž nebudú používaťna iné účely. (OS)

REKLAMA
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Dôvodom tohto oznamu sú opa-
kované nepravdivé tvrdenia a infor-
mácie na adresu zainteresovaných
ohľadne Bytového domu Zelený
dvor v Pezinku, najmä na adresu
zakladajúcich stavebníkov Ing.
Pavla Satinu a Ing. Petra Satinu.

Zhotoviteľom stavebného diela
Bytový dom Zelený dvor s počtom
67 bytov, kancelárskych priestorov
a cukrárne bola firma STAVOIN-
VESTA Pezinok, s.r.o. na základe
platných podkladov (právny vzťah
k pozemkom, územné rozhodnutie,
stavebnépovolenie).

Výstavba Bytového domu Zelený
dvor sa začala na základe právo-
platného stavebného povolenia na
jar r. 1999 a dom bol skolaudovaný
15 mesiacov po začatí výstavby v
júli 2000. Po nadobudnutí právo-
platnosti kolaudačného rozhodnu-
tia boli následne byty odovzdané
stavebníkom a zapísané do prísluš-
ného Katastra nehnuteľností (KN).

Mesto Pezinok pred začatím vý-
stavby uzavrelo so zakladajúcimi
stavebníkmi Ing. Pavlom Satinom a
Ing. Petrom Satinom nájomnú
zmluvu na pozemky parc. č.
2045/19 KN, zast. plocha o výmere
1205 m a parc. č. 2045/20 KN, za-
st. plocha o výmere 799 m , od
parc. č. 2045/1 KN - orná pôda, LV
č. 4234 podľa GP č. 11834358-
110/98, na ktorých sa realizovala
výstavba. Bez tejto zmluvy by ne-
bolo možné vydanie územného
rozhodnutia ani stavebného povo-
lenia Okresným úradom v Pezinku.
LV č. 4234 vydaný Okresným úra-
dom v Pezinku, Katastrálny odbor
bol jednoznačne vedený na vlast-
níka Mesto Pezinok a v časti C ne-
boli vedené žiadne ťarchy, išlo o
tzv. čistý LV. Necelý mesiac pred
kolaudáciou na časť pozemku pod

2
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Bytovým domom Zelený dvor nado-
budli vlastnícke právo na základe
reštitúcie fyzické osoby, ktoré
dovtedy nemali k výstavbe domu
žiadny právny vzťah. Tým sa bez
zavinenia zakladajúcich stavební-
kov Ing. Pavla Satinu a Ing. Petra
Satinu zmenili právne vzťahy k po-

zmysle § 21a, ods. 3 zákona
príslušný štátny orgán - Pozem-
kový úrad. Tento štátny orgán, na-
priek opakovaným požiadavkám
Mesta Pezinok nezabezpečil vy-
pracovanie GP a uspokojil sa len s
nepresnou identifikáciou vydanou
KN a snímkou z katastrálnej mapy,

parc. č. PK 1389/3 je súčasťou
parc. č. 2045/1, z ktorej boli prena-
jaté parc. č. 2045/19 a 2045/20 v
zmysle GP č. 11834358-110/98 z
25.3. 1998 a preto vstúpili do pro-
cesu výstavby a iniciovali konania
v ktorých boli zrušené stavebné
povolenie a neskôr kaluadačné
rozhodnutie vydané Okresným
úradom v Pezinku, odborom život-
ného prostredia. Dôvodmi zruše-
nia týchto rozhodnutí boli podľa
konštatovania nadriadených orgá-
nov formálne chyby a nedostatky
spôsobené Okresným úradom v
Pezinku, odbor životného prostre-
dia v konaniach a rozhodnutiach.

Ing. Pavol Satina a Ing. Peter
Satina teda nenesú žiadnu vinu
na súčasnom stave ohľadne By-
tového domu Zelený dvor, na-
priek tomu v súvislosti so Zele-
ným dvorom došlo k poškode-
niu ich dobrého mena a povesti.
V 90. rokoch Ing. Pavol Satina a
Ing. Peter Satina zabezpečili vý-
stavbu viacerých bytových do-
mov na sídlisku Muškát ako aj
veľkokapacitných garáží na síd-
lisku Sever, pričom vždy do-
držali podmienky spolupráce s
Mestom Pezinkom ako aj dohod-
nuté termíny a cenové podmien-
ky.

Mesto Pezinok napriek tomu,
že nezapríčinilo daný stav sa
snažilo situáciu vyriešiť tým, že
ponúklo novým vlastníkom ná-
hradný pozemok, resp. odkúpe-
nie daného pozemku, avšak bez-
výsledne.

Preto aj touto cestou chce
Mesto Pezinok prispieť k ob-
jasneniu daných faktov ohľadne
časti pozemku pod Bytovým do-
mom Zelený dvor a k očisteniu
dobrého mena a povesti Ing.
Pavla Satinu a Ing. Petra Satinu,
ktoré boli poškodené v dôsledku
uvedených skutočností.

Mesto Pezinok

zemku podbytovým domom.
Uvedený stav nastal v dôsledku

niekoľkých skutočností. Mesto Pe-
zinok vydalo súhlasné stanovisko k
reštitučným nárokom k predmet-
nému pozemku - pozemku v k.ú.
Pezinok parc. č. PK 1389/3 - roľa o
výmere 5213 m a to z titulu § 6 ods.
1 písm. m/zákona č. 229/1991 v
znení neskorších zmien, teda išlo o
nehnuteľnosť, ktorá prešla na štát v
dôsledku vyvlastnenia za náhradu
a nikdy neslúžila účelu, na ktorý
bola vyvlastnená, t.j. komplexnej
bytovej výstavbe na sídlisku Muš-
kát II v Pezinku. Uzavretiu pred-
chádzala snaha povinnej osoby
(Mesto Pezinok) dosiahnuť presnú
identifikáciu predmetnej nehnu-
teľnosti geometrickým plánom (G-
P). GP bol povinný zabezpečiť v

2

ktoré nedostatočne identifikovali
predmet vydania. Mesto Pezinok
nemalo dôvod spochybňovať kona-
nie Pozemkového úradu, ktorý je
práve tým štátnym orgánom, ktorý
v konečnom dôsledku právoplatne
rozhoduje a Dohoda o vydaní vecí
je len podkladom pre jeho rozhod-
nutie. Preto Mesto Pezinok vydalo
predmetnú nehnuteľnosť v celosti.
Približne v rovnakom čase ten istý
odbor Okresného úradu (odbor
PPLH) v Pezinku (ktorý rozhodol o
vydaní pozemku reštituentom) vy-
dal aj súhlasné stanovisko k vý-
stavbe Bytového domu Zelený
dvor!

Noví vlastníci časti pozemku pod
bytovým domom, a to až po začatí
výstavby si dali vypracovať identifi-
kačný plán, z ktorého vyplynulo, že

Dokončenie z 1. strany
Ďalej v Pezinku budú mať sídlo:

pre okresy Pezinok
a Senec
O čom rozhoduje:

pre
okresy Pezinok a Senec

O čom rozhoduje:

Obvodný úrad dopravy

Územný úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny a služieb a zamestnanosti

štátny dozor nad cestami II.
a III. triedy, je špeciálny stavebný úrad pre
cesty II. a III. triedy, povoľovanie zvláštneho
užívania diaľníc a ciest na prepravu
nadmerne ťažkých alebo rozmerných pred-
metov, ak trasa nepresahuje obvod jedného
okresu, je odvolacím orgánom pre rozhodnu-
tia, ktoré vydáva obec, riadi a kontroluje výkon
štátnej správy prenesený na obce, prerokúva
priestupky, povoľuje výrobu, stavbu a pre-
stavbu vozidla, rozhoduje o vyradení vozidla z
cestnej premávky, eviduje výcvikové zariade-
nia pre vodičov, vydáva, odoberá a obmed-
zuje inštruktorské oprávnenia, udeľuje fyzic-
kým osobám osvedčenie o odbornej spôsobi-
losti na kontrolu technického stavu vozidla,
vykonáva pravidelné kontroly technického
stavu vozidiel.

prihlásenie sa do eviden-

cie nezamestnaných
dávky

v hmotnej núdzi vrátane všetkých príplatkov,
prídavky na deti, príspevok pri narodení
dieťaťa, rodičovský príspevok a všetky
ostatné dávky na deti

príspevok na pohreb a všetky
ostatné sociálne dávky, preukazovanie neza-
mestnaných, že si hľadajú prácu, hľadanie si
práce pomocou konzultácií so sprostredkova-
teľmi práce, prihlásenie sa na rekvalifikačné
kurzy, vybavovanie príspevkov na podporu
zamestnania.

(podporu vypláca So-
ciálna poisťovňa, ak majú na ňu nárok),

(okrem ošetrovného a
materských, ktoré bude vyplácať Sociálna
poisťovňa),

-
bude mať sídlo v Bratislave (pre okresy Brati-
slava I - V, Malacky, Pezinok, Senec, Skalica,
Senica);

- bude mať
sídlo v Senci (pre okresy Pezinok a Senec);

- bude mať sídlo v Bra-
tislave (pre okresy Bratislava I - V, Pezinok a
Senec).

Obvodné úrady mimo Pezinka
Obvodný úrad životného prostredia

Obvodný pozemkový úrad

Obvodný lesný úrad

(r)

Pracovné stretnutie s riaditeľkou kance-
lárie Bratislavského samosprávneho kraja v
Bruseli Andreou Oel - Brettschneiderovou
sa uskutočnilo na MsÚ v Pezinku 13.11.
2003. Cieľom stretnutia bolo informovať o
potrebách verejnej správy nášho regiónu a
jednotlivých obcí v súvislosti s čerpaním
prostriedkov zo štrukturálnych fondov
Európskej únie a o pomoci pri budovaní kon-
taktov so zahraničnými partnermi a našej
prezentácii na pôde EÚ. Na stretnutí sa za
mesto Pezinok zúčastnil Mgr. Oliver Solga a
vedúca útvaru vzťahov k verejnosti Ing. Eva
Lupová. (OS)

Slovenské telekomunikácie a.s. ozna-
mujú, že 30.11. 2003 rušia miesto predaja
ST-Infotel v meste Pezinok.

Poskytovanie informácií o produktoch a
službách umožní Centrum služieb na bez-
platnom tel. čísle 0800 123456. Najbližšie
miesto predaja ST bude v Bratislave na Jaro-
šovej ulici č. 1 (otváracie hodiny pondelok-
piatok 8.00 - 18.00 hod.) alebo na Pekárskej
ulici č. 41 v Trnave (po-pia 8.00 - 18.00, so
8.00 -12.00). (msú)
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Na začiatku novembra sme si pripomenuli na cintorínoch
pamiatku zosnulých. Snímka (mo)

Zavraždil manželku

Pichol nožom družku

Kradli na stužkovej

Päťdesiatdeväťročný Pezinčan
Jozef R. pri vchodových dverách
do rodinného domu na Zámockej
ulici viackrát vystrelil z legálnedrža-
nej strelnej zbrane na svoju man-
želku. Postrelená 56-ročná žena
bola v stave ohrozenia života pre-
vezená do nemocnice, kde na ná-
sledky strelných zranení do oblasti
hlavy, krku a ruky na druhý deň zo-
mrela. K incidentu medzi manželmi
došlo vo večerných hodinách po
slovnej hádke, pričom streľbu na
linku 158 oznámila ich susedka.
Vyšetrovateľ obvinil doposiaľ súd-
ne netrestaného Jozefa z trestného
činu vraždy a vzal ho do väzby.

Po predchádzajúcom slovnom a
fyzickom konflikte pichol nožom do
chrbta 38-ročný Ján z Pezinka
svoju 29-ročnú družku pri ceste
smeromdo Slnečného údolia v Lim-
bachu. Ján čelí obvineniu z trest-
ného činu ublíženia na zdraví v štá-
diu pokusu o vraždu a hrozí mu
trest odňatia slobody až do výšky
osem rokov.

Z trestného činu krádeže spolu-
páchateľstvom sú obvinení 17-
ročný Michael a o dva roky starší
Dušan. Počas stužkovej slávnosti
vnikli cez otvorené balkónové
dvere do šatne internátu SOU v
Pezinku, odkiaľ odcudzili niekoľko
mobilných telefónov, peniaze v ho-
tovosti a ďalšie veci v celkovej hod-
note za viac ako 30 tisíc korún.
Obaja obvinení sú stíhaní na slobo-
de. Hrozí im trest odňatia slobody
na šesť mesiacov až tri roky. (at)

Aké by to boli Vianoce bez me-
dovníkov? Kto si ešte nenašiel ten
akurátny recept, ako si ich upiecť
doma, má ideálnu možnosť získať
inšpiráciu na ďalšom kurze prí-
pravy regionálnych špecialít v rám-
ci cyklu Ako to robili naše babky.
Podujatie sa uskutoční v stredu 3.
decembra o 16.00 hod. v dielni Ma-
lokarpatského múzea v Pezinku na
ul. M.R. Štefánika č.4. Lektorka
Dana Kopálová zasvätí účastníkov
do prípravy tohto typického vianoč-
ného pečiva praktickými ukážkami
na viacero spôsobov. Vstup je
voľný. (EL)

Spoločenským vyvrcholením Medzinárodného roku zdravotne postihnu-
tých bude podujatie NÁŠ DEŇ. Už druhýkrát ho organizuje Mesto Pezinok
a je určené hlavne pre dobrovoľníkov, ktorí sa venujú zdravotne postihnu-
tým v našom meste. Uskutoční sa v stredu 3. decembra o 14. hodine v kino-
sále Domu kultúry. Toto symbolické poďakovanie za človečenstvo zo
strany samosprávy mesta i samotných duševne a telesne postihnutých
bude maťnielen podobuslov, ale i hudobnýchdarčekov od sponzorov.

Milí Pezinčania, príďte podporiť toto humanitné podujatie. (EL)

Zľava K. Kovačovský a P. Dubek

Na Martina sa uskutočnilo v Mest-
skej vinotéke tradičné Svätomartin-
ské požehnanie mladého vína. Or-
ganizátorom podujatia bolo Združe-
niepezinských vinohradníkov a viná-
rov. Na slávnosť prišli desiatky čle-
nov združenia - menších i väčších
vinárov so svojimi produktmi i via-
cerí hostia.

K účastníkom sa pred aktom
požehnania vín postupne prihovorili
predseda združenia Ján Hacaj, eva-
nj. farárka Helena Benková, rímsko-
kat. farár Zdenko Sitka a primátor

mesta Oliver Solga.
Potom nasledo-

vala ochutnávka
mladých vín a vzáj-
omná výmena sk-
úseností, už v men-
ších debatných
skupinkách. Pri jed-
nej z nich sme sa
zastavili, a dvoch
aktérov debaty sme
oslovili:

- povedal nám Karol Kovačov-
ský. Svoj názor pridal aj vinár Pavol
Dubek, ktorý hospodári na hektári
viníc: -

"Bol to vyni-
kajúci rok na vinič,
veľmi som bol spo-
kojný s úrodou i
kvalitou hrozna.
Veľmi dobrá bola aj cukornatosť,
mušt nebolo treba dosládzať. Aj keď
mladé vína ešte zrejú, už teraz sa
ukazuje, že ich kvalita bude vynikaj-
úca,"

Som už dosť starý, ale ešte
sa nepamätám, že by sme mali takú
dobrú úrodu, čo sa týka kvantity i

kvality. Mám prevažne odrody Velt-
línske zelené, Rulandské biele, Riz-
ling vlašský a Veltlínske červené z
Greftov. Ich cukornatosť bola 19 Kl.
Tohtoročné vína budú výborné.

0

Vinohradníci a vinári sú teda s toh-
toročnou úrodou spokojní, ale ich
práca ani zďaleka nekončí, lebo ví-
no, aby si zachovalo svoju kvalitu, si
vyžaduje stálu opateru. (mo)

Rímsko-kat. farár Z. Sitka pri požehnaní vína

Vďaka finančnej podpore Sloven-
skej agentúry cestovného ruchu
vyšla nová mapa trojice kráľov-
ských miest Svätý Jur, Pezinok a
Modra. Okrem máp každého z uve-
dených miest okresu obsahuje aj ich
stručné charakteristiky z hľadiska
cestovného ruchu. Materiál, ktorý
vyšiel v slovenskej, nemeckej a ang-
lickej mutácii, možno získať v Infor-
mačných centrách v Pezinku a
Modre a na Mestskom úrade vo Svä-
tom Jure. Časť z celkového nákladu
sa bude distribuovať v januári pro-
stredníctvom medzinárodnej výsta-
vy Slovakiatour v Bratislave. (EL)

Zaujímalo by ma, čo viedlo SAD k
zrušeniu poobedňajšieho autobu-
sového spoja (medzi 13. a 14.
hod.) cez víkendy na Babu. Cez
leto i cez zimu ho pravidelne využí-
vali turisti a lyžiari, preto sa mi zdá
jeho zrušenie nepochopiteľné.

V tomto čase chodí iný spoj na
Zochovú chatu a ten prevažne (z
nutnosti!) využívajú Pezinčania. Tí
by radšej cestovali na Babu a odtiaľ
podnikali túry po nádherných pe-
zinských horách smerom do Pezin-
ka, na Slnečné údolie, na Tri jazdce
či na rozhľadňu a odtiaľ inou turis-
tickou trasou do Pezinka. V zime
poobede chce do lyžiarského stre-
diska na Babu cestovať veľa lyžia-
rov, najmä mladých ľudí, ktorí ne-
majú autá.

S takouto požiadavkou na verej-
ného dopravcu by malo vyrukovať
aj samotné Mesto Pezinok.

O stanovisko k listu čitateľa sme
požiadali SAD Bratislava i Mesto
Pezinok.

(AJ)

Redakcia

V rámci dopravno-bezpečnostnej
akcie v celom Bratislavskom kraji v
dňoch 10. - 16. novembra boli poli-
cajti vo zvýšenom počte i na
cestách okresu Pezinok. Akcia
bola zameraná na odhaľovanie
priestupkov proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, trest-
ných činov spáchaných v súvislosti
s cestnou premávkou a od-
haľovanie ostatných trestných či-
nova priestupkov.

V okrese Pezinok bolo do akcie
zapojených 86 príslušníkov, najmä
poriadkovej a dopravnej polície.
Počas šiestich dní zistili 713 do-
pravných priestupkov. Na mieste

ich vyriešili blokovou pokutou 307,
celková výška uložených pokút
dosiahla vyše 145 tisíc Sk. V 96
prípadoch bol zistený nevyhovujúci
technický stav vozidla a 71 vodičov
nemalo zapnuté osvetlenie na vozi-
dle. V troch prípadoch si sadli vo-
diči za volant pod vplyvom alkoho-
lu. Policajti zadržali 25 osvedčení o
evidencii vozidla a 4 vodičské preu-
kazy. V dvoch prípadoch boli za-
držané tabuľky s evidenčným
číslom vozidla. Ďalej sa vyskytli
priestupky: 20 používanie telefónu
počas jazdy, 11 nesprávny spôsob
jazdy, 55 ostatné porušenie pravi-
diel cestnej premávky. (at)

Bývam na Novomeského ulici, pod našimi oknami
stále straší nedostavaná, rozpadajúca sa tehlová bu-
dova. Asi pred rokom dal majiteľ najskôr priviezť na
stavbu štrk, potom sa polroka nič nedialo. Neskôr pri-
viezli železnú búdu (asi pre robotníkov), povyťahovali
pár spadnutých panelov a to bolo všetko. Búda sa
stala útočiskom pre bezdomovcov a alkoholikov.

Chcem vás poprosiť, či by ste sa mohli na tento pro-
blém pozrieť. Je to totiž nebezpečné pre deti, ktoré sa
tam hrajú, keďže v blízkosti chýba nejaké detské ihris-
ko.

Nie je nám vôbec príjemné "tráviť" čas s bezdomov-
cami a pijanmi, ktorí po nociach vykrikujú pod oknami.

(kč)
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Mesto Pezinok uskutočnilo v
dňoch 1. - 10. októbra prieskum ná-
zorov občanov Pezinka na úroveň
obchodov a služieb v meste. Anke-
tári oslovili 200 respondentov, pri-
čom zohľadňovali pohlavie, vek,
bydlisko a sociálno-ekonomický pô-
vod. Z vyhodnotenia prieskumu vy-
beráme:

Na otázku, ako respondenti hod-
notia ponuku v pezinských ob-
chodoch z hľadiska sortimentu - 36
percent odpovedalo ako dostatoč-
nú, 54 percent ako priemernú a 10
percent ako nedostatočnú. Najspo-
kojnejší sú s ponukou v predajniach
s drogériovým tovarom (62 percent
ju hodnotí ako veľmi dobrú), potra-
vín (56 percent) a mäsa (52 percen-
t). Najmenej sú spokojní s ponukou
športových potrieb a obuvi.

Zo služieb sú najviac spokojní s
kaderníctvami, fotoslužbou a stra-
vovacími službami. Ako nevyhovuj-
úce hodnotia ubytovacie služby a

služby pôšt a
opravovní.

Až 56 percent
opýtaných Pezin-
čanov sa vyjadri-
lo, že uprednost-
ňujú nákupy v
obchodoch vo
svojom bydlisku,
23 percent tu na-
kupuje všetko,
13 percent iba
veľmi málo a 2
percentá nena-
kupuje v Pezinku
vôbec. Mimo Pe-
zinka nakupujú hlavne tieto tovary -
značkové oblečenie, športové po-
treby, elektroniku a autosúčiastky.

Opýtaní občania sa vyjadrili, že
najradšej nakupujú v supermarketo-
ch, hypermarketoch a väčších ob-
chodných domoch (41 percent), v
menších špecializovaných predajni-
ach (40 percent).

Na zlepšenie ponuky obchodov a
služieb v Pezinku respondenti na-
vrhujú: zlepšiť služby pôšt v centre
mesta, na Severe i v Grinave (neo-
chotný personál, veľké rady, často
fungujúca len jedna peňažná prie-
hradka, zlá organizácia práce), zlep-
šiť informovanosť o službách, napr.
v Pezinčanovi raz do roka uverejniť

prevádzky s adresami, znížiť počet
predajní s ázijským tovarom, nižšie
nájmy obchodných priestorov, znížiť
ceny v Pezinku (sú vyššie napríklad
ako v Bratislave a Trnave), predĺžiť
prevádzkový čas v obchodoch po
18. hodine. Pezinčanom najviac
chýbajú tieto obchody a služby: hy-
permarket, väčšia cukráreň (mož-
nosť posedenia pre matky s deťmi,
nefajčiarska), značkové predajne
textilu, odevov, športových potrieb,
elektroniky, oprava obuvi a koženej
galantérie, špecializovaná predajňa
hračiek, ubytovacie služby, nonstop
lekáreň. Respondentom chýba tiež
väčšia konkurencia existujúcim
miestnym predajniam, ochotnejší a
kvalifikovanejší personál v predajni-
ach, dôkladnejšie označenie tova-
rov s názvami a cenovkami.

Aj keď výsledky prieskumu zo
vzorky 200 respondentov nemusia
byť najpresnejšie, na hlavné pro-
blémy poukazujú

. (mo)

Toľko kritizovaná mamutia stavba Interdatu na námestí v posledných
mesiacoch zmenila svoj vzhľad k lepšiemu. Po opláštení i farebnom
zladení ju už občania prijímajú priaznivejšie, aj keď nesúhlasné názory
na jej umiestnenie na tomto mieste mnohí z nich nemenia.

Dôležité však je, že výstavba viacúčelovej budovy (obchodno-
administratívny komplex) sa sľubne pohla a je predpoklad, že v bud-
úcom roku ju definitívne dokončia a odovzdajú do užívania.

To, že v Grinave existuje druž-
stvo, ktorému sa darí a že robia
dobré víno, sa všeobecne vie. V
skutočnosti však prívlastok "dobré"
nevystihuje celkom realitu. Stačí
len vojsť do areálu Vinohradnícko-
vinárskeho družstva podielnikov
(VVDP) Karpaty a človek hneď za-
registruje, že nie je v obyčajnom
"kolchoze", ako familiárne nazýva
firmu jeho predseda Ján Satko.
Uveďme len poriadok na dvore,
opravené budovy, ktoré majú na
slovenské pomery nadštandardné
sociálne zázemie, chodby i miest-
nosti plné exotických kvetov. Je
tam aj vinotéka s netypickým vyba-
vením a bohatým archívom (zákaz-
ník si môže sám "načapovať" víno
zo štýlového predajného zariadeni-
a).

Určite by si toto družstvo zaslúžilo

väčší priestor na predstavenie než
tento krátky príspevok, na začiatok
však aspoň toľko. No a to najlepšie
sme si nechali na záver, hoci sa po
regióne hovorí, že modranský Riz-
ling rýnsky z produkcie Malokar-
patskej vinohradníckej spoločnosti
bol prvým vínom, ktoré tohto roku
získalo šampióna na svetovej vý-
stave v Ľublane, v skutočnosti
prvým svetovým šampiónom (Zá-
hrebský veľtrh vína v roku 1996)
bol Silván zelený, ročník 1989, z
produkcie VVDP Karpaty z Grina-
vy. A ešte jeden grinavský triumf -
na tohtoročnej celoslovenskej
súťaži o najlepší podnik v agro-
komplexe Top Agro Slovensko zís-
kalo grinavské družstvo 3. miesto v
kategórii poľnohospodárskych
družstiev s horšími podmienkami.

(EL)

Rozstrieľané volvo skončilo na múre na Trnavskej ulici.

Scéna ako z krimifilmu sa odohrala v utorok 18. novembra na pezin-
skejRázusovej ulici.

Krátko po ôsmej tu zaznela streľba zosamopalov a pištolí.Terčomsa
stalo čierne volvo, ktoré prichádzalo smerom od Cajlanskej ulice.
Takmer pred križovatkou Rázusová-Trnavská predišlo volvo čierne
AudiA-8, ktoré mu zatarasilo cestu. Z prvého vozidla vyskákali masko-
vaní muži a začali strieľať zo samopalov na blížiace sa volvo, za kto-
rého volantom sedel 30-ročný Róbert P. Strely ho smrteľne zasiahli do
hlavy a krku. Zranený bol aj spolujazdec, ktorý sedel vedľa zastrele-
ného vodiča. Volvo so zasiahnutou osádkou ešte prešlo cez cestu na
Trnavskej ulici a narazilo do protiľahlého múru.

Na Rázusovej ulici zostali stáť ešte ďalšie dve rozstrieľané autá VW
Golf a Škoda Fabia. Pár metrov od nich na ceste a na chodníku bolo
množstvo vystrieľaných nábojníc.

Strieľajúci muži z miestačinu zmizli pravdepodobne na čiernom Audi
A-8, ktoré sa zakrátko našlo pri osade Martin v katastri mesta Senec.
Vozidlo bolo zničené, zrejme po odpálení výbušniny.

Polícia miesto, kde k udalosti došlo, okamžite uzatvorila. Doprava
bola na niekoľko hodín presmerovaná po iných uliciach. Prípad sa
stále vyšetruje, páchatelia nie sú známi. (mo)
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Katarina Fuschlbergerová 4.3.
Peter Witgrúber 18.9.
Martin Šándor 22.9.
Jozef Tomáš Hodál 23.9.
Alica Kadlecová 26.9.
Sára Konczová 1.10.
Dominika Polgárová 1.10.
Daniel Ševčík 2.10.
Filip Vančo 3.10.
Nicolas Kišoň 4.10.
Filip Lomjanszki 7.10.
Simona Sandtnerová 8.10.
Tomáš Rehák 9.10.
Erik Cabadaj 10.10.
Terézia Kubíková 13.10.
Michaela Oškerová 15.10.
Šimon Podhorný 16.10.
Nina Mária Poliačiková 21.10.
Matej Figľuš 21.10.

Vladimír Becker a Andrea Božení-
ková
Ján Hajtmánek a Mgr. Marcela Ka-
báčová
Igor Procházka a Katarína Bagí-
nová
Dušan Moravec a Alexandra Še-
bestová
Dušan Mach a Miroslava Švrlin-
gová
Roman Menyhart a Zlatica Nestar-
cová
JánPecníka Slavomíra Mindeková

Daniela Martinčičová, 64 r. 27.9.
Anastázia Šutovská, 79 r. 29.9.
VojtechBelay, 81 r. 5.10.
Lujza Kačniková, 52 r. 8.10.
Mária Köszeghyová, 77 r. 10.10.
Helena Kinderová, 86 r. 15.10.
Eva Viznerová, 50 r. 15.10.
Jana Čabová, 50 r. 16.10.
Dominik Sandtner, 71 r. 16.10.
Jaroslav Žvasta, 72 r. 17.10.
Anastázia Keraková, 83 r. 19.10.
TeréziaProkešová, 83 r. 19.10.
ElenaAndelová, 73 r. 19.10.
Přemysl Janoška, 81 r. 20.10.
Jozef Strezenický, 64 r. 30.10.
Vlasta Ráczová, 56 r. 31.10.
KristínaBeniaková, 85 r. 5.11.
Miroslav Kikuš, 50 r. 5.11.
Ľudmila Pivková, 95 r. 6.11.

Juraj Lindauera Katarína Kunová
Michal Svátek a Gabriela Šime-
ková
Tomáš Stríž a Katarína Štilhame-
rová

Jozef Hrebíček 1.11.
Ing. Engelbert Tanglmayer 3.11.
Margita Taragelová 3.11.
Alojz Zemko 3.11.
Ema Krivošíková 4.11.
Helena Chrapková 5.11.

70-roční

Dňa 14.11. 2003
uplynie rok od smrti
našej drahej mamy
ababky

.
S láskou na ňu spo-
mína celá rodina.

Kto ste ju poznali venujte jej tichú
spomienku.

Anny ŠUBOVEJ

Dňa 9.12. 2003 uplynie rok od
tragickej smrti môjho manžela

.
S láskou spomína manželka Vier-
ka, synovia a ostatná smútiaca rodi-
na.

VladimíraČÍKA

Krásne životné ju-
bileum 75 rokov
oslávila 2.11. 2003
naša drahá ma-
mička a babička

z Pezinka. Všetko najlepšie, veľa
zdravia a šťastia jej želá dcéra
Vierka a vnuci Vladimír a Martin.

Šarlota
ŠUHAJOVÁ

Manželia
oslávili 6.11. 2003

60. výročie sobáša.

Albert a Jolana KA-
CERLOVCI

Dožili ste sa prekrásnej chvíle,
prešli ste krajinou bolesti, lásky.
Žite dlho medzi nami, kým Vás má-
me nie sme sami!
Našu vďačnosť nenahradí ani tisíc
krásnych slov.
Múdrosť našich predkov radí - váž
si svojich rodičov!

Kým sa zdvihnú čaše vína k
Vášmu sviatku otec, mať, je tu vinš
od dvoch synov, dcér, vnúčat a
pravnúčat.

To Vám zo srdca želajú štyri deti s
rodinami, sedem vnúčat a deväť
pravnúčat.

Dňa 11.12. 2003 si pripomenieme
17. a 10. výročie smrti našich ro-
dičov a starých rodičov

.
Dňa 30.3. 2003 sme si pripomenuli
otcove nedožité 100. výročie naro-
denia. Tí, ktorí ste ich poznali, ve-
nujte im, prosím, tichú spomienku.
Deti s rodinami

Márie a Juraja
GSCHWANDTNEROVCOV

Dňa 19. novembra sa dožila 80
rokov

K vzácnemu jubileu jej zo srdca
blahoželajú a prajú veľa zdravia a
šťastia dcéra Edita s rodinou

Gizela RISCHEROVÁ.

Odišla si náhle,nečakane a na rozl-
účku nebol čas, ostali len spomi-
enky a žiaľ.

Dňa 2. decembra
2003 si pripomeni-
eme prvé výročie
tragickej smrti našej
drahej

,
rod. Václavovej.

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku. Manžel Ignác a dcéra s
rodinou

Karolíny
VIOLOVEJ

Už len kytičku kvetov na hrob ti
môžeme dať a spomínať, ako si
nás mal rád.

Dňa 9.12. 2003
uplynie rok, čo nás
trag icky navždy
opustil náš drahý a
milovaný manžel a
otec

S láskou spomí-
najú manželka Veronika, dcéra
Monika, syn Róbert

AntonKOVALÍK.

Dňa 28.11. 2003
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
otec a dedko

S láskou spomí-
najú dcéra Zdenka a synovia Fran-
tišek, Jozef a Karol s rodinami.

František
SVETLÍK.

Dňa 10.11. 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý

z Pezinka.
Kto ste ho poznali

venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú
manželka, dcéra, syn a ostatná
rodina.

Jozef SUCHÁREK

Dňa 20.11. 2003
to bude 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel a otec

.
Spomínajú naňho

manželka, dcéra a syn s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu

prosím tichú spomienku.

Eduard KNOTEK

Pavel Hruška 8.11.
Eduard Maličký 13.11.
Jolana Budayová 14.11.
Mária Krausová 17.11.
Mária Klimeková 19.11.
Katarína Nogová 22.11.
Eleonóra Hajková 23.11.
Irena Fischerová 24.11.
Július Goga 25.11.
Justína Guštafíková 30.11.

Alžbeta Pospechová 2.11.
Šarlota Šuhajová 2.11.
Irenka Kovačovská 5.11.
KatarínaĎurianová 10.11.
Ľudovít Horváth 12.11.
Margita Vazanová 15.11.
Ján Turoň 17.11.
Ladislav Kajánek 25.11.
Júlia Slimáková 29.11.

Eduard Benčurik 2.11.
Karolína Šišková 2.11.
Emília Ružová 6.11.
Helena Hankerová 7.11.
Ľudmila Váleková 7.11.
Rudolf Potrok 9.11.
Milan Babala 12.11.
Margita Lehotová 16.11.
Gizela Rischerová 19.11.

Mária Chmelová 1.11.
Cecília Tahotná 8.11.
Ján Benkovský 9.11.
Štefan Goga 15.11.

Štefan Miko 16.11.

Rudolf Ronec 4.11.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročný

92-ročný

Dňa 14.11. 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, dedko,
brat a švagor

.
Kto ste ho poznali

venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka, deti, vnúčence a
súrodenci s rodinami.

Peter SLIMÁK

Tá rana v srdci bolí
a zabudnúťnedovolí.
Čímviac plynie čas,
tým viac chýbaš nám.

Dňa 8.11. 2003
uplynuli dva roky, čo
nás opustil syn a
brat

Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku. S lás-

kou spomínajú matka, bratia a se-
stra.

Róbert
NOSKOVIČ.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
spolupracovníkom, priate ľom a
známym, ktorí odprevadili dňa
12.8. 2003 na poslednej ceste náš-
ho zosnulého .

Ďakujeme tiež za prejavené sú-
strasti a kvetinové dary. Smútiaca
rodina

Jána GOLDU
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V minulom čísle na stranách 6. a
7. si iste pozorní čitatelia všimli
chyby - nedokončené texty v niek-
torých materiáloch, ktoré vznikli v
bratislavskej tlačiarni pri tzv. osvite
- prenose strán z počítača na filmy.

Za nepríjemné chyby, ktoré na-
stali na technickom zariadení sa
ospravedlňujeme.

Osobitne sa ospravedlňujeme
autorom príspevkov Františkovi
Féderovi (Na Katarínu pri dychov-
ke) a Júliusovi Vavákovi (Keltské a
dácke mince z Pezinka), ktorých
mená pod článkom chýbali.

Úplné texty posledných viet:
- v článku Pezinok žil českým hu-

morom:
.

- v článku Keltské a dácke mince z
Pezinka:

- v článku Výročie úmrtia F. Mora-
včíka:

Organizátori si taktiež
veľmi cenia mediálnych partnerov

Tí, ktorí zostali, sa spolu s
inými keltskými kmeňmi a Dákmi
dočkali príchodu Germánov a Ri-
manov.

Samostatne vystavoval v
rodnom dome Jána Kupeckého.

Redakcia

V Dome kultúry sa v uplynulých dňoch uskutočnila
výstava breznianskeho fotografa Jaroslava Šurinu.
Tento autor nie je v Pezinku neznámy, bola to už jeho
tretia výstava za posledné roky, všetko fotografií z
ciest po Francúzsku. Námetom tej poslednej bola nád-
herná príroda južnej časti - Provence. J. Šurina opäť
potvrdil, že je vnímavý človek, ktorý dokáže krásu
okolo seba nielen objaviť, ale ju aj zaujímavo ume-
lecky stvárniť.

Na vernisáž priviedol svojho priateľa Daniela Com-
pagnona z francúzskeho Mendonu. Tento Francúz je
dlhoročným obdivovateľom našej krajiny a propagá-
torom slovenskej kultúry. Vo svojej domovine vedie
folklórny súbor Nádeje. V Pezinku sa predstavil zna-
menitou hrou na fujarea harmonike. (mo)

Zľava: Daniel Compagnon, Jaroslav Šurina a riadite ľka
KC Ingrid Noskovičová.

Nakrúcanie populárnej zábavnej
relácie Markízy Dereš sa presu-
nulo v novembri z Trnavského diva-
dla do Domu kultúry v Pezinku.
Pred zaplneným hľadiskom diva-
delnej sály dvojica humoristov Oli-
ver Andrássy a Elena Vacvalová
uviedla hosťa - mladú poslankyňu
Národnej rady za HZDS Dianu Du-
bovskú.

V Pezinku sa bude do konca roka
nakrúcať ešte jedna relácia, potom
sa presunie do nitrianskeho diva-
dla. (mo)

Pri príležitosti 30. výročia úmrtia
rímsko-katolíckeho kňaza a publi-
cistu Juraja Kozu Matejova, ktorý
zomrel v Charitnom dome v Pezin-
ku, sa uskutoční 17. decembra spo-
mienkové stretnutie. Zraz účastní-
kov je o 15. hod. pred mestským
cintorínom. Po položení kvetov
bude program pokračovať v pries-
toroch Starej radnice prednáškou o
živote J. Kozu Matejova a spomi-
enkou žijúcej pamätníčky naň- ho.
Koordinátorom podujatia je Peter
Sandtner. (EL)

Slávnostné inštalovanie busty Eugena Suchoňa v ZUŠv Pezinku.

Teplíc, Dunajskej Stredy, Modry,
Senca, Bratislavy i Pezinka. Boli to
deti, ktoré už majú za sebou
víťazstvá na národných interpretač-
ných súťažiach.

O cenu laureáta sa uchádzalo 32
účinkujúcich z 24 ZUŠ. Laureátkou
sa stala Hanka Zigová, huslistka zo
ZUŠ Modra a jej pani učiteľka Jana
Spálová. Výkon tejto mladej hus-
listky jednoznačne oslovil nielen
odbornú porotu. Veraciniho Largo
ožilo, dýchalo, malo ťah - to sú
znaky zrelej interpretácie a talentu a
eštečosi navyše.

V dňoch 13. a 14. novembra sa
konal v Pezinku V. ročník Festivalu
Eugena Suchoňa. Organizovala ho
miestna Základná umelecká škola
za podpory mesta Pezinka, Kultúr-
neho centra a mnohých sponzorov a
našich priaznivcov, ktorým patrí
naša vďaka.

Stredobodom boli dva festivalové
koncerty na ktorých odznela hudba
v podaní najúspešnejších detí zo
základných umeleckých škôl z ce-
lého Slovenska. Vystúpili deti z Lipi-
an, Sabinova, Košíc, Giraltoviec,
Lučenca, Martina, Turčianskych

Tohtoročný festival potvrdil stúpaj-
úci kvalitatívny trend v hudobnej
interpretácii. Mnohé výkony vyvolá-
vali obdiv a mali punc zrelosti. V
tomto kontexte nebolo porazených.
Za pozornosť stoja určite i sprie-
vodné akcie. V priestoroch našej
školy sme nainštalovali bustu Eu-
gena Suchoňa, ktorú nám darovali
Marián a Lenka Suchoňovci. Bolo to
priateľské až intímne stretnutie
okolo maestra, kde zaznelo Nox et
solitudo v podaní Evy Matiašovskej.
Pekné chvíle sme zažili pri rozprá-
vaní o E. Suchoňovi. Svoje spomi-
enky nám zverili muzikologička
Ľuba Ballová a Lenka Suchoňová.

Detský muzikál v podaní diva-
dielka Motýľ, ktorý mali možnosť
uzrieťúčastníci festivalu i deti niekto-
rých základných a materských škôl
by si zaslúžil svoju vlastnú recenziu.
Verím, že na tobude ešte príležitosť.

Záver festivalu patril malej pezin-
skej premiére Suchoňovho

v interpretácii zboru Ce-
nens z Bratislavy.

V. ročník Festivalu Eugena Su-
choňa potvrdil, že naša vízia, aby sa
toto podujatie stalo prestížnym hu-
dobným podujatím na Slovensku
pre najmladšie talenty, sa začína
napĺňať.

Vyvolá-
vaní jara

Mária Vaneková
riaditeľkaškoly

Prváčikovia zo Základnej školy
na Fándlyho ulici v Pezinku vás
pozývajú na tradičné rozsvietenie
vianočného stromčeka spojené s
krátkym kultúrnym programom pod
názvom Sviečky lásky v každom z
nás. Tých pár krásnych chvíľ 5.
decembra 2003 o 9.00 hod. v pries-
toroch školy stojí za to, aby ste vy -
rodičia, starí rodičia a priatelia
školy pozvanie prijali. (mm)

Základná škola Kupeckého ul.
v Pezinku oznamuje, že v rámci
projektu Otvorená škola ponúka
verejnosti prístup na internet v
počítačovej učebni na škole.

Víkendový Internetový klub
bude otvorený v sobotu od
16. do 20. hod. v týchto termí-
noch: 29.11., 6.12., 13.12.
2003, 10.1. a 17.1. 2004. (ts)

Bratislavský samosprávny kraj a
Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre vás pozývajú na súťaž ama-
térskych spevákov populárnej pies-
ne Malokarpatský slávik 2003, ktorá
sa uskutoční 30. novembra o 15.00
hod. v Kultúrnom dome v Sloven-
skom Grobe. Hudobný hosť: Gizka
Oňová. (mč)

Budovanie detských ihrísk, pod-
pora športových podujatí, tvorivých
dielní, aktivít detí, divadelného fes-
tivalu, festivalu chrámových zbo-
rov, prezentácii vín a regiónu, re-
konštrukcií historických objektov,
pomoc sociálnym skupinám, sta-
rostlivosť o životné prostredie - to
sú akcie, ktoré sa uskutočnili s pod-
porou Malokarpatskej komunitnej
nadácie REVIA.

V tejto podpore dobrovoľníckych
neziskových aktivít obyvateľov v
regióne chce nadácia REVIA i na-
ďalej pokračovať.

Spoločnosti Orange Slovensko a
Slovenská sporiteľňa ponúkli fina-
nčné prostriedky na podporu
myšlienky darovania prostredníc-
tvom Klubu darcov. Ide o klub fyzic-
kých osôb, ktoré sa rozhodnú daro-

vať finančný obnos na projekty oby-
vateľov. Ak niekto daruje 1000 Sk,
rovnakou sumou prispejú aj
Orange Slovensko a Slovenská
sporiteľňa. Maximálna suma
oboch spoločností na jedného
darcu je 5000 Sk a 50 000 Sk na
jednu komunitnú nadáciu.

Vyzbierané finančné prostriedky
zostanú v regióne a použijú sa na
potreby obyvateľov, na ich nezis-
kové projekty. Projekt bude trvať do
augusta 2004, výber podporených
projektov sa uskutoční v sep-
tembri.

Finančný príspevok darcovia
môžu poslať na číslo účtu
0182134287/0900. Bližšie infor-
mácie vám poskytnú na infolinke
0905 960 797.

Malokarpatská nadácia REVIA
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Odborný časopis o architektúreARCH organizuje každoročne súťaž o
najhodnotnejie architektonické dielo na Slovensku. Vyhodnocuje sa
jedno dielo. Medzi desiatku stavieb roka 2002 vybrali aj turistickú
rozhľadňu na Veľkej Homoli, ktorá bola vážnym kandidátom na prven-
stvo.

Medzinárodná porota nakoniec za architektonickú stavbu roka vy-
brala sklad v Rovinke.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa usku-
točnilo 23. októbra v Bratislaveza účasti všet-
kých majiteľov a autorov vybraných stavieb.
Zúčastnili sa na ňom ajnavrhovateľ a organi-
zátor výstavby rozhľadne Milan Ružek, pro-
jektant Ing. arch. Vlastimil Dohnal, statik Ing.
Ján Rajniak a pomocník pri výstavbe Anton
Macháček.

Turistická rozhľadňa na Veľkej Homoli bola
stavebne dokončená v novembri 2001 a do
užívania verejnosti bola daná v máji v nasle-
dujúcom roku. Na jej výstavbe finančnými
príspevkami a brigádnickymi prácami sa
podieľali desiatky Pezinčanov vrátane
Mesta Pezinka. (mo)

Na medzinárodnej vedeckej kon-
ferencii

, ktorá sa pod záštitou
Obchodnej fakulty EU a Únie miest
Slovenska uskutočnila 14. novem-
bra na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, mal svoje zastúpenie aj
Pezinok. Odznel na nej príspevok
Ing. Evy Lupovej, ktorý sa venoval
t ro j ročným skúsenos t iam s
uplatňovaním Komplexnej straté-
gie komunikcie samosprávy mesta
Pezinok. Naše mesto bolo jedným
z desiatich, ktoré na tomto podujatí
prezentovali svoje marketingové
aktivity.

Oblasti, možnosti a per-
spektívy využitia marketingu v roz-
voji územia

(red.)

Okresný výbor KSS Pezinok po-
zýva občanov na protestné zhro-
maždenie, ktoré sa uskutoční za
účasti poslanca NR SR 2. decem-
bra 2003 o 16.30 hod. v zasadačke
nad Bagetou na Štefánikovej ulici.
Účastníci budú môcť pri tejto prí-
ležitosti podpísať petíciu za pred-
časné voľby. (mar)

Na pezinskom gymnáziu si v uplynulých dňoch pripo-
menuli dve významné jubileá - 250 rokov od založenia
prvej strednej školy v Pezinku - jezuitského gymnázia a
50 rokov gymnázia, najprv pod názvom Jedenásťročná
stredná škola.

Jezuitské gymnázium vzniklo v roku 1753. Sídlilo v mi-
sijnom dome, ktorý stál na mieste dnešného mestského
úradu. Gymnázium bolo štvortriedne a ročne ho navšte-
vovalo 120 študentov. V roku 1754 bola postavená nová
budova na susednom pozemku. Misijné gymnázium
bolo zrušené v roku 1773, od roku 1776 začalo svoju
činnosť nižšie kráľovské gymnázium, ktoré pôsobilo dva
roky.

Ďalšie jubileum sa spája so vznikom Jedenásťročnej
strednej školy v roku 1953, predchodkyňou terajšieho
gymnázia. Škola sídlila v budove bývalej meštianskej
školy na Seneckej ulici. V prvom roku existencie mala 15
tried s 568 žiakmi. Z priestorových dôvodov sa vyučovalo
na dve zmeny. Hrozilo trojzmenné vyučovanie, preto sa v
roku 1957 pristúpilo k výstavbe 23 triednej panelovej
školy na Fándlyho ulici. Do novej budovy sa škola
presťahovala v roku 1959.

V roku 1961 došlo k reorganizácii školstva. Jede-
násťročná stredná škola sa rozčlenila na dve samo-
statné inštitúcie - Základnú deväťročnú školu a Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ), ktoré sídlili v jednej
budove. SVŠ mala k dispozícii 10 učební.

V školských rokoch 1968/69 až 1972/73 sa SVŠ zme-
nilana gymnázium. Budova panelovej školy na Fándlyho
ulici bola už v 80-tych rokoch pritesná. Po dostavbe
dvoch budov pre základné školy sa uvoľnili priestory na
Seneckej ulici, kam sa gymnázium 1. septembra 1986
presťahovalo.

Na čele školy sa počas 50-ročnej existencie vystriedalo
päť riaditeľov - Ján Majling (1953 - 1957), Marta Fraňová
(1957 - 1970), Eva Slováková (1970 - 1989), PhDr. Jozef
Mruškovič (1990 - 1994), RNDr.Alžbeta Vodová (od roku
1994).

Za 50 rokov existencie školy jej brány opustilo 3282
absolventov. Vyučovalo a formovalo ich 199 pedagógov
a štyria zahraniční lektori. Mnohí absolventi sú dnes vý-
znamné osobnosti nášho kultúrneho, vedeckého, politic-
kého a športového života.

V tomto školskom roku navštevuje školu 558 študentov
v 16-tich triedach. V škole vyučuje 42 interných a exter-
ných učiteľov.

Po nástupe súčasnej riaditeľky RNDr. Alžbety Vodovej
v roku 1995 zaviedli osemročné štúdium zamerané na
vyučovanie cudzích jazykov. Bola dokončená telocvičňa,
rekonštruovali tiež susedný dom, ktorý bol majetkom
školy, kde zriadili posilňovňu pre žiakov školy. Na budove
vymenili drevené okná za plastové a cez posledné
prázdniny zväčšili priestory školy o tri nové učebne, zre-
konštruovali sociálne zariadenia a opravili strechu.

Pri príležitosti jubileí pezinského gymnázia sa uskutoč-
nilo 7. novembraspoločenské stretnutie pedagógov,hos-
tí, absolventov školy a slávnostná akadémia s bohatým
kultúrnym programom, v ktorom účinkovali študenti a
absolventi školy. Podujatie navštívili aj hostia - prednosta
Krajského úradu v Bratislave Branislav Longauer, pred-
seda VÚC Bratislava Ľubo Roman, primátor mesta Oli-
ver Solga aďalší.

Pezinské gymnázium je dnes nesporne jednou z najvý-
znamnejších inštitúcií na pôde nášho mesta. Pri príleži-
tosti jeho významného jubilea želáme všetkým pedagó-
gom a žiakom doďalších rokov veľa úspechov. (r)

V dňoch 14. a 15. októbra navští-
vili naše mesto členovia Predsed-
níctva a Ústrednej rady Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov z Bratislavy a Predsedníc-
tva Českého zväzu bojovníkov za
slobodu z Prahy.

Naša ZO SZPB pripravila pre nich
bohatý program. Hostia navštívili
Malokarpatské múzeum, kde sa
oboznámili s vývojom Pezinka od
najstarších čias až po súčasnosť.
Veľmi ich zaujala najmä cechová
výroba v 16. a 17. storočí.

S obdivom prechádzali aj miest-
nosťami Starej radnice, ktorá je po
rekonštrukcii ozaj reprezentačná.
Všetci sme boli nadšení z archeolo-
gických zbierok od najstarších až
po súčasné po objavení starého
pezinského hradu, ktoré nám bliž-
šie popísal zanietený sprievodca
Peter Wittgrúber. Pri prechádzaní
výstavnými priestormi boli hostia
prekvapení, koľko má naše mesto
slávnych umelcov. Medzi vystave-
nými dielami si všimli aj meno pri-
mátora Mgr. Olivera Solgu, ktorý je
tiež autorom novej známky Pezin-
ka.

Potom nasledovalo prijatie u pri-
mátora. Oboznámil ich s našimi
významnými osobnosťami a sláv-
nymi rodákmi, osobitne vyzdvihol
Jána Kupeckého, Eugena Su-
choňa,Ľudovíta Rajtera aďalších.

Pred spoločným zasadnutím zvä-
zových orgánov oboch krajín
účastníci položili kytice k pamätní-
kom.

K dobrej pohode prispelo prí-
jemné prostredie v horskom hoteli
na Stupoch. Považujeme za veľkú
poctu, že sme mohli hostiť v našom
meste predstaviteľov slovenského
a českého odboja, čo iste prispeje
aj k ďalšiemu zviditeľneniu Pezin-
ka. (MM)

Riaditeľka pezinského gymnázia Alžbeta Vo-
dová preberá ocenenie od prednostu Krajského
úradu v Bratislave Branislava Longauera.

V kultúrnom programe na akadémii vystúpili aj žiačky
školy, ktoré pôsobia v Tanečnom odbore pezinskej
ZUŠ pod vedením Aleny Hardovej.

Rozkopávky na uliciach 1. mája,
Bernolákova a Za hradbami súvi-
sia s uložením optického kábla,
ktorý vedie k novému vykrýva-
ču. Poskytovateľ telekomunika-
čných služieb spoločnosť
Orange Slovensko tým chce zvý-
šiť kapacitu vysielača a skvalit-
niťpríjem signálu v tejto oblasti.

(mo)
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Víťazstvom v krajskom kole sa nomi-
novala talentovaná bežkyňa

, žiačka 9. ročníka ZŠ
Fándlyho v Pezinku na majstrovstvá
Slovenska v cezpoľnom behu žiakov
základných a stredných škôl na Zem-
plínskej šírave. Na slovenskom šampi-
onáte po výbornom výkone obsadila
vynikajúce 4. miesto.

l
Rodika

Tasbireková

Lyžiarsky klub
BABA Pezinok v
tomto roku rozšíri
svoje služby aj do
susednej Modry.
Na základe zmlu-
vy o dlhodobom
prenájme sprevádzkuje lyžiarske
vleky na Zochovej chate - Piesko-
ch.

"Od mesta Modry sme prenajali
pozemky a jestvujúcu prevádzkovú
budovu a od miestneho športového
klubu lyžiarske vleky. Lyžiarsky
klub BABA Pezinok bude mať tak
dve strediská - jedno na Babe,

druhé na Pieskoch,"

"V modranskom stredisku sme
začali upravovať terén na dvoch
zjazdovkách, vyčistili sme ich od
náletov. Urobili sme generálnu
opravu lyžiarskych vlekov POMA
S-10 a EPV 300, revízie strojnej a
elektrickej časti. Obidva kopce bu-
deme zasnežovať technickým sne-
hom, rovnako ako v Pezinku. Bude
tu umiestnená aj internetová kame-
ra, s cieľom poskytovať pravidelné
snehové správy pre televíziu."

- povedal nám
vedúci lyžiarskeho strediska

.
Ján

Šebo

(mo)

Miroslava
Horáka z Ka-
rate klubu Pe-
zinok pozná-
me ako klubo-
vého funkcio-
nára a úspeš-
ného trénera.
Menej ľudí o
ňom už vie,
že je generálnym sekretárom Slo-
venského zväzu v kickboxe a med-
zinárodným rozhodcom.

Nás tentoraz zaujala jeho roz-
hodcovská činnosť. Arbitrom na
najvyššej svetovej úrovni v kic-
kboxe sa stal v roku 1998. Každý
adept na tento post musí prejsť
skúškami, ktoré pozostávajú z tes-
tov a praktických skúšok. Prvora-
dou podmienkou je nominácia ná-
rodného zväzu. Treba postupne
získať licencie C, B, A a medziná-
rodnú licenciu.

- povedal nám
M. Horák.

Na tohtoročných majstrovstvách
sveta v Killarney v Írsku 40-ročný
Pezinčan plno potvrdil svoje kvali-
ty, keď ho spomedzi 56 prítomných
rozhodcov vybrali medzi pätná-
stich najlepších, ktorým zverili finá-
lové zápasy.

Miroslav Horák rozhoduje aj iné
medzinárodné a domáce súťaže. V
tomto roku na majstrovstvách Slo-
venska v Prešove bol hlavným roz-
hodcom.

"Aj ja, ako začiatočník na
majstrovstvách sveta, som roz-
hodoval prvé dva roky len pri
stolíkoch - kde sa robia zápisy,
meria čas a evidujú body. Až po-
tom, po ďalších testoch, som
začal rozhodovať boje na zápa-
sisku. Najvyššiu medzinárodnú
licenciu som získal v minulom
roku v Taliansku,"

(mo)

1. Studienka
2. Stupava
3. Zohor
4. Rohožník
5. Dubová
6. Záh. Ves
7. Sl. Grob
8. Pl. Štvrtok
9. Jakubov

10. Modra

12. Viničné
13. Lozorno
14. Gajary
15. Šenkvice
16. Limbach

11. Grinava

15 13 1 1 39:9 40
15 9 2 4 46:24 29
15 8 3 4 28:16 27
15 8 2 5 29:22 26
15 7 4 4 25:26 25
15 7 3 5 24:18 24
15 6 5 4 25:24 23
15 6 3 6 24:21 21
15 5 5 5 24:26 20
15 4 7 4 16:14 19

15 5 3 7 28:38 18
15 5 1 9 12:18 16
15 3 3 9 28:37 12
15 3 1 11 11:36 10
15 2 2 11 17:46 8

15 6 1 8 22:23 19

1. Svätý Jur
2. Ružinov

4. Láb
5. Lamač

7. Rača
8. V. Leváre
9. Inter B

10. D. Lužná
11. Dúbravka
12. Jablonec
13. Jarovce
14. Koba B
15. Vrakuňa

3. Slovan B

6. SFM Senec

16. Pezinok

15 11 2 2 36:14 35
15 9 4 2 31:15 31
15 9 2 4 39:20 29
15 8 3 4 19:14 27
15 8 3 4 20:16 27
15 7 4 4 15:7 25
15 6 4 5 23:20 22
15 6 3 6 24:15 21
15 6 1 8 18:21 19
15 5 3 7 21:20 18
15 5 3 7 21:21 18
15 6 0 9 18:41 18
15 4 3 8 17:31 15
15 4 2 9 21:35 14
15 2 4 9 11:25 10
15 3 1 11 20:39 10

Smutné futbalové časy zavládli
po jesennej časti v pezinskom
PŠC. Mužstvo z okresného mesta
spadlo na poslednú 16. priečku,
keď nedokázalo držať krok ani s
dedinskými klubmi. Je rozhodne
nad čím premýšľať, pretože úpa-
dok pezinského futbalu nie je vec
nová.

Po odohratí pätnástich zápasov
má PŠC len desať bodov, za tri vý-
hry a jednu remízu. Jedenásťkrát
sa musel zmieriť s trpkosťou pre-
hry. Chybu treba hľadať predovšet-
kým v deravej obrane, ktorú súperi

prekonali 39-krát, s priemerom 2,6
góla na zápas. V minulom ročníku
zverenci Dušana Jacka inkasovali
o gól viac za celú tridsaťkolovú
súťaž!

Seniori Grinavy v IV. lige sú po
jeseni na 11. mieste. Na konte
majú 19 bodov (6 výhier, 1 remíza)
s vyrovnaným skóre 22:23. V GFC
s týmto postavením tiež iste nie sú
spokojní, ale Grinavčania už tra-
dične majú začiatok súťaže slabší,
a tak sa dá predpokladať, že na jar
poskočia v tabuľke o pár miest vyš-
šie. (mo)

Päť mesiacov po júnovom 200-
kilometrovom cyklomaratóne Pezi-
nok-Mosonmagyaróvár-Neusiedl
am See-Pezinok sa 12. novembra
na pôde Mestského úradu usku-
točnilo stretnutie vyše dvadsiatky
jeho účastníkov. Jeho cieľom bolo
jednak zhodnotiť prvý ročník tohto
medzinárodného podujatia slovom
i prostredníctvom fotografií a tiež
porozprávať sa o podobe druhého
ročníka. Zatiaľ sa dohodlo, že by sa
mal uskutočniť opäť v prvý júnový
víkend a na rozdiel od prvého roč-
níka bude o deň dlhší a trasa bude
rozšírená o úsek okolo Nezider-
ského jazera.

Mesto Pezinok ako spoluorgani-
zátor XXVI. Slovenského zrazu
cykloturistov, ktorý sa uskutoční v
posledný augustový víkend bud-
úceho roku v Pezinku, pozýva všet-
kých, ktorí majú blízky vzťah k cyk-
listike, na prvé stretnutie organiza-
čného štábu tohto významného
podujatia. Uskutoční sa v stredu
10. decembra na Mestskom úrade
v Pezinku, Radničné nám. 7, v za-
sadačke č. 12. Bližšie informácie
možno získať na tel.č. 033/6901
102. (EL)

Komisia mládeže a športu pri
Mestskom zastupiteľstve v Pe-
zinku vyzýva všetky športové kluby
v rámci mesta Pezinka, ktoré dopo-
siaľ nevyplnili a nedoručili dotazník
potrebný na skompletizovanie úda-
jov o činnosti športových klubov v
Pezinku, aby to urobili v čo najkrat-
šom čase, doručili ho na Mestský
úrad, do kancelárie č.dv. 5 (na prí-
zemí),A. Šindlerovej.

Komisia mládeže a športu záro-
veň pripravuje anketu o najlep-
šieho športovca Pezinka za rok
2003. V najbližšom čísle mesač-
níka Pezinčan bude uverejnený
zoznam kandidátov, t.j. najúspeš-
nejších športovcov v jednotlivých
kategóriách a kolektívoch, z kto-
rých budú môcť čitatelia určiť pora-
die na priloženom anketovom líst-
ku. Na základe výsledkov ankety
bude určené poradie. Spomedzi
hlasujúcich čitateľov vyžrebujeme
troch výhercov, ktorí obdržia vecné
ceny od organizátorov ankety.

Dňa 14. novembra 2003 sa usku-
točnil v športovej hale v Pezinku
druhý ročník halového futbalového
turnaja policajno-bezpečnostných
a záchranárskych služieb o Pohár
primátora mesta Pezinka. Štarto-
valo na ňom 8 družstiev - OO PZ
Pezinok, OR PZ Pezinok, Hasičský
a záchranný zbor Pezinok, MsP
Sereď, MsP Piešťany, MsP Stará
Turá, MsP Kremnica - Žiar nad Hro-
nom a MsP Pezinok.

Účastníci okrem výmeny pracov-
ných skúseností, si mohli zmerať
sily aj v športovom zápolení. Pora-
die: 1. , 2.

, 3.
, 4.

Touto cestou ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí sa pričinili o toto
športové podujatie.

OO PZ Pezinok OR PZ
Pezinok MsP Kremnica - Žiar
n/H. MsPPezinok.

(mb)

Pezinskí basketbaloví fanúšikovia
boli dlhé roky zvyknutí, že v našom
meste sa hral prvoligový basketbal,
ba v posledných rokoch sme tu mali
možnosť vidieť aj veľa špičkových
európskych mužstiev. Po minuloroč-
nomrozpade BK Slovakofarma Pezi-
nok zmizol Pezinok z prvoligovej
basketbalovej mapy. O návrat medzi
slovenskú elitu sa v súčasnosti snaží
družstvo mužov MBK Pezinok, ktoré
pôsobí v oblastnej súťaži (2. liga).

, hovorí šéftréner
MBK Pezinok .

"Pezinok je známe basketbalové
mesto a basketbal tu má dlhú a
slávnu tradíciu"

"Po
zániku mužov Slovakofarmy sme
nechceli, aby Pezinok nemal zast-
úpenie v mužskej súťaži, preto sme
prihlásili náš tím do oblastnej súťaže.

Justín Sedlák

blém s priestormi pre basketbal v
Pe-zinku spolu s mestom osobitne
riešiť."

"Začiatkom tohto roka sme na
podnet samotných dievčat utvorili
pre ne dve družstvá. Chceli sme zis-
tiť či ich záujem je trvalý alebo len
nárazový. Dievčatá však prejavili
veľkú chuť, podobne ich rodičia, tak
sme ich prihlásili do súťaží a utvá-
rame im rovnaké podmienky ako
chlapcom. Hrajú v súťažiach s
družstvami, ktoré trénujú spolu už
dlhšie, ale už sme zaznamenali aj
prvé, historické, víťazstvá."

Basketbal v našom meste, to bola
dlhé roky len mužská či chlapčenská
záležitosť. Tento rok však v MBK
Pezinok otvorili aj dve družstvá diev-
čat.

(pr)

Väčšinu tohto mužstva tvoria per-
spektívni hráči juniorského družstva
doplnení o niekoľkých mužov. Chceli
by sme sa v tejto sezóne pokúsiť
postúpiťdo I. ligy, čo je súťaž, v ktorej
Pezinok v minulosti dlhé roky pôsobi-
l."

"Hlavné problémy
sú telocvičňa a finančné zabezpeče-
nie súťaže. Túto súťaž môžeme hrať
iba v hale na Komenského ul., kde
však máme minimum tréningových
hodín. Preto je vedeniu MBK jasné,
že ak chceme napredovať, počet
tréningov musíme zvýšiť a aj pro-

Pezinskí muži zatiaľ vedú svoju
skupinu, keď v doterajších šiestich
zápasoch boli vždy úspešní, čím si
vytvárajú veľmi dobrú pozíciu pred
bojmi vo finálovej skupine. Lenže
vytvorenie mužského mužstva pri-
nieslo aj problémy.
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(nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- zábavné podujatie
pre deti s programom, súťažami,
hrami, tancom s Mikulášom a čerti-
cou

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

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

. Koncert muzikálovej a popu-
lárnej hudby;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
cyklus rozprávok s detskou súťa-
žou. Rozprávka o jezuliatku.
Účinkuje divadlo Maškrta z Košíc;

(pondelok) o 8.30 a 10.00
hod. vo Veľkej sále -

-pre deti MŠ a ZŠ;
(streda) o 18.00 hod. v Ma-

lej sále -
;

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

7.12.
MIKULÁŠSKE

DISKOHRY

8.12.
DEREŠ

13.12.
INTRODUCING- Igor Hal-

voň

14.12.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

15.12.
ROZPRÁVKA

O JEZULIATKU
17.12.

VIANOČNÝ KONCERT
HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ
18.12.

HOVORY O ZDRAVÍ
Téma:

14.12.
VIANOČNÝ KONCERT

MARCELY LAIFEROVEJ

(nedeľa) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále -

- spoje-
ný s prezentáciou jej knihy

;
Žiť svoj

sen

(pondelok) vo Veľkej sále -
- filmové

predstavenie pre ZŠ Kupeckého;
(utorok) o 8.30 a 10.30 hod.

vo Veľkej sále -
- divadelné predstavenie s

protidrogovou tématikou pre ZŠ a
SŠ vpodaní Divadla/Školy LUDUS;

(streda) o 14.00 hod. vo
Veľkej sále - - podujatie
MsÚ v spolupráci so Slovenským
zväzom telesne postihnutých;

(štvrtok) o 8.00 hod. vo Veľkej
sále - ;

(štvrtok) o 17.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - - sláv-
nostný záver trimestra;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - - koncert
hudobnej skupiny;

(piatok) o 17.00 hod. na Rad-
ničnom námestí -

- sprievod Miku-
láša v koči zakončený kultúrnym
programom Continental kids a sláv-
nostným rozsvietením mestského
vianočnéhostromčeka. Organizáto-
ri: CVČ a Kultúrne centrum;

(sobota) o 17.00 hod. v
Spoločenskej sále - -
slávnosť pezinských baníkov;

KULTÚRNE CENTRUM

1.12.
PUTOVANIE VTÁKOV

2.12.
STAČÍ POVEDAŤ

NIE!

3.12.
NÁŠ DEŇ

4.12.
VÝCHOVNÉKONCERTY

4.12.
CHARIZMA

5.12.
DESMOD

5.12.
VÍTANIE MIKU-

LÁŠA V MESTE

6.12.
ŠACHTAG

Karmické ochorenia - planetárne
vplyvy;

(piatok) o 18.00 hod. -

;
(štvrtok-sobota) na

Radničnom námestí, nádvorí Rad-
nice a v Mestskej vinotéke -

- s kultúrnym progra-
mom;

(sobota) o 17.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- Malý soft-
ballový klub Pezinok.

(pondelok) o 17.00 hod. -

- vernisáž výsta-
vy.

2. - 3. Letuška 1. triedy USA
4.

DÁN
5. - 7. Vtedy v Mexiku USA

9. - 10. Piráti Karibiku USA
11. - 12. Adaptácia
13. - 14. Fanfán tulipán
16. - 17. Nepriestrelný mních

USA
18. FK:Ďalších desať minút

SRN, VB
19. - 21. Matrix revolutions USA

23. Plnou parou vzad! USA
27. - 28. Strelený piatok USA

19.12. VIA-
NOČNÝ KONCERT TANEČNÉHO
ODBORU ZUŠ

18. - 20.12.

VIA-
NOČNÉ TRHY

20.12.
VYHODNOTENIE

ŠPORTOVEJ SEZÓNY

15.12.
Katarína Saridisová - MEDOVNÍ-
KOVÉ OBRÁZKY

VÝSTAVA:

KINO DOMU KULTÚRY

FK: S milenkoumojej matky

USA
FRA

30. Agenti dementi
FRA, ŠPA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni
pred predstavením (v dňoch premi-
etania). Pokladnica je otvorená
jednu hodinu pred predstavením.

20. Rozprávky Lolka a Bolka
POL

27. Doba ľadová USA

(streda) o 16.00 hod. v KC -
- vedomostná súťaž o

zaujímavé ceny;
(piatok) o 17.00 hod. na Rad-

ničnom nám. - - vítanie
Mikuláša v meste Pezinok;

(sobota-nedeľa) o
14.30 - 18.00 hod. v CVČ -

- tvo-
rivé dielne zamerané na vianočné
tradície;

(streda) o 16.00 hod. v KC -
-

divadlo, tanec, hudba v podaní detí
z krúžkov CVČ spojené s výstavou
prác detí CVČ.

- Počítače a modelárska diel-
ňa 8.00 - 12.00 hod.

- 3., 10., a
17.12. o 9.30 hod. v CVČ -

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

3.12.
MILIONÁR

5.12.
MIKULÁŠ

13. - 14.12.
VIA-

NOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

17.12.
VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ CVČ

6.12.

Mama,
ocko, poďsa hrať.

DETSKÉ PREDSTAVENIA

CENTRUM VOĽNÉHOČASU

DEŇOTVORENÝCH DVERÍ

PODUJATIAPRE:
Pre mamičky s deťmi:Základná organizácia Slovenského

zväzu telesne postihnutých a Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami
v Pezinku usporiadala 8. novembra v
Dome kultúry v Pezinku Posedenie
pri hudbe pre zdravotne postihnutých
občanov a dôchodcov okresu Pezi-
nok. Na posedení sa zúčastnilo 210
členov zo základných organizácií
Pezinok, Senec, Modra a Šenkvice.
Do tanca a na počúvanie hrala hu-
dobná skupina Melódia, o večeru sa
postaral personál reštaurácie Lalia.

Hlavným sponzorom tohto poduja-
tia bolo mesto Pezinok, ktoré po-
skytlo veľkú sálu Domu kultúry zdar-
ma, za čo mu patrí naše poďakova-
nie.

Súčasťou podujatia bola bohatá
tombola, o ktorú sa postarali viacerí
súkromní podnikatelia a firmy. Za ich
pomoc a ochotu urobiť niečo pre zdra-
votne postihnutých občanov im patrí
naše poďakovanie.

Štefan Šutta
predseda ZO

V stredu 3. decembra od 16.00 -
18.00 hod. sa uskutoční v budove
MsÚ na Radničnom nám. 7, v
miestnosti č. 19, pravidelný Po-
slanecký deň. Využite príležitosť
stretnúť sa s poslancami a požia-
dať ich, aby vám pomohli riešiť
vaše problémy alebo aby vám
poskytli informácie o činnosti sa-
mosprávy. (r)


