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uvedomujem si, že vôbec nie som
prvý, ktorý k vám prichádza so slo-
vom o Vianociach. Veď už od ok-
tóbra nám Vianoce takmer denne
pripomína reklama a nákupné letáky.
Hovorí sa o vianočnej pohode, ra-
dosti a ponúkajú sa recepty, ako si to
všetko včas zabezpečiť a koľko to
"iba" tento rok stojí. "Určite sa toopla-
tí!" (Až nevychádzame z údivu, na čo
všetko sa dajú "použiť" Vianoce.)

Dať svojim Vianociam len podobu
dobrého jedla, žiarivej výzdoby, fa-
rebných efektov, "super zábavy" a
podobných patentov na "šťastné a
veselé" by bolo ako mať oriešok v
peknej pozlátke a nezaujímať sa, čo
je v jeho vnútri. A to najdôležitejšie je
skutočne až pod pozlátkou a škrupi-
nou - aj v prípadeVianoc.

Vianoce, to je predovšetkým tajom-
stvo, ktoré sa nám každoročne ot-
vára a sprítomňuje. Tajomstvo o tom,
že ktosi nad nami nás má tak rád, že
nám neváha dať to najcennejšie.
Boh posiela svojho Syna na svet.
Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život, prezradí neskôr tento
Syn, ktorému dala jeho ľudská matka
Mária po narodení meno Ježiš. Taj-
omstvo jeho narodenia nám spríto-
mňujú vianočné sviatky.

Vymaniť sa z každodenného zho-
nu, oslobodiť myseľ od svetských
starostí a v tichu (najlepšie spolu s
ľuďmi sebe blízkymi) žasnúť nad
nesmiernym darom Božej lásky, to je
zmyslom vianočných sviatkov. Áno,
Vianoce sú o darovaní. O darovaní
Božom i o darovaní našom. Ale nie
toho, čo kúpime v obchode. Vianoce
sú o darovaní toho, čo máme v srdci,
osebadarovaní.

Želám všetkým vám ( i sebe spolu
s vami), aby nás nadšenie a radosť z
nesmiernej Božej lásky sprítomnenej
v tajomstve Vianoc povzbudilak vzáj-
omnému sebadarovaniu. Aby otco-
via a matky boli darom pre svoje deti.
Aby si manželia boli darom sebe na-
vzájom. Aby sa priatelia obdarúvali
úprimnou priateľskou láskou. Aby
najväčšou radosťou detí bolo potešiť
svojich rodičov. Aby sme našli v srd-
ciach dosť lásky pre ľudí starých,
chorých, trpiacich, opustených…

Skutočné Vianoce nemôžu byť
sebecké ale rozdávajúce. Rozdávaj-
úce lásku, ktorú nachádzame a s
ktorou sa stretáme v ich samotnom
jadre.

Nezostaňme teda iba pri pohľade
na ligotavú pozlátku Vianoc. Ne-
bojme sa rozlúsknuť ich peknú škru-
pinu a vstúpiť do ich tajomstva seba-
darujúcej lásky.

Milí čitatelia Pezinčana,

Zdenko Sitka
farár rímskokatolíckej
farnosti vPezinku

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva na poslednom tohtoročnom
riadnom zasadnutí 12. decembra
schválili návrh rozpočtu Mesta Pezi-
nok na rok 2004. Schválený roz-
počet je prebytkový.

V porovnaní s
rokom 2003 sú príjmy vyššie o 30
182 tisíc Sk a výdavky o 29 501
tisíc Sk.

pozostáva z bež-
ných príjmov 190 486 tisíc Sk
(vrátane dotácií na školstvo), kapi-
tálových príjmov 14 243 tisíc Sk
(predaj nehnuteľností, predaj by-
tov) a fi-nančných operácií 63 516
tisíc Sk (prevodyz fondov).

pozostáva z
bežných výdavkov 201 381 tisíc Sk

Príjmy sú v
sume 268 245 tisíc Sk a výdavky
267 564 tisíc Sk.

Príjmová časť

Výdavková časť

Vážení občania,
milí Pezinčania,

želám vám príjemné a pokojné prežitie
Vianočných sviatkov v kruhu vašich rodín
a priateľov a v novom roku 2004
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Primátor mesta Mgr. Oliver Solga
pozýva občanov na spoločné priví-
tanie nového roka a oslavu štát-
neho sviatku Dňa vzniku Sloven-
skej republiky.

Tradičné stretnutie bude 1. janu-
ára 2004 na Radničnom námestí o
0.45 hodine v noci. Oslava sa za-
čne štátnou hymnou, po nej bude
novoročný príhovor primátora z
tribúny pod MsÚ. Na záver sa usku-
toční ohňostroj. (r)

kapitálových výdavkov 17 818 tisíc
Sk (nákup softvéru a výpočtovej
techniky, nákup pozemkov, projek-
tové dokumentácie, infraštruktúra
Bielenisko, zhotovenie tribúny, bu-
dovanie detských ihrísk, naklada-
nie s odpadovými vodami, rekon-
štrukcie a modernizácie bývania a
občianskej vybavenosti, rekon-
štrukcie pamiatok, rekonštrukcie
ZŠ a MŠ, budovanie chodníkov) a
finančných operácií 48 365 tisíc Sk
(obligácie, splácanie úveru na pla-
váreň, prevody do fondov).

O názor na schválený rozpočet
sme požiadali predsedu komisie
pre ekonomiku a podnikanie MsZ

:
-

RNDr. JurajaČecha
Možno povedať, že rozpočet

mesta na rok 2004 je len rámcový,

nie je definitívny a z tohto pohľadu
bude zaujímavá jeho prvá novela,
ku ktorej sa dostaneme niekedy na
jar. To preto, že súčasný rozpočet
nezahŕňa všetky transfery zo štát-
neho rozpočtu, pretože ten v čase
tvorby nášho rozpočtu nebol ešte
schválený. Nevie sa ešte, aké budú
presne dôsledky na náš rozpočet.
Myslím si však, že tam budú ešte
nejaké rezervy v príjmovej časti,
ktoré sa premietnu do výdavkovej
časti.

Rozprava k rozpočtu v mestskom
zastupiteľstve ukázala, že vedenie
mesta spolu s komisiami a ďalšími
ľuďmi, čo majú do toho hovoriť, sa
musia zamyslieť nad filozofiou
tvorby rozpočtu.

Pokračovanie na 2. strane
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Vďaka podpore Delegácie
Európskej komisie v SR zorganizo-
vala Regionálna rozvojová agent-
úra Pezinok-Senec v prvú decem-
brovú stredu v Dome kultúry v Pe-
zinku seminár na tému

, zameraný na budovanie
partnerstva a posilnenie úloh slo-
venských podnikateľov v rozšíre-
nej Európskej únii. Jeho súčasťou
boli workshopy, v rámci ktorých
mali prítomní podnikatelia mož-
nosť pracovať na konkrétnych žia-
dostiach na čerpanie podpory zo
štrukturálnych fondov.

Záujemcovia z podnikateľskej
obce, ktorí chcú získať bližšie infor-
mácie z oblasti štrukturálnych fon-
dov sa môžu kontaktovať na: Re-
gionálnu rozvojovú agentúru Pezi-
nok-Senec, Kysucká ul. 14, Senec,
tel. 02/4592 4962 alebo Regio-
nálnu kanceláriu Bratislavského
samosprávneho kraja, Komen-
ského ul. 29, Pezinok, tel. 033/640
0779.

S vami a
pre vás

(EL)

Dňa 28. novembra sa v Senci
uskutočnilo Valné zhromaždenie
(VZ) Regionálnej rozvojovej agent-
úry (RRA) Senec-Pezinok.

Začiatok rokovania VZ bol veno-
vaný hodnoteniu činnosti agentúry a
jej hospodárenia v roku 2003.
Okrem štandardných výkonov, kto-
rými sú najmä poskytovanie konzul-
tačných služieb, predovšetkým v
oblasti poradenstva pre štrukturálne
fondy, dvaja pracovníci agentúry
zrealizovali tiež viacero konkrétnych
projektov. Dva sa týkali predreferen-
dovej kampane vstupu do Európ-
skej únie, ďalšie boli zamerané na
analýzu potenciálu Bratislavského
samosprávneho kraja, budovanie
partnerstva a posilnenia úlohy slo-
venských podnikateľov v rozšírenej
EÚ a projektový zámer podporený
holandskou vládou v rámci pro-

gramu bilaterálnej spolupráce. Ten
by mal pomôcť miestnym samo-
správam pri čerpaní prostriedkov zo
štrukturálnych fondov. Čo sa týka
finančných dimenzií činnosti agent-
úry v roku 2003, jej bežné výdavky
dosiahli 1,471 mil. Sk, z toho 70 per-
cent bolo krytých dotáciami a 30
percent z vlastných zdrojov.

Predmetom rokovania VZ bol i
rozpočet a plán činnosti na rok
2004. V tejto súvislosti VZ prijalo
závery súvisiace s jej komerčnou
stratégiou, vrátane cenníka posky-
tovaných služieb. VZ tiež schválilo
zmenu stanov združenia, týkajúcej
sa členského príspevku. Ten bude
po novom limitovaný len dolnou hra-
nicou 10 tisíc Sk.

Bližšie informácie o RRA Senec-
Pezinok možno získať na www.rra-
senec-pezinok.sk. (EL)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
12. decembra prijalo návrh Všeo-
becne záväzného nariadenia
(VZN) č. 9/2003, ktorým sa noveli-
zovalo VZN č. 6/2003 o miestnych
poplatkoch.

V novelizovanom VZN sú odstrá-
nené legislatívne nedostatky týkaj-
úce sa definovania pojmu "verejné
priestranstvo" s presnou špecifiká-
ciou ulíc a vylúčenia poplatkov za
užívanie hrobového miesta z po-
platkov na záber verejného
priestranstva. Platby za hrobové
miesta bude samostatne riešiť Cin-
torínsky poriadok.

Súčasťou novely VZN o miest-
nych poplatkoch je aj úprava sad-
zieb miestnych poplatkov za užíva-
nie verejného priestranstva a za
odpady. K úpravám sa pristupuje z
dôvodov všeobecného nárastu
nákladov vo všetkých oblastiach
života. Tieto poplatky sa v Pezinku
dlhodobo nezvyšovali.

- sa zvy-
šuje zo 4na 8 Sk za m a deň
- sa zvy-
šuje zo 6na 10 Sk za m a deň
-

je:
sa zvyšuje z

3 na 5 Sk za m a deň (všetky 3
dni)

sa zvyšuje
zo 4 na 8 Sk za m adeň

-

pre právnické osoby a fyz. osoby
- podnikateľov = 8 Sk za m /deň
pre fyzické osoby - nepodnikate-
ľov =4 Sk za m a deň

-

je 100 Sk
za každý začatý mesiac za jeden
stôl so 4 stoličkami (doteraz 500 Sk
za sezónu máj-október)
- sa
mení:
-

u osôb prihláse-
ných na trvalý alebo prechodný
pobyt v bytovom dome sa zvyšuje z
350 na 450 Sk a v rodinnom dome z
250 na 350 Sk (na osobu a rok).

Úpravy sa týkajú:
užívanie verejného priestranstva

sadzba poplatkov za odpady

(mo)

základná sadzba poplatku

poplatok v centre mesta

sadzba pre skládky tuhého paliva
a za umiestnenie veľkokapacitných
kontajnerov

odpratanie do 3 dní

odpratanie nad 3 dni

poplatok za rozkopávku miestnej
komunikácie, parkovacích plôch a
zelene:

sadzba za zabratie verejného
priestranstva reštauračnými a po-
hostinskými zariadeniami

pri nehnuteľnosti a byte slúžia-
com na bývanie
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V snahe rozšíriť informova-
nosť občanov o činnosti samo-
správy a zámeroch mesta, pri-
pravujeme do januárového
čísla odpovede primátora na
vaše otázky. Otázky treba
poslať najneskoršie do 15. janu-
ára 2004 na adresu: Redakcia
Pe-zinčan, Holubyho 42, 902 01
Pezinok, e-mail: pezincan@
msupezinok.sk tel. 033/641 34
35. (red.)

Dokončenie z 1. strany
To preto, aby nenastávali takéto
problémy pri jeho prerokúvaní. Ka-
ždý sa snaží niečo do rozpočtu pre-
sadiť, pritom neberie vôbec ohľad
na to, či mesto na to má.

Myslím si tiež, že vedenie mesta
musí tlačiť na mestské podniky a
organizácie, aby hľadali vnútorné
rezervy v hospodárení a snažili sa

zlepšovať svoju ekonomiku. Tre-
ba nájsť mechanizmus na motivá-
ciu týchto inštitúcií, aby dosahovali
lepšie hospodárske výsledky a z
mestského rozpočtu žiadali menej
peňazí. Nemôžeme ísť stále takou
cestou, že im budeme navyšovať
príspevky a zvyšovať náklady mes-
ta, pretože dávať nie je z čoho.

(mo)

V našich novinách sme už infor-
movali, že po zániku Západosloven-
ských vodární a kanalizácií vznikla
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) so sídlom v Bratislave, ktorej
akcionármi majú byť mestá a obce
Bratislavského kraja podľa počtu
obyvateľov. Najväčší balík akcií
vlastní Bratislava 59 percent, preto
má v spoločnosti rozhodujúce po-
stavenie. Len pre zaujímavosť, Pezi-
nok je vlastníkom 2,90 percenta ak-
cií.

Nie je žiadnym tajomstvom, že pri
zakladaní novej vodárenskej spoloč-
nosti došlo k istému napätiu medzi
hlavným akcionárom a šiestimi vi-
dieckymi okresmi, ktoré nemali mať
žiadne zastúpenie v predstavenstve
a dozornej rade BVS. Toto považo-

vali za neakceptovateľné, preto uva-
žovali ovystúpení zo spoločnosti.

Ako nás informoval primátor mesta
Oliver Solga, zdá sa, že v zásadných
veciach predsa len došlo k zhode,
preto primátori šiestich okresných
miest deklarovali, že z Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti nevystúpia.
Jednou z podmienok bolo, aby sa
jasne špecifikovalo, koľko peňazí
pôjde do vidieckych okresov.Ďalšou
bolo zastúpenie týchto okresov v
dozornej rade a správnych orgánoch
spoločnosti. Chceme byť nápo-
mocní spoločnosti i našimi projekta-
mi. Pezinok ako prvý deklaroval, že
máme vypracovaný projekt tzv. Pod-
karpatskej kanalizácie. Tento by mal
vyriešiť problém, ktorý je vo Svätom
Jure, Pezinku i v Modre, kde treba

rekonštruovať čistiarne odpadových
vôd. Len v Pezinku by sme na tento
účel potrebovali 180 miliónov korún,
a v celom regióne by sa táto suma
vyšplhala na pol miliardy. Ponúkli
sme lacnejšie riešenie, že za 150
miliónov sa vybuduje Podkarpatská
kanalizácia. Terajšie čističky odpa-
dových vôd v Modre, Pezinku a Sv.
Jure by boli len prečerpávacími sta-
nicami, ktoré by odpadové vody čer-
padlami pretláčali do potrubia napo-
jeného na kanalizačnú sieť v Rači a
odtiaľ do veľkej čističky vo Vrakuni.
Trend rušenia malých čističiek a
napájania kanalizácií na veľké čis-
tičky je vo svete známy. Takto je rie-
šená už aj kanalizačná sieť v Žiline a
okolí.

Projekt Podkarpatskej kanalizácie
by mali tento mesiac pripomienko-
vať odborníci, potom bude nasledo-
vať vypracovanie projektovej doku-
mentácie. Na túto chceme požiadať
o finančný príspevok z predštruktu-
rálnych fondov. Aj vlastnú stavbu by
sme chceli financovať z fondov EÚ a
prostriedkov BVS.

(mo)

Na základe návrhu Rady školy pri
Materskej škole Orešie odvolali po-
slanci Mestského zastupiteľstva z
funkcie riaditeľkyAnnu Krasňanskú.

Pracovné podmienky a vzťahy v
škole overovala aj pracovná sku-
pina zložená z poslancov MsZ, zá-
stupkyne Mestskej školskej rady a
hlavnej kontrolórky, ktorá potvrdila
zlé vzťahy na tomto pracovisku, spô-
sobujúce napätie a stres.

Mestské zastupiteľstvo poverilo
vedením MŠ riaditeľa Základnej
školy Orešie - Ing. Ľubomíra Ma-
cháčka. (mo)

V piatok 12. decembra sa uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Najdôležitejšími bodmi vyše šesťho-
dinového rokovania boli rozpočet Mesta a mestských organizácií na rok
2004, plán tvorby a čerpania fondov v budúcom roku, Všeobecne záväzné
nariadenia o určení sadzieb a určení sadzieb dane z nehnuteľnosti, o miest-
nych poplatkoch, o poskytovaní sociálnych služieb, o ovzduší a poplatku za
znečisťovanie ovzdušia.

Poslanci schválili tiež plán kontrolnejčinnosti, návrh koncepcie školstva do
roku 2006, plán práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na rok
2004, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky avýšku ich odmi-
en, odvolanie riaditeľky MŠ Orešie, zrušenie Strediska školských služieb.
Mestské zastupiteľstvo schválilo aj podnikateľský zámer spoločnosti Grand
hotel Pezinok a rozšírenie partnerských miest o chorvátske mesto Velika
Gorica.

V rámci interpelácií poslancov vystúpilo osem poslancov, ktorí vzniesli pri-
pomienky najmä k problémom v doprave.

O niektorých materiáloch, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo bližšie
informujeme na inom mieste. K niektorým sa vrátime vbudúcom čísle. (mo)
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Mesto Pezinok nebude chýbať
ani na jubilejnom 10. ročníku Med-
zinárodného veľtrhu cestovného
ruchu Slovakiatour, ktorý sa usku-
toční v dňoch 15. - 18. januára 2004
na výstavisku Incheba v Bratislave.
Už tradične budeme súčasťou ex-
pozície Malokarpatského regiónu,
ale tak ako minulý rok sa budePezi-
nok prezentovať i v samostatnom
stánku so svojimi partnerskými
mestami Neusiedl am See, Moson-
magyaróvár a premiérovo aj s Mla-
dou Boleslavou.

Cieľom tohto podujatia je predo-
všetkým predstaviť svoj potenciál z
hľadiska cestovného ruchu. Pre-
zentácia bude mať podobu infor-
mačných panelov o jednotlivých
mestách, poskytovanie informácií
priamo návštevníkom veľtrhu pro-
stredníctvom pracovníkov informa-
čných centier všetkých štyroch
miest a tiež distribúciou prospek-
tov. (EL)

V januárovom čísle Pezinča-
na prinesieme dokumentačný
materiál - Najdôležitejšie uda-
losti roku 2003 v Pezinku.

V našich novinách nájdete aj
víťazov ankety o najlepšieho
športovca Pezinka roku 2003.

Zaslúžilí darcovia krvi preberajú ocenenia z rúk predstaviteľov Slo-
venského Červenéhokríža.

Územný sekretariát Sloven-
ského Červeného kríža Bratisla-
va-okolie 24. novembra ocenil 32
bezpríspevkových darcov krvi z
okresu Pezinok.

Tradičné každoročné odovzdá-
vanie ocenení viacnásobným
darcom sa uskutočnilo v obrad-
nej sieni na Mestskom úrade v
Pezinku. V úvode sa prítomným
prihovorili nový riaditeľ Územ-
ného sekretariátu SČK Rudolf
Brünner a primátor Pezinka Oli-
ver Solga. Jánskeho plakety a
drobné darčeky zaslúžilým dar-
com odovzdali zástupkyňa ÚS
SČK Eva Hučalová a predsed-
níčka Mestskej organizácie SČK
v PezinkuJozefína Kovárová.

Z Pezinka boli ocenení:

Viola Kilhofová

Jozef Koník
Ján Benčurík

Pavlína Štilhammerová
Michal Balaček
Ing. Tibor Janto
Ľubomír Durgala
Nataša Osuská

Pavol Kadlec
Mgr. Ľubomír Gašparovič
RadovanŠimonovič
Matúš Klamo
Jaroslava Blažkovičová
Vladimír Sandtner
Mária Sekerešová

Diamantová plaketa

Zlatá plaketa

Strieborná plaketa

Bronzová plaketa

(mo)

Piateho decembra prišiel medzi
pezinské deti Mikuláš v sprievode
anjela a čerta. V poobedňajších
hodinách sa previezli spolu na koči
po uliciach a navštívili materské
školy. O piatej už zavítali na Rad-
ničné námestie, kde ich čakali
stovky zvedavých detí s rodičmi. V
tomto roku urobili organizátori
zmenu v tom, že Mikuláš sa nepri-
hováral deťom z balkóna mest-
ského úradu, ale z tribúny, ktorá
bola postavená na chodníku pred
novou radnicou. Pre deti, ale aj na
privítanie Mikuláša pripravili chlap-
ci a dievčatá z bratislavského súbo-
ru Continental kids krátky kultúrny
program. Očká najmenších zažiari-
li, keď im Mikuláš zažol svetlá na
veľkom vianočnom strome, ktorý
tróni na námestí.

Deti z námestia odchádzali so
sladkosťami, ktoré im dali pomoc-
níci Mikuláša, označení vysokými
bielymi čapicami. (mo)

V redakčnom pláne na rok 2004
sme stanovili termíny vydaní Pe-
zinčana v týchto termínoch:

, , ,
, , ,

, , ,
, ,

.

30.
januára 27. februára 26. marca
30. apríla 28. mája 25. júna 16.
júla 27. augusta 22. septembra
29. októbra 26. novembra 17.
decembra (mo)

V stredu 3. decembra sa uskutoč-
nil na Základnej škole Na biele-
nisku Deň otvorených dverí. Detí
podvedením vychovávateliek Škol-
ského klubu detí (ŠKD) sa zúčast-
nili na Tvorivých dielňach a po-
dieľali sa na celkovej výzdobe ško-
ly.

Atmosféra bola príjemná, vládla
predvianočná nálada. Podujatie
otvorili mažoretky pod vedením

Zuzany Bystroňovej. Potom sa deti
odobrali do určených priestorov,
krásne vyzdobených tried, kde mo-
delovali z cesta a z hliny, pracovali
s prírodným materiálom a papie-
rom, vyšívali azdobili perníčky.

Akcia sa vydarila, deti boli spokoj-
né. Škoda len, že sa na nás ne-
prišlo pozrieť viac detí, učiteľov,
rodičov a vychovávateliek aj z
iných škôl. Naozaj sa bolo na čo
pozerať.

Poďakovanie patrí všetkým vý-
chovávateľkám ŠKD za prípravu
akcie a samozrejme vedeniu školy.

Anna Šimonovičová
ved. vych. ŠKD

Materská škola Za hradbami 2
oslávila 30. výročie svojho založe-
nia. V priebehu troch desaťročí sa
menil kolektív zamestnankýň aj
detí. Meradlom našej práce je na-
jmä spokojnosť detí a ich rodičov.
Dnes už navštevujú našu MŠ deti
našich bývalých detí. Materská
škola realizuje projekt Naša MŠ
zdravá škola. S deťmi pracuje špe-
ciálny pedagóg na logopédiu. Deti
sa tu môžu učiťanglický jazyk.

Výročie sme si pripomenuli sláv-
nostnou Pracovnou radou, na
ktorú sme pozvali hostí z Mesta
Pezinok, Rady školy, Rady rodičov
a bývalé zamestnankyne MŠ. Za-
mestnankyne MŠ pripravili kult-
úrny program spojený s občerstve-
ním. Oslava sa niesla v priateľskej
atmosfére a príjemnom spomína-
ní.

Tešíme sa, že budeme vychová-
vať ešte mnoho ďalších generácií,
ktoré budú mať na dni strávené v
našej MŠ pekné spomienky. (BV)

Pozývame vás na tretie stretnutie
milovníkov Malých Karpát a Klubu
priateľov turistickej rozhľadne,
ktoré sa uskutoční 1. januára 2004
o 13.00 hod. na Veľkej Homoli.

Organizátori z Modry a Pezinka

Redakcia Pezinčana ďa-
kuje všetkým dopisova-
teľom, spolupracovníkom a
obchodným partnerom za
výbornú spoluprácu v uply-
nulom roku.

Aj vďaka Vám sa nám poda-
rilo splniť naše zámery pri
vydávaní mestských novín.

Želáme Vám úspešný nový
rok a už teraz sa tešíme na
ďalšiuspoluprácu s Vami.

Podľa schváleného plánu práce
na rok 2004 bude mať Mestské
zastupiteľstvo v budúcom roku se-
dem riadnych zasadnutí a jedno
slávnostné. Prvé pracovné zasad-
nutie MsZ sa uskutoční 13. februá-
ra. Rovnaký počet pracovných za-
sadnutí bude mať Mestská rada,
ktorá zasadá spravidla dva týždne
pred rokovaním mestského zastu-
piteľstva. (mo)
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Na pekné želanie
netreba vzdelanie,
na peknévinše
každý by prišiel.
Aj ty si zavinšuj
topo čomtúžiš,
hlavne nech zdravie ti
poriadneslúži.

Na Vianoce a v roku novom
vinšujeme vámnastokrát
teplé slnko naddomovom,
dobré skutky s dobrýmslovom,
šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.

SpolokDH Cajlané
predseda František Féder

Prichádzajú Vianočné sviatky,
keď sa naše srdcia tešia a oči li-
gocú v svetielkach sviečok, prska-
viek a ohňostrojov. Doprajme sebe
a svojim deťom teplo a potešenie z
ohňa v kozuboch a peciach. Dbaj-
me však aj na bezpečnosť svojich
domovov a blízkych. Nepokazme si
sviatočnú pohodu nedbalosťou.
Nech horia a voňajú vyzdobené
sviečky a prskavky, nech robia
deťom radosť, ale len v prítomnosti
dospelej osoby. Nezapaľujme ich v
blízkosti ľahko horľavých predme-
tov. Pri odchode z miestnosti ich
zhasnime. Našim deťom sa bude
veľmi páčiť zapaľovanie prskaviek
vonku na dvore. Deťom však do rúk
nepatria. Každoročne stovky detí
utrpí popáleniny a s príchodom bo-
lesti je koniec šťastnej sviatočnej
nálady. Horiaci stromček spôsobil
už neraz ničivý požiar. Príčinou
bolesti, nešťastia a nenahradi-
teľných strát je každoročne aj
ohňostroj a rôzne delobuchy. Ak si
chcete dožičiť aj toto potešenie,
nepoužívajte doma vyrobené pyro-
technické hračky. Používajte len
ohňostroje, svetlice, delobuchy
zakúpené v obchode a riaďte sa pri
ich použití odbornými radami a ná-
vodom. V žiadnom prípade ich ne-
používajte v byte, uzavretom pries-
tore a starostlivo ich držte mimo
dosahu detí. Pozor aj na zápalky a
zapaľovače.

Želáme vám príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov a
požehnaný nový rok.
mjr. Ivan Jakubík
Okresné riaditeľstvo hasičského
azáchrannéhozboruv Pezinku

Ferko Oláh (na vozíčku) a Darinka
prispeli do programu pesničkou.

Mesto Pezinok usporiadalo 3.
decembra pri príležitosti Medziná-
rodného dňa zdravotne postihnu-
tých akadémiu NÁŠ DEŇ. Nadvia-
zalo tak na minuloročné podujatie,
ktoré pozostávalo z primátorovho
prijatia dobrovoľníkov z rôznych
organizácii v meste, ktoré pomá-
hajú spoluobčanom s poškodeným
zdravím.

V tomto roku organizátori zmenili
obsah podujatia, aj keď cieľ bol rov-
naký. Keďže sa konalo vo väčších
priestoroch v Dome kultúry mohli
sa naňom zúčastniť i samotní zdra-
votne postihnutí. Do hľadiska prišli i
početní dôchodcovia, rodinní

príslušníci, priatelia a známi zdra-
votne postihnutých a účinkujúcich
detí.

V úvode akadémie sa prítomným
prihovoril viceprimátor Ing. Jozef
Chynoranský. Ocenil záslužnú prá-
cu dobrovoľníkov a spomenul kon-
krétnu pomoc mesta zdravotne
postihnutým. V takmer dvojhodino-
vom programe vystúpili tanečníci z
klubu spoločenského tanca Petan,
deti z Materskej školy na Vajan-
ského ulici a z Hestie, žiaci zo Zá-
kladnej umeleckej školy Eugena
Suchoňa a skupina Break Step.
Televízia Pezinok uviedla doku-
mentárny film o zdra-Je to osud...

votne postihnutom Pezinčanovi.
Sprievodným podujatím bola vý-
stava prác zdravotne postihnutých
detí.

Správkyňa Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie REVIA Drahoslava
Finková poďakovala pri tejto prí-
ležitosti darcom, ktorí prispeli do
fondov na podporu telesne postih-
nutých Valtera Schlegela a Maťa
Kohúta. Pripomíname, že na ná-
kladnú dlhotrvajúcu rehabilitačnú
liečbu Maťa môžete ešte stále
prispieť na bankové konto 2660
740003/1100, variabilný symbol
666 (Fond na Rozlet pre Maťa).

(mo)

Vystúpenie detí z Materskej školy na Vajanského ulici.

Ad: Pozrite sa na náš problém

V minulom čísle sme uverejnili list
našej čitateľky, v ktorom poukázala
na problémy, ktoré spôsobuje nedo-
stavaná budova na sídlisku Sever,
kde malo byť pôvodne obchodné
stredisko.

Na Mestskom úrade v Pezinku
sme zistili, že terajším majiteľom
kritizovaného objektu je firma Emi-

nens spol. s r.o., ktorá by mala s jeho
rekonštrukciou začať už na jar bud-
úceho roku. Dozvedeli sme sa, že v
prízemnej časti rekonštruovaného
objektu bude veľkopredajňa nábytku
ana poschodí budú kancelárie a byt.

Na snímke je čelný pohľad na
budovu ako bude vyzerať po re-
konštrukcii. (mo)

Na kritický článok, že nechodí cez víkendy v poobedňajších hodinách
žiadny autobusový spoj na Pezinskú Babu, hoci by ho vo veľkom počte vy-
užívali turisti a lyžiari, sme dostali stanovisko Mesta Pezinok:
- Mesto Pezinok podporuje požiadavku občanov na zavedenie pravidel-

ného autobusového spoja na Pezinskú Babu v tom čase, ktorý sa uvádza v
článku. Takýto spoj ozaj chýba. Toto by si však mali uvedomiť zodpovední
pracovníci SAD. Týmto krokom by prispeli nielen k uspokojeniu cestujúcej
verejnosti, ale by mali aj ekonomicky efektívne vyťaženú linku. Mesto Pezi-
nok poskytuje SAD z vlastného rozpočtu na rozvoj mestskej autobusovej
dopravy každoročne 150 tisíc Sk a nemôže v súčasnej situácii tento príspe-
vokzvyšovať. (r)

Ad: Preèo nechodí autobus na Babu?

Úsek cesty na Moyzesovej ulici,
ktorý mnohých Pezinčanov už dlh-
šie hnevá, najmä keď prší. Voda z
cesty neodteká, prechádzajúce
autá ňou neraz ošpliechajú chod-
cov. Často to schytajú ľudia čakaj-
úci pri svetelnom priechode a pre-
chádzajúci po úzkom chodníku
popri škole, na ktorom tiež stoja
kaluže vody.

"Napíšte, že toto by si mali ľudia
zodpovední za toto mesto všímať,"
- odkázala nám rozhorčená telefo-
nujúca pani. My len dodávame, že
o probléme sme písali pred rokom
a môžeme potvrdiť, že stále existu-
je. Budeme sa snažiť o to, aby si ho
zodpovední všimli a urobili čosi pre
jeho nápravu. (mo)

Okresný úrad práce Pezinok,
Moyzesova 2 oznamuje všetkým
klientom, že z dôvodu zabezpeče-
nia delimitácie registratúrnych zá-
znamov podľa zákona č. 461/2003
o sociálnom zabezpečení a zákona
453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti sa
do 31.12. 2003 menia stránkové
hodiny na Okresnom úrade práce v
Pezinku nasledovne: pondelok -
štvrtok 8.00 - 12.00 hod., piatok -
nestránkový deň. (oup)
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Na nedávnom odovzdávaní oce-
není dobrovoľným darcom krvi pe-
zinského okresu prevzala najcen-
nejšie ocenenie - diamantovú Ján-
skeho plaketu. Má za sebou obdivu-
hodných 68 bezplatných odberov
krvi.

- povedala
nám 59-ročná .

Potom už na organizované odbery
chodila pravidelne, raz za štvrťrok.
Prerušila ich v len období, keď bola
tehotná a keď bola po operácii žlční-
ka. Viackrát ju požiadali darovať krv
pre niekoho kto ju práve potreboval.
Nemocnice sa často obracali na
príbuzných pacientov, aby darovali
krv pre svojho najbližšieho. Keď
niekto s takouto prosbou za ňou pri-

"Prvýkrát som darovala krv ako
osemnásťročná. Darkyňou bola
aj moja mama, raz som jej pove-
dala, že pôjdem na odber s ňou.
Mame sa to nezdalo, možno ma
chcela ešte mladučkú ušetriťneja-
kých problémov. Ale nakoniec
som išla s ňou, bola som odváž-
na, chcela som to tiež vyskúšať.
Krv mi zobrali a mala som z toho
veľmi dobrý pocit,"

Viola Kilhofová

šiel, nik-
dy nevá-
la. Aj man-
ž e l o v i ,
keď bol po
havárii a
potreboval
krv, ju daro-
vala viac-
krát.
"Raz som
i š l a n a
p l á n o-
vaný odber krvi do nemocnice na
Partizánskej ulici v Bratislave.
Prišli tam zdravotníci z Kramárov,
že súrne potrebujú moju nulku.
Zobrali ma ihneď do sanitky a
uháňali sme do druhej nemocni-
ce. Dialo sa to všetko za takých
zvláštnych okolností. Už prichád-
zajúc z chodby som zazrela zakr-
vaveného muža, ktorému o
chvíľu napojili moju krv - z ruky
do ruky. Zranený očividne nevní-
mal. Mala som z toho neobvyklý
pocit, čudovala som sa, že krv zo
mňa vôbec tiekla. Pri iných odbe-
roch je to anonymné, neviete kto
vašu krv dostane. Ale dostala

som už ďakovné listy, ktoré mi
pacienti poslali pro- stredníctvom
zdravotníkov."

"Je to krásny pocit, pomáhať
ľuďom, ktorí to potrebujú, najmä
vtedy, keď im ide o to najdrahšie,
o zdravie. Viem ako je ono pre
človeka dôležité, preto ma dar-
covstvo robí šťastnou,"

(mo)

Viola Kilhofová má tri dcéry, aj ony
už darovali krv. Má teda nasledov-
níčky. Veľkú radosť má zo šiestich
vnúčeniec. Teší ju, že sú jej blízki
zdraví, to považuje za najdôležitej-
šie, aj pre seba. Posledný rok krv
nedarovala, lebo jej pred odberom
zistili vyšší tlak, to bol dôvod, že jej
krv nezobrali. Priznáva, že je dosť
neporiadna, keď si zatiaľ nenašla
cestu k lekárke, ale je presvedčená,
že ešte krv bude môcť darovať.

Dobrovoľné darcovstvo krvi je pre-
dovšetkým prejav lásky k človeku.

- pove-
dala nám na záver V. Kilhofová.

My len dodávame, že šťastnou
môže byť i spoločnosť, ktorá má
takto zmýšľajúcich jedincov. Týmto
ľuďom patrí naša veľká vďaka.

Poslanie Červeného kríža iste
netreba vysvetľovať, pretože málo-
kto o ňom nepočul. Nás zaujímalo,
aký stav je v našej pezinskej orga-
nizácii. Obrátili sme sa na najpovo-
lanejšiu - predsedníčku mestskej
organizácie

-

-

-

-

-

-

-

Jozefínu Kovárovú:
Zmenila sa v posledných

rokoch organizácia sloven-
ského Červeného kríža v našom
meste?

Koľko evidujetečlenov?

Akú činnosť konkrétne robí-
te?

Zúčastňujete sa aj na niekto-
rých podujatiach, kde zabez-
pečujete prvú pomoc?

Vieme, že pomáhate aj pri ná-
bore bezpríspevkových darcov
krvi...

Pezinčania teda majú zmysel
pre humánnosť...

Čo by ste chceli odkázať va-
šim členom?

(mo)

l

l

l

l

l

l

l

Zmenila, pokiaľ ide o funkčnosť
miestnych organizácií. V Pezinku
ich bolo päť, v súčasnosti je už len
jedna. Tie ostatné prestali z rôz-
nych príčin fungovať.

V súčasnosti ich máme 320,
tento stav sa však každý rok mení,
žiaľ, členov nám ubúda. Starší od-
chádzajú a mladších prichádza
ozaj veľmi málo.

Predovšetkým učíme prvú po-
moc na školách, v autoškolách a v
niektorých firmách a inštitúciach,
pokiaľ nás o to požiadajú. Robíme
to zaujímavou formou - premietnu-
tím filmu s praktickými ukážkami
ošetrovania zlomenín, popálenín,
zastavenia krvácania a obväzo-
vých techník.

V tomto roku sme boli napríklad
na podujatiach súvisiacich s ná-
vštevou pápeža, na Vinobraní a na
rôznych spoločenských a športo-
vých akciách.

V tomto roku sme pomáhali zor-
ganizovať tri hromadné odbery krvi
od dobrovoľných darcov. Našou
úlohou bolo pomôcť zabezpečiť
účasť. Toto sa nám vždy podarilo,
dokonca niekedy prišlo aj viac dar-
cov, ako mohla odberová jednotka
v ten deň odberov zrealizovať.

Môžem povedať, že v Pezinku je
veľa ľudí v tomto smere uvedome-
lých, s dobrým srdcom, ktorí sú
ochotní pomáhať. Teší ma, že sú to
aj mladí ľudia, najmä z gymnázia a
odborného učilišťa.

Chcela by som ich v tomto pred-
vianočnom čase a pred vstupom
do nového roku pozdraviť, poďako-
vať sa im z celého srdca za ich dob-
rotu a ochotu pomáhať ľuďom,
ktorí to potrebujú a zaželať im veľa
šťastia, lásky a hlavne dobrého
zdravia, ktoré oni pomáhajú prina-
vracať iným.

V stredu od
16.00 - 18.00 hod. sa uskutoční v
budove MsÚ na Radničnom nám.
7, v miestnosti č. 11, pravidelný
Poslanecký deň.

7. januára 2004

Jednýmz podujatí, ktoré organizoval v posledných dvoch rokochMalokarpatský banícky spo-
lok je Šachtág.Neviete, èo to je? Animy sme nevedeli, preto sme naò prijali pozvanie.

Do najväčšej sály Domu kultúry prišli v pia-
tok 5. decembra asi dve stovky ľudí. Muži boli
prevažne v slávnostných, čiernych unifor-
mách, nemali ich len hostia a zopár bývalých
baníkov.

Upútal nás vchod do sály cez drevenú kon-
štrukciu, ktorá pripomínala vstup do banskej
chodby. Aj sála bola zaujímavo upravená, za
predsedníckym stolom viseli zástava Malo-
karpatského baníckeho spolku a banícka za-
stava. Nad nimi bolo heslo Banícky stav nech
je velebený.

Keď nadišiel čas začiatku, v sále zhaslo
svetlo. Z chodby so svetielkami v rukách, spie-
vajúc banícku hymnu vošli muži v čiernych
uniformách. Bolo to pôsobivé, nezaintereso-
vaný nemohol prehliadnuť hrdosť týchto ľudí
na svoje povolanie. Vzápätí emotívnu chvíľu
vystriedala veselšia časť programu.

Ako nám povedal predseda Malokarpat-
ského baníckeho spolku Jozef Mašuta, Šach-
tág to je riadená zábava baníkov. Vznikol v
Banskej Štiavnici a odtiaľ ho prevzali do Pe-
zinka. Priatelia zo Štiavnického baníckeho
spolku urobili v Pezinku v auguste 2002
ukážku, ako u nich Šachtág vyzerá. V de-
cembri toho istého roku si Pezinčania urobili aj
svoj Šachtág.

Zaujímavá a zábavná je voľba "šéfov" šach-
tágu, ktorými sú - slávne vysoké a neomylné
Prezídium (čo povie to platí), Fuksmajor (or-
ganizuje prijímanie nových členov), Kantor
(vedie skupinu spevákov), Pivný dispečer
(stará sa o to, aby každý mal na stole pivo).
Všetci tí, ktorí nemajú funkcie sú obyčajní Fuk-
sovia. Všetci musia poslušne piť pivo, ktoré je
nápojom večera. Ten kto piť nemôže, musí
požiadať o výnimku. Dôležité je vedieť pri pití
držať pohár, ten kto to nevie musí si to s plným
pohárom zopakovať, alebo za trest vypiť pol-

litrák vody (všimli sme si, že baníkom voda nechutila). Na Šach-
tágu bola napínavá súťaž v pití piva, ten kto bol zo súťažiacej
dvojice rýchlejší vyhral a mohol postúpiť až do finále. Noví čle-
novia baníckeho stavu musia pod dohľadom krstného otca a
Fuksmajora absolvovať
skok cez kožu. Pred tým
musia na sude, z ktorého
sa skáče, ako inak, na dú-
šok vypiť pohár piva.

V sále vládla ozaj vý-
borná nálada, hoci mal
program scenár, hodne sa
improvizovalo, všetci sa
dobre bavili.

Po programe prišla na
rad voľná zábava, s po-
hostením a tancom. Podu-
jatie sa skončilo neskoro v
noci.

(mo)



6 / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Karolina Slamková 3.11.
Jozef Kyčina 8.11.
Viktória Vaculová 9.11.
Tereza Synáková 12.11.
Martina Geletová 19.11.
Tereza Hanková 22.11.
Hana Mihalovičová 24.11.

Ľubomír Melišík a Elena Sandt-
nerová
Marek Holzhauser a Martina Maj-
bová
Tomáš Ševčík a Kristína Han-
úsková
Martin Lacko a Andrea Dvořá-
ková
Ján Novosádek a Miroslava Kli-
mecká
Ján Dirga a Eva Kloknerová
Ing. Richard Schvarc a RNDr. Zu-
zana Valúšková
Mário Noskovič a Ivana Baďu-
rová

Eva Mokrá 21.12.
Narcissa Čechová 22.12.
Mária Ernstová 22.12.
Ladislav Halama 23.12.
Jozefa Boďová 26.12.

Anton Hanúsek 2.12.
Gabriela Karlovská 5.12.
Ignác Uher 7.12.
Ligia Beberová 9.12.
Ing. Rudolf Zámečník 9.12.

70-roční

75-roční

Bernardína Jablonická 12.12.
Anna Klobušická 12.12.
František Michalička 18.12.
Mária Demovičová 19.12.
Eva Malešicová 19.12.
Juraj Pessel 26.12.
Anna Neuová 30.12.
Anna Stará 30.12.
Bedrich Šafár 31.12.

JánČukan 3.12.
Emil Sobota 5.12.
Bohumila Poľanská 17.12.
Anna Maťašovská 18.12.
Božena Kunertová 23.12.

Helena Venghová 4.12.
Mária Krasňanská 7.12.
Štefánia Pastuchová 15.12.
Marta Sandtnerová 20.12.
Viktória Kovačičová 22.12.
Jolana Hotová 23.12.
MartaČechová 26.12.

Anna Mojžišová 3.12.
František Kollár 4.12.

Adela Demovičová 2.12.

FrantiškaČimborová 8.12.
Mikuláš Jurčo 8.12.

Anna Motyčková 31.12.

80-roční

85-roční

90-roční

91-ročná

92-roční

93-ročná

Dňa 10.12. 2003
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til manžel, otec,
dedko a svokor

.
S láskou spomína

celá rodina. Kto ste ho poznali ve-
nujte mu prosím tichú spomienku.

Štefan VALKA

Dňa 20.12. 2003 uplynie 5 rokov
od smrti našej drahej mamičky, ba-
bičky, tety a sestry

, rod. Horečnej
z Pezinka.

Dcéra Helena, bratia Aladár, Ra-
dek, Igora vnúčatá.

Márie JURANOVEJ

Drahá mamička, už nemôžeš vô-
ňu kvetov znať. Už Ti len kytičku na
hrob môžeme dať, a s láskou a
úctou na Teba v dobrom spomínať.

Dňa 9.11. 2003 sa
dožil 80 rokov života
manžel, otec, dedko
a pradedko

.
Všetko najlepšie

do ďalších rokov
života želajú manželka Ľudmila,
dcéryĽudmila a Mária s rodinami.

RudolfPOTROK

Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva vBohu a Boh ostáva v ňom.
Dňa 26.12. 2003 si pri svätých omšiach o 8.00 hod. v

Kláštornom kostole a o 9.00 hod. v Dolnom kostole v Pe-
zinku s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie náhleho
odchodu do večnosti vo veku 78 rokov našej drahej manžel-
ky, mamičky, babičky a prababičky , rod.
Strapákovej z Pezinka. Za jej láskavé srdce a za starostli-
vosť ju porúčame pod ochranu Panny Márie a Božského
Srdca Ježišovho, ku ktorým sa denne v modlitbáchutiekala.

S úctou a láskou v modlitbách na ňu spomínajú manžel Jozef, deti Júlia,
Medard, Jozef, Štefánia, František, Ján, Vladimír, Alena a Peter s rodinami
a ostatní pozostalí. Daj jej, Bože, večné odpočinutie.

Júlie FÉDEROVEJ

Dňa 28.1. 2004 sa
dožíva naša drahá
mamička pani

80 rokov.
Všetko najlepšie,

veľa zdravia, šťastia a Bohom spre-
vádzané ďalšie roky života Ti prajú
dcéry a synovia s rodinami. K
pozdravu sa pripája svatka Horno-

Margita
KRAUSOVÁ

Dňa 18.12. 2003 si
pripomenieme 7 ro-
kov, čo nás vo veku
23 rokov opustil náš
syn, otec a brat

z Pezinka. Spomí-
najú rodičia a deti Marcelko a Moni-
ka.

Marcel VAGAČ

Ako z Tvojich očí žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota, tak budeš nám
chýbať do konca života.

Dňa 6.1. 2004 uply-
nie päť smutných
rokov od chvíle, keď
nás náhle a navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a ded-
ko

.
Ďakujeme všetkým, ktorí neza-

budli a spomínajú s nami. Smútiaca
rodina

Ing. Milan MATIS

Dňa 2.12. 2003
uplynuli 4 roky od
najsmutne jšieho
dňa, keď nás na-
vždy opustil náš mi-
lovaný otec a dedko

.
Slzy v našich očiach nevysy-

chajú, spomienky na Teba stále
zostávajú. Dcéra Eva a vnuk Martin

Rudolf MARKE

Dňa 28.11. 2003
uplynuli tri roky, čo
nás opustil drahý
manžel, otec a ded-
ko

.
S láskou spomí-

najú manželka a synovia s rodina-
mi.

Vladimír HACAJ

Mária Bordáčová 66 r.
Ondrej Dermek 89 r.
Mária Hinerová 84 r.
Elena Horváthová 58 r.
Ján Kováčik 49 r.
Ondrej Lasab 79 r.
Jozef Lopoš 77 r.
Miroslav Muzslai 40 r.
Helena Ramischová 80 r.
Jozef Regeš 52 r.
Oľga Skovajsová 82 r.
Eugen Sztupka 64 r.
Alfréd Zaťko 79 r.

Ospravedlňujeme sa za neprí-
jemnú chybu, ktorá sa stala v minu-
lom čísle, keď sme nedopatrením
medzi zomrelými uviedli aj Ľudmilu
Pivkovú.

Alena Šindlerová
evidencia obyvateľstva MsÚ

Jubilejný 5. ročník medziná-
rodného festivalu chrámových
zborov AD UNA CORDA sa usku-
toční 6. - 9. mája 2004. Záštitu
nad podujatím prevzali - pred-
seda zahraničného výboru NR
SR Ján Figeľ a predseda VÚC
Bratislavského samosprávneho
krajaĽubo Roman.

(mo)

Organizačný výbor, ktorého pred-
sedom je primátor Pezinka Oliver
Solga, mal už dve zasadnutia. Po-
kiaľ ide o účasť zborov, tentokrát sa
organizátori rozhodli pozvať spe-
vákov zo susedných krajín - z Čes-
kej republiky, Poľska a Maďarska.
Samozrejme, že nebudú chýbať
ani najúspešnejšie chrámové
zbory zo Slovenskej republiky.

Malokarpatská komunitná nadá-
cia REVIA v šiestom grantovom
kole 2.12. 2003 schválila nasle-
dovné pezinské projekty:

1. Ing. Eva Menyhartová - Detské
ihrisko "Oáza na Juhu"

2. Mgr. Ivan Púpava - Detské
ihrisko Muškát II.

3. ZŠ Fándlyho - Rekonštrukcia
športového ihriska III.

4. ZŠ Kupeckého - Medziškolská
atletická liga

5. MaSK softbalový klub - Soft-
balová liga liga
6. TJ Sokol Pezinok - Mapa Kejda
Grantová komisia nadácie schvá-

lila v tomto roku 59 projektov v
sume 373 300 Sk. V roku 2004 sú
vyhlásené štyri otvorené grantové
kolá: 2. marca, 1. júna, 7. septem-
bra a 7. decembra. (mo)
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V nedeľu 23. novembra sa v Dome
kultúry uskutočnila vernisáž druhej
výstavy obrazov Sláva Kráľa. O
tvorbe umelca informovala Mgr. Mi-
lada Krejčová.

Kultúrny program zabezpečil spe-
vácky súbor Jasienka z Klubu
dôchodcov na Sládkovičovej ulici. Po
otvorení výstavy bol uvedený muzikál
Sláva Kráľa Stratený syn. P. Šoula

Okresný súd v Modre poslal v roku
1936 Štátnemu zastupiteľstvu v Bra-
tislave správu o posviacke Kultúr-
neho domu (neskoršieho kina Zora,
dnešného Kresťanského domu na
Sládkovičovej ul. v Pezinku), aby si
dal preveriť, či príhovory hostí na
tejto slávnosti boli politicky neškod-
né. Vďaka tomu môžeme túto uda-
losť podrobne zrekonštruovať.

Jednota Orla a združené Kultúrne
spolky v Pezinku oznámili 4.8. 1936
Okresnému úradu v Modre konanie
podujatia a žiadali o povolenie na
sprievod mestom. Žiadosť podpísal
pezinský farár, dekan vdp. Vendelín
Krištúfek. Povolil to okresný náčel-
ník dňa 8. augusta a upovedomil o
tom vdp. V. Krištufka, Četnícku sta-
nicu v Pezinku a Obecnú radu v Pe-
zinku.

Samotná slávnosť sa konala 16.
augusta. Po svätej omši sa pohol
prvý sprievod z Dolného kostola
Božského Spasiteľa o 11.00 hod. a
išiel Štefánikovou ulicou ku Kultúr-
nemu domu (KD), kde sa konala
samotná posviacka. Z balkóna KD
predniesol slávnostnú kázeň na
tému

správca Spolku sv. Vojtecha z
Trnavy Mons. Ján Postényi. Po ňom
prehovoril trnavský kanonik Mons.
Dr. Vojtech Janda o potrebe kultúry
pre ľudstvo. Ďalej rečnil architekt
Richter z Brna, ktorý odovzdal kľúče
od KD starostovi Orla v Pezinku.
Neskôr prehovorili senátor Ľudovej

Prečo staviame kultúrne do-
my?

strany a staviteľ Ondrej Janček a dr.
Vanček - okresný náčelník z Modry.
Pred ukončením slávnosti zahrali
štátnu a pápežskú hymnu. Zúčast-
nilo sa asi 300 - 400 ľudí, potom na-
sledoval spoločný obed. O pätnástej
vstúpil do miestnosti v KD vzácny
hosť - poslanec a apoštolský proto-
notár Mons. Andrej Hlinka, priateľ
dekana V. Krištúfka, ktorý ho už nie-
koľkokrát predtým v Pezinku na fare
navštívil. Vo vnútri už bolo asi len
okolo 100 ľudí. Práve týmto sa A.
Hlinka ihneď prihovoril: "Prichádzam
k Vám zo Spiša, kde som sa tiež
zdržoval v tých pohraničných obcia-
ch, ktoré pripadli Poľsku. Cesty
poľské sú zarastnuté trávou, čo do-
kazuje, že medzi Poľskom a Česko-
slovenskou Republikou nie je temer
žiadnych stykov, čo je na škodu kato-
líctvu a Slavianstvu. Navštívili ma i
Poliaci a ja som im povedal: Môžete
od nás žiadať všetko, vám radi dá-
me, ale zo Slovenska nič!"

Chceme, aby v republike sme mali
svoje slovenské úrady, slovenské
súdnictvo, ja za seba nebojujem,
lebo na moje miesto (fara v Ružom-
berku), ktoré obsadzuje Spišská
Kapitula, dostane sa zase len Slo-
vák, lebo my duchovní máme svoju
autonómiu, ale za Vás, za železniči-
arov, četníkov, policajtov a financov
bojujeme.

Svoju reč skončil o 16.15 hod. V
ten istý deň sa uskutočnil aj druhý
sprievod Orolstva spred kapucín-

skeho kostola Najsvätejšej Trojice a
šiel ulicami Holubyho, Radničným
námestím a Štefánikovou do Zá-
mockého parku na verejné cvičenie
Orla. V ich sprievode do parku kráčal
aj sám Mons. Hlinka. Pred začatím
cvičenia sa prítomným ešte prihovo-
ril poslanec Karol Sidor. Hovoril o
úlohe a poslaní Orolstva, telový-
chovnom a kultúrnom spolku, ktorý
háji svoj národ a svoju vieru. Krátko
ešte prehovoril Mons. Hlinka, ktorý
privítal Orlov z Moravy a Viedne. Po
skončení prejavu zahrali štátnu
hymnu a Orli začali cvičiť. Počas cvi-
čenia odovzdala delegácia Orlov z

Niekdajší kultúrny dom a kino - v súčasnosti Kresťanský dom.

Měnína na Morave, ktorú viedol
architekt Richter, pezinskému sta-
rostovi Orla obraz sv. Cyrila a Meto-
da. Po skončení cvičenia o 17.30
hod. sa A. Hlinka odobral do KD.
Prejavy boli hodnotené ako neškod-
né a prejav K. Sidora ako lojálny.

Jednota Orla zanikla v roku 1938,
keď boli zrušené všetky podobné
spolky. Činnosť Miestneho klubu
Slovenského Orla v Pezinku bola
obnovená v roku 2001, na čom má
najväčšiu zásluhu pán Vladimír Mil-
ko.

Peter Sandtner
tajomník MK Slovenského Orla

V piatok 20. feb-
ruára 2004 sa us-
kutoční v Dome
kultúry jubilejný X.
Ples farnosti Pezi-
nok. Do tanca a na

počúvanie budú hrať Dychová hudba
CAJLANÉ, hud. skupina STRAPEC,
Disco J&T, Pezinské roztlieskavačky
- LET´S DANCE a hosť ľudová mu-
zika rod. Krígovských.

Vstupné: 250 Sk v hlavnej sále, 200
Sk vo foyeri. Vstupenky si možno
zakúpiť u Františka Fédera, Farská 7,
Pezinok (mobil 0905 34 22 61) od 10.
januára 2004.

Zisk z podujatia bude venovaný na
opravu interiéru Farského kostola v
Pezinku. (ff)

Zľava - Nina Drgalová, Igor Schlosser, Kristína Mi-
zeráková.

V dňoch 27. a 28. novembra sa
uskutočnila v Lučenci celosloven-
ská súťaž v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej prózy pod
názvom Timravina studnička. Bol
to siedmy ročník tejto súťaže, prvý-
krát na celoslovenskej úrovni.

Z okresu Pezinok sa na nej ako
jediní zúčastnili žiaci Základnej
školy Na bielenisku v Pezinku. V 1.
kategórii súťažila tretiačka Nina
Drgalová, v 3. kategórii siedmačka
Kristína Mizeráková a deviatak Igor
Schlosser. Žiakov na súťaž pripra-
vovala a sprevádzala učiteľka Melá-
nia Hájiková, ktorá je tiež úspešnou
recitátorkou a víťazkou viacerých
významných súťa-
ží.

Z vystúpenia svo-
jich zverencov ma-
la určite radosť -
Igor získal vo svojej
k a t e g ó r i i p rv é
miesto a Ninu a
Kristínu porota za
ich výkony pochvá-
lila. Igorov úspech
považuje M. Háji-
ková aj zasvoj dote-
rajší najväčší ús-
pech, keď jej zvere-
nec dominoval na
vrcholnej recitátor-
skej súťaži. So svo-
jimi žiakmi bola už
na viacerých súťa-

žiach, kde získali aj nejedno ocene-
nie, ale tento úspech prekonal všet-
ky.

- pove-
dal námIgor Schlosser.

"Na súťaži bola veľká konkuren-
cia. Trochu som mal aj trému, ale
všimol som si, že ju mali aj ostatní
súťažiaci. Výsledok ma prekvapil,
radosťmala pani učiteľka Hájiková,
všetci doma i v škole. Recitovanie
ma baví a chcel by som v ňom po-
kračovať. Predtým som sa najlep-
šie umiestnil na druhom mieste v
okresnom kole súťaže Hviezdosla-
vov Kubín. Vo februári v budúcom
roku sa chcem zúčastniť na súťaži
PonitrieValentína Beniaka,"

(mo)

V nedeľu 28. decembra o 16.00
hod. sa uskutoční v Starej radnici
koncert vážnej hudby

a pod ná-
zvom

Diany Deáko-
vej Klaudie Vašinovej

(r)
Drozdy a hrdličky chystajte

pesničky, nech sa dieťa poteší...

Vinšujeme vámvinšovice,
štyri mechy šošovice.
Aten páty fazole
nech vás dobrenaduje.

Divadlo PIKI a koledníci zo zboru
AD UNA CORDA vás pozývajú na
poetickú vianočnú veselohru s kole-
dami, anjelmi a bábkovým diva-
dlom. Koncertno-divadelné pred-
stavenie, plné spevu, poézie a hu-
moru, ktoré vzniklo podľa pastier-
skych ľudových vianočných hier sa
uskutoční dňa 25.12. 2003 o 15.30
hod. v Kapucínskom kostole v Pe-
zinku. (mš)

Chrámový zbor AD UNA CORDA
vás srdečne pozýva na tradičný
benefičný koncert Cesty k sebe,
ktorý sa uskutoční 11. januára 2004
o 19.30 hod. v Kapucínskom kos-
tole v Pezinku. Benefícia bude ve-
novaná I. klinike Detskej fakultnej
nemocnice v Bratislave. (mš)

V Klube Slovenského spisovateľa
v Bratislave sa 27. novembra usku-
točnila prezentácia knižky pre deti

, ktorej autorkou
je

Kniha vznikla z rozprávok, ktoré
odzneli v rozhlase. Sú to príbehy s
duchom rozprávky, s ľudskými i
zvieracími postavičkami.

Z
ježkovej kapsičky

Viera Valachovičová - Ryšavá.

(mo)
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V marci 2002 sme priniesli infor-
máciu, že Ministerstvo pre správu a
privatizáciu národného majetku SR
predalo pezinský hotel Grand vy-
branému záujemcovi - podnika-
teľskej firm z Bratislavy. Objekt v
centre mesta bol už viac ako desať
rokov nefunkčný, pustol, preto
mnohí Pezinčania prijali správu s
potešením a nádejou, že nový maji-
teľ hotel rýchlo zrekonštruuje aspre-
vádzkuje. Avšak odvtedy ubehli
takmer dva roky a na objekte sa
nezmenilo nič.

Mesto sa usilovalo daný stav zme-
niť, ale iba v rámci možností, ktoré
umožňuje zákon. Zdá sa však, že
ľady sa už predsa pohli.

Na poslednom zasadnutí Mest-
ského zastupiteľstva bol prezento-
vaný nový podnikateľský zámer
spoločnosti Grand hotel Pezinok,
s.r.o., zastúpenej konateľom JUDr.
Pavlom Hagyarim. Podľa neho v
budove hotela majiteľ vybuduje na
prízemí veľkopredajňu potravín -
Supermarket BILLA a na poschodi-

ach hotelovú časť, s bežným hote-
lovým ubytovaním.

Podľa podnikateľského zámeru
má mať nákupné stredisko (955 m
predajnej plochy) samoobslužnú
predajňu potravín, vrátane balíčko-
vaného mäsa, oddelenia lahôdok,
ovocia, zeleniny a drogériového
tovaru. Hotelová časť bude mať
maximálne 72 izieb so štandard-
ným vybavením. V hoteli sa neráta

2

s reštauračným zariadením. Cel-
kové náklady na rekonštrukciu
budú asi 40 miliónov korún. Inves-
tor ráta s tým, že obnovu vykoná do
troch mesiacov po získaní staveb-
ného povolenia.

"Mesto dlho zvažovalo túto ponu-
ku, zaoberali sme sa problémami,
ktoré môžu vzniknúť, povedzme s
parkovaním. Zámer prerokovala
podnikateľská komisia, mestská

rada i mestské zastupiteľstvo. Ho-
vorili sme so zástupcami Billy i pro-
jektantom. Nakoniec sme dospeli k
zhode, že budú riešiť naše pripomi-
enky, ktoré sa týkali nového
vzhľadu budovy, parkovacích
miest, uloženia nákupných vozíkov
a pod. Je to dôležité, lebo budova
sa nachádza v samom centre mes-
ta. Chcel by som pri tejto príležitosti
zdôrazniť, že tento podnikateľský
zámer spĺňa všetky kritériá, ktoré
určuje mesto a je tiež v súlade so
zákonom, teda ťažko môžeme brá-
niť jeho realizácii. Vlastník hotela
samozrejme zvažoval i to, že by ho
dal do pôvodného stavu, ale to by
si vyžiadalo vyše sto miliónov. Roz-
hodli sa pre menej nákladnejšie
riešenie so supermarketom Billy,
aby dosiahli rýchlejšiu návratnosť
vložených prostriedkov," - povedal
nám primátor Oliver Solga.

Teda celkom nečakane budeme
mať v dohľadnom čase v centre
mesta zaujímavú ubytovaciu kapa-
citu i veľké nákupné stredisko zná-
mej obchodnej firmy. (mo)

Pezinská Obchodná akadémia oslávila 10. vý-
ročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 5. de-
cembra konalo v budove školy slávnostné zhro-
maždenie za účasti pracovníkov, zástupcov
Rady školy a Rodičovskej rady a početných hos-
tí.

Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ školy
PaedDr. František Hotový. Oboznámil prítom-
ných s históriou školy, jej výsledkami a poslaním.
Obchodná akadémia je najmladšou strednou ško-

lou v Pezinku a hoci má len krátku desaťročnú
históriu, dosiahla už výrazné vyučovacie výsled-
ky. Úspešnú prácu Obchodnej akadémie vo svo-
jich vystúpeniach ocenili aj primátor mesta Pe-
zinka Oliver Solga a vedúci odboru školstva Kraj-
skéhoúraduv BratislaveBohuslav Papánek.

Program akadémie spestrili svojimi vystúpeni-
ami terajší žiaci a absolventi školy. Vystúpenie
spevákov, hudobníkov, kulturistov, karatistov a
ďalších odmenili prítomní potleskom.

Riaditeľ školy PaedDr. František Hotový víta účastníkov slávnostnej
akadémie pri príležitosti 10. výročia školy.

Obchodná akadémia (OA) v Pe-
zinku začala svoju činnosť od 1.
septembra 1993, keď vystriedala
dievčenskú odbornú školu. V prvom
roku mala 102 žiakov, asi dvadsať
percent boli chlapci. Na začiatku
sídlila v SOU na Komenského ulici,
v roku 1995 sa presťahovala do
provizórnych priestorov bývalej
Materskej školy na Komenského
ulici. Definitívnym sídlom Obchod-
nej akadémie sa 2. decembra 1996
stala zrekonštruovaná administra-
tívna budova bývalého Okresného
stavebného podniku na Myslenic-
kej ulici.

Prví maturanti opustili školu v
roku 1997. Bolo ich sto. Odvtedy
štúdiumukončilo 631 žiakov.

Obchodná akadémia je strednou
odbornou školou špecializujúcou
sa na všetky ekonomické predme-
ty, vrátane informatiky. Má celoslo-
venskú pôsobnosť, pričom väčšina
žiakov pochádza z okresov Pezi-
nok, Senec, Malacky, Bratislava a
Trnava. V súčasnosti OA navšte-
vuje 373 žiakov, z toho 78 chlap-
cov. Na škole vyučuje 28 interných
a externých pedagógov. Absolventi
nájdu uplatnenie v praxi v ekono-
mickej oblasti v štátnych, družstev-
ných a súkromných podnikoch na
úsekoch: organizácia a technika
riadenia, manažment, marketing,

účtovníctvo, zásobovanie a odbyt,
personalistika, financie, hospodár-
ska správa, služby vo vedení admi-
nistratívy, podnikate ľská a ob-
chodná činnosť.

Absolventi školy sú pripravení aj
na vysokoškolské štúdium, najmä
na ekonomickú univerzitu.

Škola sa zapája do jazykových a
matematických olympiád, súťaží v
písaní na stroji a počítači, cvičných
firiem, v účtovníctve, v aplikovanej
ekonomike a do všetkých športo-

vých súťaží, organizovanýchv mes-
te, okrese a kraji.

Obchodná akadémia umožňuje
svojim žiakom, aby si vedomosti z
odborných predmetov získané
počas štúdia, prehĺbili vo voli-
teľnom predmete cvičná firma.
Žiaci majú k dispozícii moderne
zariadené priestory, tak ako v reál-
nej firme - kancelársky nábytok,
počítače, kopírovací stroj a pod.
Cvičná firma má základné oddele-
nia, a to: riaditeľ, sekretariát a

právne oddelenie, personálne od-
delenie, obchodné oddelenie, mar-
keting a reklama a obchodné odde-
lenie, v ktorých žiaci simulujú fi-
remný život. Cvičná firma podpo-
ruje rozvoj tzv. kľúčových kvalifiká-
cií, ako je tímovosť, samostatnosť,
zodpovednosť, tvorivosť, rozvoj
schopnosti spolupráce a prezentá-
cie výsledkov, žiaci sa učia reago-
vať na problémové situácie.

Dôležitou súčasťou štúdia na
Obchodnej akadémii je vyučovanie
cudzích jazykov, ktorých sa vy-
učuje päť - anglický jazyk, ne-
mecký jazyk, francúzsky jazyk,
španielský jazyk a ruský jazyk. Vý-
bornou motiváciou pre žiakov boli
jazykovo-tematické exkurzie, napr.
do Rakúska, Nemecka, Francúz-
ska a Chorvátska.

Za to, že sa žiaci učia v dobrých
podmienkach patrí vďaka rodičom
žiakov, rodičovskej rade a niekto-
rým podnikateľom, ktorí škole fi-
nančne pomáhajú. (oa-mo)
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Za jedenásť mesiacov tohto roku sa stalo v našom okrese 681 doprav-
ných nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 77
viac.

Pri dopravných nehodách boli dve osoby usmrtené, 16 bolo ťažko a 39
ľahko zranených. Následkom nehôd vznikli škody za viac ako 32 miliónov
Sk.

Na vývoji dopravnej nehodovosti majú svoj podiel aj chodci, ktorí zapríči-
nili 8 dopravných nehôd a cyklisti 5 nehôd.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru - Okresný dopravný inšpektorát v
Pezinku vyzýva občanov, aby dodržiavali zákon č. 315/1996 Z.z. o pre-
mávke na pozemných komunikáciach a dbali na bezpečnostné opatrenia,
najmä za zníženej viditeľnosti. Vzniku kolízie sa dá predísť aj tým, že cyk-
listi budú používať bundy s reflexnými látkami a bicykle s riadnym osvetle-
ním.

pplk. Ing. Štefan Czelinger
riaditeľ ODI

Na mieste budúceho obchodné-
ho centra v lokalite Sahara (medzi
sídliskom Juh a družstvom v Gri-
nave) sú už hotové všetky stavby,
ktoré súvisia s ďalšou plánovanou
výstavbou.

Na ceste II/502 to je okružná križo-
vatka, ktorá sa už stala majetkom
Slovenskej správy ciest. Na ploche,
kde budú stáť nákupné strediská,
dokončili inžinierske siete, kanalizá-
ciu, komunikácie, verejné osvetle-
nie, chodníky. Od konateľa firmy
D.I.S.I. sme sa
dozvedeli, že v decembri bolo vy-
dané stavebné povolenie na Super-
market Tesco. Dodávateľská sta-
vebná firma by mala začať práce od
19. januára a výstavbu má ukončiť v
júni 2004.

V januári sa začne nábor pracov-
níkov do supermarketu, ktorý bude v
Strednom odbornom učilišti na Ko-

Ing. Viliama Friča

menského ulici v Pezinku. Budú ho
vykonávať výlučne pracovníci per-
sonálneho oddelenia Tesca. V su-
permarkete má byť zamestnaných
vyše sto pracovníkov.

V bezprostrednom susedstve Te-
sca bude ďalší supermarket MOLO
1 (pozri obrázok), kde budú umiest-
nené značkové butiky, lekáreň, ban-
ka, kaviareň a iné prevádzky. Jeho
výstavba sa má začať v júni a do
užívania ho majú dať v decembri
2004. Investorom stavby bude spo-
ločnosť D.I.S.I., ktorá hľadá ďalších
partnerov. Vedľa MOLO 1 bude
MOLO 2, v ktorombudú tovary tech-
nického charakteru podobne ako v
Baumaxe alebo OBI. V nákupnom
centre neskôr vybudujú aj ďalšie
obchodné zariadenia a služby.

Vpolovici budúceho roku tu posta-
via aj čerpaciu stanicu, ktorú bude
prevádzkovaťÖMV. (mo)
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V sobotu 22. novembra pezinskí
karatisti štartovali na dvoch vý-
znamných súťažiach. Dorastenci a
žiaci zápolili v Lučenci na Novo-
hrad cupe, dospelí na III. ročníku
Slovak Open v Bratislave, za účasti
borcov z Rakúska, Česka, Maďar-
skaa Slovenska.

- 1. Alena Hupková (60 kg), 1.
Michaela Kohútová (52 kg), 2.
Zuzana Gregušová (52 kg), 3. Miro-
slav Čermák (170 cm); - 1.
Svatava Špániková (+60 kg), 1.
Andrea Šišková (+60 kg), 3. Viktor
Džogánik (-85 kg).

Reprezentačné áčko, v ktorom
štartovali aj Svatava Špániková a
Michal Peniak obsadilo druhé mies-
to, Béčko s Pezinčanmi Andreou
Šiškovou a Petrom Mikuškovičom
skončilo tretie.

Umiestnenie: dorastenci a žia-
ci

dospelí

Zuzana Tahotná

Rozhodujúci semifinálový súboj Maďara Csi-
zmadiu (štartoval za Pezinok) s banskobyst-
rickým Madzinom.

Džudisti Sokola Pezinok obsadili druhú priečku v play off
I.ligy mužských družstiev, keď vo finálovom súboji v Športovej
hale SOU na Komenského ulici v Pezinku prehrali s nováči-
kom súťaže Sokolom Bratislava 3:4. Prvé štyri súboje v tomto
dueli Pezinčanom vôbec nevyšli, prehrávali už 0:4, v zostávaj-
úcich troch Komlóš, Slabý a Csizmadia vyhrali, čím však sta-
čili iba skorigovať stav na konečných 3:4. Je to škoda, že naši
džudisti sa nedokázali v záverečnom stretnutí presadiť, lebo
turnaj mali dobre rozohraný, potom čo v semifinále zdolali
veľkého rivala a víťaza predchádzajúcich šiestich ročníkov
Duklu Banská Bystrica 4:3. Konečné poradie: 1.

, 2. , 3. , 4.
.

Sokol Brati-
slava Sokol Pezinok Dukla Banská Bystrica Slá-
via Trnava (mo)

V uplynulých
dňoch získal mla-
dý pezinský džu-
dista
dve ocenenia -

a

. Bola to symbolická bodka
za jeho doposiaľ najúspešnejšou se-
zónou. Zúčastnil sa na dvoch
Majstrovstvách Európy - z kadet-
ských v Baku si priniesol zlatú me-
dailu, na juniorských v Sarajeve ob-
sadil 9. miesto, počas leta štartoval
tiež na mládežníckom olympijskom
festivale v Paríži, kde sa umiestnil na
13. mieste. Na slovenských
majstrovstvách získal dvakrát zlato -
v kadetskej i juniorskej kategórii.

Milan Randl

Najlepší džudista
Slovenska doras-
tencov 2. najlep-
ší džudista SR

juniorov

Futbalisti PŠC Pezinok majú za
sebou neúspešnú jesennú časť
III. ligy, po 15 kolách sú poslední,
v priebehu súťaže odstúpil aj vý-
bor futbalového klubu na čele s
Ing. Petrom Slimákom. Za tohto
stavu bol najvyšší čas urobiť zá-
sadné opatrenia, ktoré by situá-
ciu riešili.

Dňa 26. novembra sa zišla mi-
moriadna členská schôdza, ktorú
otvoril viceprimátor Ing. Jozef
Chynoranský. Jej cieľom bolo
analyzovať doterajšiu činnosť a
zároveň nájsť východisko na
zmenu pomerov v klube.

Dôležitým bodom programu
bolo zvolenie nového výboru,
ktorý bude pracovať v zložení:
Ing. Jozef Chynoranský, Vladi-

mír Mikletič, Ing. František Sle-
zák, Dušan Berzedi, Ing. Franti-
šek Moravčík.

(mo)

V bohatej diskusii
odzneli viaceré podnetné návrhy
i kritické slová na existujúce pro-
blémy.

V ten istý deň sa uskutočnila
prvá výborová schôdza, na ktorej
zvolili predsedu výboru, ktorým
sa stal Ing. František Moravčík.

Cieľom nového výboru bude
stabilizovať situáciu v klube, oži-
viť činnosť a dosiahnuť, aby sa
áčko seniorov zachránilo v III.
lige.

Trénerom mužstva zostáva
Dušan Jacko. O zmenách v kádri
PŠC, ktoré sa cez zimnú pre-
stávku pripravujú, vás budeme
informovať.

V menenového výboru PŠCPezi-
nok prajeme všetkým priaznivcom
pezinského futbalu príjemné preži-
tie vianočných sviatkov a šťastlivý
nový rok.

Ing. František Moravčík

Ako sme už avizovali v minulom
čísle, v januári sa uskutoční vyhlá-
senie najlepších športovcov Pe-
zinka roku 2003. Do hodnotenia sa
môžete zapojiť aj vy, prostredníc-
tvom anketového lístka, ktorý uve-
rejňujeme na vloženom liste v
tomto vydaní našich novín. Hlaso-
vať môžete v kategóriach seniorov
a juniorov, v oboch je potrebné určiť
najlepších jednotlivcov a tiež kolek-
tívy. Svoje hlasy môžete dať desia-
tim jednotlivcoma tromkolektívom.

Komisia mládeže a športu pri
MsZ v Pezinku v spolupráci s re-
dakciou Pezinčana pripravili zo-
znam najúspešnejších športovcov,
z ktorých môžete vybrať tých naj-
lepších. Tento zoznam nemusí byť
kompletný, preto vo vašom hlaso-
vaní môžete určiť aj športovca
alebo kolektív, ktorý nie je v našom
zozname. Do hodnotenia možno
zahrnúť aj Pezinčanov, ktorí pôso-
bia v iných kluboch, rozhodujúce je
trvalé bydlisko.

Vyplnené anketové lístky odo-
vzdávajte do 12.1. 2004 v redakcii
Pezinčana na Holubyho 42, na vrát-
nici Domu kultúry alebo uA. Šindle-
rovej v kancelárii prvého kontaktu
na MsÚ, Radničné nám. 7. Spo-
medzi hlasujúcich vyžrebujeme
troch výhercov vecných cien.

Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok organizuje 27. decembra
benefičný basketbalový turnaj, z
ktorého výťažok pôjde na pomoc
pre Pezinčana Maťa Kohúta. Tur-
naj sa začína o 9.00 hod. v hale
SOU na Komenského ul. (pr)

Hoci softbal v Pezinku má
ešte krátku, len štvorročnú,
históriu, zaznamenali jeho
hráči a hráčky už niekoľko
cenných úspechov. Inak to
nebolo ani v tejto končiacej
sezóne. O dosiahnutých
úspechoch v uplynulom roku
ale i ďalších aktualitách z
kuchyne MaSK Pezinok sme
sa porozprávali s , sekretár-
koua trénerkou klubu:
-

Dášou Slezákovou

Najväčším úspechom nášho klubu bol jedno-
značne zisk titulu majsteriek Slovenska kadetiek.
Zvíťazili sme hlavne vďaka nadhodu, ktorý tvorí
80 percent hry. Kvalitný nadhod je zásluha najmä
Kristíny Lackovej. Juniorky skončili v zmiešanej
juniorsko-ženskej súťaži piate, ale hrali v pod-
state len proti ženským tímom, muži skončili štvr-
tí, je to však perspektívne družstvo. Problémom
je, že nemáme kvalitného nadhadzovača. Máme
ešte tri družstvá žiačok, ktoré pôsobia na pezin-
ských školách. Dávame im možnosť čo najviac
hrať, nesústreďujeme sa ešte toľko na výsledky.
Organizujeme pre nich našu vlastnú školskú ligu.
Teší nás tiež, že desať hráčov z nášho klubu sa
zúčastňovalo na reprezentačných akciách, do-
konca kadetky obsadili na Majstrovstvách
Európy 4. miesto, mali sme tam štyri hráčky. Ju-

niorky hrali európsky pohár majstrov mužov i žien v Belgicku.
Na týchto turnajoch sme sa však predovšetkým učili a získa-
vali skúsenosti.

Dokončenie tohto ihriska bola pre nás v tomto roku jedno-
značná priorita. Naozaj sme mu venovali veľačasu, aj na úkor
tréningov, energie a samozrejme peňazí. Môžem však pove-
dať, že konečne po troch rokoch je ihrisko hotové a spĺňa aj
európske kritériá, keďže je zatrávnené, oplotené, sú tam i trib-
úny. Obrovské množstvo práce urobili samotní členovia klu-
bu,ktorí naňom odpracovali veľa brigádnických hodín. Finan-
čne nám pri jeho výstavbe pomohlo Ministerstvo školstva,
čiastočne aj Mesto Pezinok a veľa sme si hradili aj členskými
príspevkami.

Softbal je netradičný šport, ale ľudia už začínajú spoznávať
tento šport a vedia, že existuje náš klub. Momentálne máme
asi 80 členov v šiestich družstvách. Teraz po dokončení
ihriska chceme ešte viac propagovať softbal, aby sa ľudia
prišli pozrieť aj na zápasy našich družstiev. Našim najväčším
problémom je nedostatok kvalitných trénerov. Záujem o soft-
bal je medzi deťmi veľký, zatiaľ však nie sme, bohužiaľ,
schopní otvoriť toľko žiackych družstiev, aby sme uspokojili
úplne všetkých, práve v dôsledku nedostatku trénerov. Veľmi
dobré vzťahy máme aj sMestom Pezinok.

Chceme prihlásiť všetky naše družstvá do súťaží a opäť sa
budeme snažiť obstáť v nich čo najlepšie. Mienime aj naďalej
organizovať školskú ligu pre naše žiacke družstvá. No a keďže
už máme hotové ihrisko tak by sme chceli skúsiť zorganizovať v
Pezinku nejaké vrcholné softbalové podujatie, najskôr asi v žiac-
kej kategórii.

-

-

-

l

l

l

Vieme, že ste veľa času a energie v tomto roku veno-
vali prácam na vlastnom softbalovom ihrisku v areáli ZŠ
Fándlyho...

Aké postavenie má softbal v Pezinku?Aké zázemie tu
mátento šport?

Môžete nám prezradiť plány MaSK Pezinok na rok
2004?

(pr)
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10. -11. Láska nebeská USA
13. FK: Život Briana

14. -15. Tajomná rieka
16. - 18. Dvaja pátrači 3D USA
20. - 21. Láskou buchnutá USA

22. FK: Monty Python a svätý
Grál VB

23. - 25. Smrtiaca vášeň USA
27. - 28. Neznesiteľná krutosť

USA
29. - 30. Polnočná míľa USA
31. - 1. Samuraj USA

VB
USA

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.

(nedeľa) o 16.00 hod. v KC -

- zábavné po-
poludnie pre deti;

(utorok) o 16.00 hod. v KC -
- vedomostná súťaž pre

deti od 9 do15 r.;
(utorok) -

- vernisáž výtvarnej
súťaže.

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

11.1.
VÍTANIE NOVÉHOROKA- NOVO-
ROČNÉ DISKOHRY

13.1.
MILIONÁR

27.1. BEZ STRACHU
ZA ZDRAVÍM

10. a 24.1.

CENTRUM VOĽNÉHOČASU

DEŇOTVORENÝCH DVERÍ

(nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- novoročné diskohry - zá-
bavné popoludnie pre deti s progra-
mom, súťažami, hrami a tancom. V
spolupráci s CVČ;

(utorok) o 16.00 hod. v Malej
sále - - po-
dujatie pre deti. Hlavný garant CVČ;

(sobota) o 19.00 hod. v Malej
sále - - koncert kresťan-
ských a romantických piesní;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - -
divadelné predstavenie Radošin-
ského naivného divadla;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo Veľ-
kej sále - - po-
kračovanie cyklu rozprávok s det-
skousúťažou;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- hudobná skupina
Signa hosť;

2. - 4. Master and commander
USA

6. - 7. Pán veľrýb NZ, USA
8. - 9. Bad boys 2 USA

KULTÚRNE CENTRUM

VÝSTAVA:

KINO DOMU KULTÚRY

11.1.
VÍTANIE NOVÉHO

ROKA

13.1.
PEZINSKÝ MILIONÁR

17.1.
KAPUCÍNI

19.1.
KRONIKA KOMIKA

25.1.
AHOJ ROZPRÁVKA

30.1.
KONCERT V DA-

VIS CLUBE

Marco GERBI - OBRAZY

Slovenská národná galéria - Galé-
ria insitného umenia (GIU) v Pezin-
ku, Psychiatrická nemocnica Phi-
lippa Pinela a Občianske združe-
nie Galéria Štefana Prokopa v Pe-
zinku vás pozývajú na výstavu

, ktorá sa koná v GIU,
Schaubmarov mlyn na Malackej
ceste. Vystavené sú tu vybrané
práce z výtvarných dielní pacientov
Psychiatrickej nemocnice v Pezin-
ku. Kurátorkami výstavy, ktorá po-
trvá do 31. januára 2004, sú PhDr.
Katarína Čierna a MgA. Verona
Prokopová.

Kra-
jina duše II.

(r)Činohra Štátneho divadla v Koši-
ciach uviedla koncom novembra
hru Pezinčana Petra Pavlaca

, v ktorej v polohe radikálneho
intelektuála strháva usmievavú
masku našej ľudomilnosti. Režisé-
rom hry je ďalší Pezinčan Patrik
Lančarič. Hrajú Alena Ďuránová,
Dana Košická a Henrieta Kecero-
vá.

3.3.3.

(mo)

Vo Vinohradníckom dome - Galé-
rii Merum v Modre sa v uplynulých
dňoch uskutočnila výstava

veno-
vaná

Pri tejto príležitosti bola sláv-
nostná inaugurácia poštovej znám-
ky , ktorej autorom je
akad. maliar Martin Činovský.

Pocta
slovenskej poštovej známke

80-ke nestora slovenskej
poštovej známky akad. maliara
Jozefa Baláža.

Jozef Baláž

(mo)

Lyžiarska sezóna na Babe sa v tomto roku začne pravdepodobne pred
Vianočnými sviatkami, povedal nám Ján Šebo z Lyžiarskeho klubu
BABA Pezinok. Rozhodujúce bude počasie, ale i keď by sneh dotiaľ ne-
napadol začnú s umelým zasnežovaním.

Obdobie 20.12. - 6.1.2004 7.1.-16.2.2004
Dospelí/deti Dospelí/deti

1 deň 400/260 Sk 350/230 Sk
Doobeda (do 12.30 hod.) 260/160 Sk 230/170 Sk
Poobede (od 11.30 hod.) 330/200 Sk 290/210 Sk
Bodový lístok (150 bodov) 130/100 Sk 110/90 Sk
- odpočítavané body na vlekoch

VL500 17/17 17/17
H 60 17/17 17/17
EPV 11/11 11/11
VL1000 22/22 22/22
POMAP 11/11 11/11

Večerné lyžovanie (17.00 - 21.00) 300/240 Sk 290/200 Sk
Večerné lyžovanie (19.00 - 21.00) 200/120 Sk 170/110 Sk
JAZDA- veľký vlek 40/30 Sk 40/30 Sk
JAZDA- malý vlek 30/20 Sk 30/20 Sk

Detský lanový vlek pri H 60 je určený pre deti do 6 rokov zdarma. Na
večerné lyžovanie platí len zvláštny lístok. Detské lístky platia pre deti
narodené po 1.1. 1991, kontrola kartou poistenca. Detský tarif platí aj pre
seniorov od 65 rokov. Lístok je neprenosný na inú osobu. Prevádzkova-
teľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka.

Cenník na sezónu 2003/2004 v stredisku BABA



ANKETOVÝ LÍSTOK

Menoa adresa, ktovyplnil lístok:...................................................................................................................

(Uvedenie týchto údajov je podmienkouzaradenia dožrebovania o získanie vecnej ceny).
V prípade, že ste uviedli športovca, ktorý nie je v našom zozname na tejto strane, uveďte prosím jeho

identifikačné údaje aúspechy v roku 2003na zadnej strane hlasovacieho lístka.

Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v
Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravili
zoznam najúspešnejších športovcov, z ktorých môžete vyb-
rať tých najlepších. Tento zoznam nemusí byť kompletný
preto vo vašom hlasovaní môžete určiť aj športovca alebo
kolektív, ktorý nie je v tomto zozname. Do hodnotenia možno
zahrnúť aj Pezinčanov, ktorí pôsobia v iných kluboch, rozho-
dujúce je trvalé bydlisko. Do ankety sa môžete zapojiť aj vy,
prostredníctvom anketového lístka. Hlasovať môžete v kate-
góriach seniorov a juniorov, v oboch je potrebné určiť najlep-
ších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete daťdesi-
atim jednotlivcom a trom kolektívom.

Vyplnené anketové lístky odovzdajte do 12.1. 2004 v redak-
cii Pezinčana, Holubyho 42, na vrátnici Domu kultúry alebo u
A. Šindlerovej v kancelárii prvého kontaktu, na Mestskom úra-
de, Radničné nám. 7. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme
troch výhercov vecných cien.

1. (Karate
club Pezinok) - majsterka sveta v
kickboxe (semikontakt, ženy 65
kg), 1. miesto na M-SR, víťazka
Czech a Slovak Open, 2. miesto na
M-SR v karate;

2. (Karate club
Pezinok) - 6. miesto na Majstrov-
stvách sveta (semi light kontakt, 90
kg), 1. miesto naM-SRv kickboxe;

3. (Karate club
Pezinok) - 1. miesto na M-SR v kic-
kboxe (semilight kontakt, 55 kg), 1.
miesto na Slovak Open;

4. (1. Judo club
Pezinok) - 1. miesto na M-SR (do
73 kg);

5. (1. Judo club
Pezinok) - 3. miesto na M-SR (do
81 kg);

Svatava Špániková

Michal Peniak

Andrea Šišková

Michal Paríšek

Martin Tománek

6. (Sisley Trevi-
so) - reprezentant Slovenska vo
volejbale, účastník ME v Nemecku;

7. (1. Stolnotenisový
klub Slovkarpatia Pezinok) - 3.
miesto na ME v súťaži družstiev v
kategórii TT3, 1. miesto na M-SR
družstiev v kategórii TT3, 3. miesto
na M-SR v jednotlivcoch, nominá-
cia na Paralympijské hry v Aténach
2004;
8. (

Richard Nemec

Peter Valka

Rastislav Revúcky 1. Stolno-
tenisový klub Slovkarpatia Pezi-
nok) - 2. miesto na ME v jednotliv-
coch v kategórii TT2, 2. miesto na
ME v družstvách, 1. miesto na M-
SR v jednotlivcoch a v družstvách v
kategórii TT2, nominácia na Para-
lympijské hry vAténach 2004;

9. - 20. miesto na
Majstrovstvách sveta v zjazde na
horských bicykloch;

Filip Polc

7.
(KST Petan) - 45. miesto

na Majstrovstvách sveta, 2. miesto
na M-SR juniorov v latinskoameric-
kých tancoch, 3. miesto na M-SR
juniorov v štandardných tancoch a
v kategórii desať tancov;

8. (Karate
club Pezinok) - 1. miesto na M-SR
v kickboxe v semi-light kontakte;

9. (Karate club
Pezinok) - 1. miesto na M-SR v ka-
rate (do 55 kg);

10. (Karate
club Pezinok) - 1. miesto na M-SR
v karate (do 50 kg);

11. (Karate club
Pezinok) - 1. miesto na M-SR v ka-
rate (do 72 kg);

12. (TJ Sokol Pezi-
nok - orientačný beh) - 12. miesto
na Majstrovstvách sveta v šprinte
a 4. miesto v štafete;

13. (TJ Sokol
Pezinok - orientačný beh) - 12.
miesto na ME dorastu v šprinte;

14. (TJ Sokol Pezi-
nok - orientačný beh) - 1. miesto na
M-SR;

15. (TJ Sokol
Pezinok - orientačný beh) - 1.
miesto na M-SR;
16. (TJ Sokol Pezinok

- orientačná cyklistika) - 2. miesto
na M-SR jednotlivcov a 1. miesto
na M-SR v štafetách;
17. (TJ Sokol Pezi-

nok - orientačná cyklistika) - 1.
miesto na M-SR v štafetách;

18. (Vital
Bratislava) - 13. miesto na
Majstrovstvách sveta juniorov na
200 m, 4. miesto na ME juniorov na
200 m a 8. miesto na 100 m, 1.
miesto na M-SR juniorov na 60 m i
na 200 m, 2. miesto na M-SR do-
spelých na 60 m i na 200 m;

19. (ŠSK Stupa-
va) - 2. miesto na ME v streľbe z
brokových zbraní v disciplíne trap
junioriek;

20. (AŠK Inter Bra-
tislava) - 2. miesto na ME v sko-
koch za vlekom, 3. miesto v
družstvách, 1. miesto na M-SR
dospelých v slalomoch a v trikoch
za vlekom, 1. miesto na M-SR v
skokoch za člnom.

Peter Hudec a Kristína Cho-
chlíková

Alexandra Horáková

Alena Hupková

Zuzana Gregušová

Andrej Palčík

Martin Piják

Veronika Vachová

Milan Beles

Darina Poláčková

Matej Pilka

Michal Fraňo

Barbora Micháliková

Jana Mezeiová

Matej Kunert
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
4.............................................................................
5.............................................................................
6.............................................................................
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.

Jednotlivci:

Kolektívy:

............................................................................

............................................................................

............................................................................
...........................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
4.............................................................................
5.............................................................................
6.............................................................................
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.

Jednotlivci:

Kolektívy:

............................................................................

............................................................................

............................................................................
...........................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

SENIORI JUNIORI

1. (1. Judo club Pezi-
nok) - 1. miesto na ME v kategórii
kadetov, 1. miesto na M-SR v kate-
górii juniorov i kadetov;

2. (1. Judo
club Pezinok) - 1. miesto na M-SR v
kategórii kadetov, 2. miesto na M-
SR v kategórii juniorov;
3. (1. Judo club Pezi-

nok) - 3. miesto na M-SR v kategórii
juniorov;

4. (1. Judo
club Pezinok) - 3. miesto na M-SR v
kategórii juniorov;

5. (VTC Pezi-
nok - tenisový oddiel) - 3. miesto na
M-SR v kategórii žiačok;
6. (MaSK Pezi-

nok) - 1. miesto v SR v softballe
družstiev kadetiek, reprezentantka
SR - 4. miesto na ME;

Milan Randl

Matej Vinohradský

Pavol Jurčík

Lukáš Krasňanský

Lenka Virklerová

Kristína Lacková

1. - vice-
majstri Slovenska.

1. Judo club Pezinok

1. (softball) -
majsterky Slovenska kadetiek;

2. -
majsterky Slovenska dorasteniek;

3. - majstri
Slovenska kadetov;

4. (basketbal) - 2.
miesto na Slovensku v kategórii
žiakov.

MaSK Pezinok

Karate club Pezinok

1. Judo club Pezinok

MBK Pezinok

Z oceňovanie najúspešnejších
športovcov Pezinka v minulom
roku.


