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Spoločná expozícia partnerských miest - Pezinka, Neusiedl am See,
Mosonmagyaróváru a Mladej Boleslavi na tohtoročnom Slovakiatoure.

Hneď v prvých januárových
dňoch sa už niekoľko rokov po
sebe zúčastňuje Pezinok na hlav-
ných medzinárodných výstavách
cestovného ruchu v našom regióne
- GO v Brne a na Slovakiatoure v
Bratislave.

Zastúpenie nášho mesta na
českom podujatí (8. - 11.1.) malo
podobu poskytovania prospektov a
informácií o ponuke cestovného
ruchu v Pezinku. Priestor na túto
marketingovú aktivitu nám posky-
tol stánok partnerského mesta
Mladá Boleslav a expozícia Slo-
venskej agentúry cestovného ru-
chu, kde sa Pezinok prezentoval
ako súčasť Malokarpatského regi-
ónu.

Na 10. ročníku medzinárodnej
výstavy cestovného ruchu Slovaki-
atour v bratislavskej Inchebe sa
Pezinok prezentoval v dvoch expo-
zíciach - v rámci Malokarpatského
regiónu a v samostatnom stánku s
partnerskými mestami Moson-
magyaróvár (Maďarsko), Neusiedl
am See (Rakúsko) a Mladá Bole-
slav (Česká republika).

V rámci Malokarpatského regi-
ónu sa okrem Pezinka prezentovali
aj ostatné mestá a obce na Malo-
karpatskej vínnej ceste. Svoje pro-

dukty ponúkali tamojší vinári, uby-
tovatelia a prevádzkovatelia stra-
vovacích zariadení, cestovných
kancelárií a miestnych infocentier.
Súčasťou prezentácie bola de-
gustácia vín a gastronomických
špecialít a kultúrny program.

V spoločnej expozícii s partner-
skými mestami pracovníci informa-
čných centier ponúkali informácie o

potenciáli cestovného ruchu Pezin-
ka, Neusiedlu am See, Mladej Bole-
slavi a Mosonmagyaróváru. Pezi-
nok propagoval v tomto roku
hlavne podujatia - Vinobranie, Kera-
mické trhy, XXVI. ročník Sloven-
ského zrazu cykloturistov a medzi-
národnú súťaž vo varení fazuľovej
polievky FYZULNAČKA 2004.
(EL, mo)

Dňa 18. septembra 2003, pri
príležitosti slávnostného otvo-
renia Mestského múzea v Pe-
zinku, za prítomnosti ministra
kultúry SR Rudolfa Chmela,
sa uskutočnila aj inaugurácia
poštovej známky Pezinka. Je
to v histórii nášho mesta prvá
známka a tiež prvá slovenská
známka v hodnote 100 Sk.
Autorom známky je výtvarník
Oliver Solga, rytcom František
Horniak.

V týchto dňoch vyrobila Min-
covňa Kremnica š.p. i zlatú
známku Pezinka. Táto je zbe-
rateľskou raritou, vychádza
len v obmedzenom sto kuso-
vom náklade (z toho polovicu
si ponechal výrobca, ktorý ju
bude predávať). Známka je z
rýdzeho 24 karátového zlata,
vo formáte skutočnej poštovej
známky. Je to zlatá platnička,
uložená vo veľmi peknej dre-
venej kazete s erbom mesta a
certifikátom. Výrobca pon-
úkol, že vsadí do kazety aj
známku zo striebra, čo sa na-
koniec aj realizovalo. Autorom
reliéfu, z ktorého sa robila raz-
nica, je akademický sochár
Ladislav Bódy.

Pokračovanie na 3. strane

Známka PezinkaMilíčitatelia,
dostávate do rúk prvé číslo Pe-
zinčana v roku 2004, ktorým vstu-
pujeme už do 38. ročníka vydáva-
nia mestských novín.

Pred pár dňami sme uzatvorili
ďalší rok, bilancovali sme čo prinie-
sol, čím nás v živote obohatil, čo
nám zobral.Aj my v redakcii sme sa
zamysleli nad tým,čo sa námpoda-
rilo ale aj čo by sme mali zlepšiť,
aby smesi udržali vašu priazeň.

Teší nás, že máme vašu dôveru,
aspoň to tak z vašich listov i osob-
ných stretnutí s vami cítime. Dáva
to zmysel našej práci a dodáva
nám to chuť popasovať sa s ešte
náročnejšími plánmi.

Nechýbajú nám nápady ako by
sme obsah stránok našich novín
mohli ešte zlepšiť, o to sa chceme
usilovaťpo celý rok. Veľmi nás zau-
jímajú vaše názory i návrhy, ktoré
nám posielate do redakcie. Viaceré
z vašich podnetov sme v práci už
využili a vďaka nim sa obsah mest-
ských novín aj obohatil. Preto vás
vyzývame, aby ste nám i naďalej
písali a posielali svoje pripomienky.

Poslaním našich novín je infor-
movať o dianí v našom meste, o
práci mestských orgánov, o živote
a názoroch občanov, o zaujíma-
vostiach okolo nás. Nechceme sa
vyhýbať ani konštruktívnej kritike
nedostatkov, ale tak ako tomu bolo
doteraz, chceme to robiť korektne,
nechceme ísť cestou osočovania,
urážok a rozdeľovania ľudí.

Chceme byť po celý rok vašim
príjemným spoločníkom.

Milan Oravec
šéfredaktor
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Žiadosti posúdi prúslušná
mestská komisia (Komisia pre
šport a mládež alebo Komisia pre
školstvo a kultúru) a potom sa roz-
hodne o výške píspevku a účelu
jeho použitia.

Vyzývame všetkých žiada-
teľov o finančný príspevok (jed-
notlivcov, športové oddiely,
občianske združenia, organizá-
cie a pod. - pôsobiace v oblasti
kultúrno-spoločenskej a špor-
tovej) na podanie svojich žia-
dostí v termíne najneskôr do
27.2. 2004. V žiadosti uveďte
výšku príspevku a účel použi-
tia.

Súčasne chceme upozorniť,

že 27.2. 2004 je posledný termín
na podanie žiadostí o grant
určený na rozvoj kolektívneho
mládežníckeho športu - basket-
balu, futbalu, hádzanej a volejba-
lu. Žiadateľom môže byť mestská
telovýchovná organizácia s preuká-
zateľnou činnosťou. Žiadateľ pred-
loží mestu plánčinnosti na daný rok,
doklad o zaradení do súťaže, požia-
davku na výšku grantu rozpísanú
na položky. Použitie grantu je
určené na materiálové výdavky -
športové oblečenie, športové po-
môcky, náradie a primerané ná-
klady na dopravu na súťaže.

Výškagrantu:

- do 50 000 Sk ročne na futbalové
družstvo (max. 1 družstvo v danej
kategórii);
- do 40 000 Sk ročne na družstvo
basketbalu, volejbalu, hádzanej
(max. 1 družstvo v danej kate-
górii);

- na výšku grantu a udelenie
grantu nie je právny nárok.

Žiadosti adresujte na

Bližšie informácie je možné zís-
kať na finančnom oddelení u Ing.
Gusejnovej, tel. 6901 160.

Mestský
úrad Pezinok, Radničné námes-
tie č. 7, 902 14 Pezinok, prí-
padne osobne doručte do poda-
teľne Mestského úradu.

Prvé tohtoročné zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku sa
uskutoční v piatok 13. februára
(začiatok o 8.30 hod.) v zasadačke
mestského úradu na Radničnom
námestí. Poslanci budú prerok-
úvať vyhodnotenie vybavovania
sťažností za rok 2003, hlavné
úlohy CO na rok 2004, vyhodnote-
nie koncepcie cestovného ruchu,
vyhodnotenie komunikačnej stra-
tégie mesta za rok 2003 a iné.

(mo)

Aj v roku 2004 budú mať občania
príležitosť na pravidelné osobné
kontakty s poslancami Mestského
zastupiteľstva v Pezinku. Každú
prvú stredu v mesiaci bude na
tento účel k dispozícii miestnosť č.
19 na Mestskom úrade. Po januá-
rovom, ktorý sa uskutočnil 7.1.,
bude najbližší poslanecký deň 4.
februára od 16. - 18. hod. Pripomí-
name, že cieľom tejto aktivity mest-
skej samosprávy je umožniť obča-
nom mesta osobné stretnutia s ich
volenými zástupcami na konzulto-
vanie problémov každodenného
života v meste, podávanie návr-
hov, či vysvetľovanie rozhodnutí
samosprávnych orgánov. (EL)

Mesiac Február Marec Apríl Máj Jún

Sklo 27. 26. 23. 21. 18.

Papier 10.; 24. 9.; 23. 6.;20. 4.; 18. 1.; 15.; 29.

V polovici minulého roku bolo zrušené triedenie biologického odpadu na
sídliskách. Hlavným dôvodom bola nedisciplinovanosť a neochota
občanov triediť. Stále však pokračuje triedenie papiera a skla. V celom
meste pribudli kontajnery na sklo a vývoz papiera sa robí od minulého roka
nie raz ale dvakrát mesačne. Všetky tieto opatrenia smerujú k tomu, aby
občania triedili.

V tabuľke uvádzame termíny vývozu separátov v I. polroku 2004, čo
občanom sídlisk pomôže pri regulácii napĺňania kontajnerov. V prípade
znečistenia separátu nebude kontajner vyprázdnený v deňvývozu, ale až v
najbližší vývozný termínnetriedeného odpadu. (OM)

Mesto Pezinok každoročne vyna-
loží nemalé finančné prostriedky na
zimnú údržbu komunikácií. A hoci
prvý sneh napadol túto zimu po-
merne neskoro, nebude to inak ani
tento rok. Na podrobnosti sme sa
spýtali pani Márie Kakalíkovej z Od-
boru výstavby a životného prostre-
diaMsÚ Pezinok.
n Ako prebieha zimná údržba a

kto ju zabezpečuje?

-

-

Podľa zmluvy ju zabezpečuje
firma Petmas v období od 15.11. do
15.3., keď je podľa predpovedí
počasia v pohotovosti sedem me-
chanizmov a príslušný počet pra-
covníkov. V prípade, že sneh na-
padne pred týmto obdobím alebo
po ňom, je zimná údržba faktúro-
vaná ako čistenie mesta. Podobne
je to aj s údržbou po zime. Impulz na
ňu dáva MsÚ vtedy, ak sa už neoča-

káva ďalšie sneženie.
Ide napríklad o odstrá-
nenie posypového štrku
z ciest a chodníkov.

O miestne komuniká-
cie. Je to približne 60
kilometrov ciest. Sú to
všetky cesty v meste,
okrem hlavného cest-
ného ťahu II/502. Jeho
údržbu zabezpečuje
Slovenská správa ciest.
Pezinok má vypraco-
vaný postup odhŕňania
snehu podľa dôležitosti
komunikácií tak, aby sa
zabezpečila čo najväč-
šia plynulosť autobuso-
vej dopravy a ľudia sa
mohli včas dostať do
práce.

n

n

O akú sieť ciest sa
musí mesto starať?

Koľko financií
mesto ročne vynaloží
nazimnúúdržbu?

-

-

Za rok 2003 to bolo presne 1 487
579 korún. V rozpočte na tento rok
je naplánovaných 1,56 mil. Fakt-
úruje sa však podľa skutočného
stavu. Takže ak bude suchšia zima,
môže byť táto suma nižšia.

Každý vlastník obchodných pries-
torov alebo nehnuteľnosti by sa mal
postarať o odhrnutie snehu z komu-
nikácií, najmä chodníkov, pred svo-
jou prevádzkou či domom. Žiaľ, toto
nariadenie mnohí ignorujú.

n Aké povinnosti majú počas
zimnej údržby občania?

Adam Solga

V dňoch 5. a 6. februára 2004 od
15. do 18. hodiny sa uskutoční zá-
pis žiakov do 1. ročníka pre školský
rok 2004/2005. Zákonný zástupca
dieťaťa je povinný dieťa zapísať do
školy v zmysle § 36 zákona č.
29/1984Z.z.

V Pezinku sa zápis uskutoční na
všetkych piatich základných ško-
lách. Mesto Pezinok doporučuje
uskutočniť zápis podľa ulíc (viď
informačné letáky na základných
školách). Pri zápise zákonný zá-
stupca predloží platný občianský
preukaz alebo identifikačnú kartu a
rodný list dieťaťa. V prípade zdra-
votne postihnutého dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravot-
nom stave. (msú)

v zmysle zák. č. 313/2001 Z.z. o
verejnej službe v znení neskorších
predpisov obsadzuje voľné pra-
covné miesto:

vysoká škola tech-
nického zamerania (nie je podmi-
enkou), práca s PC, riadiace aorga-
nizačné schopnosti, vodičský preu-
kaz sk. B, bezúhonnosť.

Žiadosti so životopisom zasielajte
poštou na adresu:

, prípadne pri-
neste osobne do podateľne MsÚ
(na prízemí) alebo pošlite elektro-
nickou poštou na adresu:

.

obsadzuje voľné pracovné miesto:

odborná spôsobi-
losť v PO, technik BOZP, príp. lek-
tor BOZP, práca s PC, vodičský
preukaz sk. B, bezúhonnosť.

Žiadosti so životopisom zasielajte
na adresu:

.

obsadzuje voľné pracovné miesto:

SŠ, príp. VŠ ekono-
mického smeru, prax v príspevko-
vej organizácii vítaná, práca s PC,
vodičský preukaz sk. B, bezúhon-
nosť.

Žiadosti so životopisom zasielajte
na adresu:

ZÁSTUPCA VED-
ÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY
MAJETKU.

Požiadavky:

do 5.2. 2004
Mestský úrad, právne odd., per-
sonálny referát, Radničné nám.
7, 902 01 Pezinok

TECHNIK PO aBOZP.
Požiadavky:

do 5.2. 2004 Mestský
podnik služieb, Ing. Slavomír
Fuňa, Trnavská 10, 902 01 Pezi-
nok

EKONÓM.
Požiadavky:

do 5.2. 2004 Mestský
podnik služieb, Ing. Slavomír
Fuňa, Trnavská 10, 902 01 Pezi-
nok.

MESTO PEZINOK

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB

msu@m-
supezinok.sk

Oznamujeme občanom, že Vo-
jenská správa sa presťahovala do
Bratislavy. Nájdete ju na adrese:

, tel.č.
0960328741.

Územná vojenská správa, Mari-
ánska 1, 832 31 Bratislava

(r)
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V rámci Vianočných trhov, ktoré
sa uskutočnili v Pezinku v dňoch
18. - 20. decembra 2003 ponúkol
svoj produkt aj jeden zo zúčastne-
ných tímov 1. ročníka Fyzolnačky -
súťaže vo varení tradičnej fa-
zuľovej polievky.Aj keď táto špecia-
lita nepatrí k typickým vianočným
jedlám, zaujala návštevníkov trhov
jednak svojou fajnovou chuťou,
predovšetkým však poslaním.
Výťažok z jej predaja v sume 2712
Sk totiž išiel z rozhodnutia jej tvor-
cov (zamestnancov Mestského
úradu v Pezinku - Jindřicha Mar-
kusa, Miloša Bačáka a Artura Sol-
dána) na projekt integrácie zdra-
votne postihnutých detí v Materskej
škole naVajanského ulici.

Majstri kuchári ďakujú všetkým,
ktorí podporili túto myšlienku. (EL)
(pozn. redakcie: Úprimná vďaka
patrí aj spomínanej trojici auto-
rov nápadu za ušľachtilý počin.)

čas cieľová stanica pozn.

4.44 Bratislava hl.st.
5.20 Bratislava hl.st. 1
5.45
6.21
6.45

7.24
8.45

10.53
12.46
14.45
15.46
16.46
18.56

20.45

23.00

Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.

1

Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.

Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.
Bratislava hl.st.

Bratislava hl.st.

Bratislava hl.st.

Bratislava-Petržalka

Bratislava-Petržalka

7.10

19.24

21.28

Bratislava hl.st. 1

Bratislava hl.st. 3

Bratislava hl.st. 3

čas cieľová stanica pozn.

4.56 Žilina
5.24 Trnava 1
6.42 Leopoldov
7.28 1
8.26
9.27 Trnava

12.27 Leopoldov

13.27 Žilina
14.27 Trnava 1
15.26 Žilina

16.27 Trenčín 23
16.51 Žilina 24
17.26 Trnava
19.09 21

21.06 Leopoldov

N. Mesto n./Váhom
N. Mesto n./Váhom 22

23.22 Trnava 31

- ide v pracovné dni
- ide v piatok do 25.6. a od 3.9.

a 23., 31.12., 8.4., nejde 26.12.,
2.1., 9.4. - ide v nedeľu do 27.6.
a od 5.9. a 6.1., 12.4., 1.11., nejde
4.1., 11.4., 31.10. - v úseku
Trenčín - Považská Bystrica ide len
v pracovné dni - v úseku
Trnava - Nové Mesto n./V. ide len v
sobotu, nedeľu a štát. sviatok
- v úseku Trnava - Trenčín ide len v
sobotu, nedeľu a štát. sviatok
- v úseku Bratislava Petržalka -
Trenčín ide len v pracovné dni
- príchod o 23.10 hod.
Tučne vysádzané vlaky sú rýchliky
a zrýchlené vlaky.

13.08 Prešov 2

15.42 Nitra 1

20.52 Nitra
Považská Bystrica

3

Poznámky: 1
2

3

21

22

23

24

31

l

l

l

l

l

l

l

Na základných a stredných
školách v Bratislavskom kraji
budú prázdniny v týchto termí-
noch: polročné prázdniny - 2.
februára 2004, jarné prázdniny
8. - 12. marca 2004. (r)

V budúcom čísle prinesieme infor-
mácie o autobusových spojoch. (r)

K Pezinčanom sa prihovoril primátor mesta Mgr. Oliver Solga, ktorý
im zaželal šťastný rok 2004. Potom si účastníci stretnutia spoločne
pozreli ohňostroj.

Hodinu po polnoci na prelome
starého a nového roka sa uskutoč-
nilo na Radničnom námestí tra-
dičné novoročné stretnutie obča-
nov s predstaviteľmi mesta.

Na účastníkov čakal tradičný pro-
gram - príhovor primátora, sláv-
nostný prípitok, ohňostroj a sa-
mozrejme bola to tiež príležitosť
pozdraviť sa s príbuznými a pria-
teľmi a zavinšovať im do nového
roka. Nálada bola aj tentoraz dob-
rá, nechýbal ani pohár vína.

Na stretnutie prišlo menej ľudí
ako v minulých rokoch čo zapríči-
nilo zrejme na toto obdobie nezvyk-
lé počasie, keďmiesto vŕzgajúceho
snehu pod nohami sa bolo treba
ukrývať pred kvapkami dažďa. Ľu-
dia postávali bokom pod stromami
okolo námestia, na voľnú plochu
pred tribúnou sa im nechcelo. Nie-
ktorí hromžili, že im výrastkovia,
ktorých tu nebolo málo, hádžu pod
nohy alebo do ich blízkosti všeli-
jaké výrobky zábavnej pyrotechni-
ky. Tento zlozvyk mnohým starším
občanom prekáža, preto už na ná-
mestie v noci na Nový rok necho-

dia. Tento rok sa niektorým ne-
páčilo ani to, že na oslave Dňa
vzniku Slovenskej republiky z am-
pliónov zaznievali neslovenské
pesničky.

Sú to nedostatky, ktoré sa dajú
odstrániť, aj keď v prípade používa-

nia zábavnej pyrotechniky to chce
viac pochopenia predovšetkým od
mladších účastníkov. Bola by veľká
škoda, keby sa tradičné novoročné
stretnutia zmenili na preteky v hád-
zaní pirátov a petárd.

(mo)

Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje občanov, aby si v prípade, že od nich
niekto v mene SPpísomne vyžaduje úhradu nedoplatkov na poistnom, ove-
rili pravosť žiadosti skôr než zaplatia požadovanú sumu. Dôvodom k
obozretnosti je nedávno zaznamenaný pokus vylákať od občanov peniaze
pod zámienkou úhrady nedoplatku na príspevku na poistenie v nezamest-
nanosti. Neznámy podvodník poslal občanovi z Bratislavy upomienku na
uhradenie dĺžnej sumy 10 040 Sk na nepravom úradnom liste Sociálnej
poisťovne s falošným bankovým spojením. Občan bol pri tom riadne za-
mestnaný a všetky odvody zaňho zamestnávateľ zaplatil. Keď spoločne
požiadali bratislavskú pobočkuo vysvetlenie, ukázalo sa, že ide o podvod.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti nabáda občanov a zamestnávateľov
k obozretnosti. V prípade, že vznikne dôvodné podozrenie, že ide o pod-
vod, odporúčame to bezodkladne oznámiť Sociálnej poisťovni a Policaj-
nému zboru. Mgr. Adela Štrpková

Na veľtrhu cestovného ruchu Slo-
vakiatour 2004 sa uskutočnil
prieskum záujmu turistov o Pezi-
nok. Oslovených bolo 53 respon-
dentov, ktorí pochádzali zo zápa-
doslovenského regiónu (78 per-
cent), východoslovenského regi-
ónu (3 percentá) a zo zahraničia (4
percentá). Najviac respondentov
bolo vo veku 19 - 40 rokov (54 per-
cent) a 41 - 60 rokov (33 percent).

Na otázku, prečo sa im Pezinok
zdá zaujímavý, najviac uviedlo, že
predobré víno, gastronomické špe-
ciality a kultúrny potenciál. V porov-
naní s rokom 1998 majúmenší záu-
jem o prírodné krásy Malých Kar-
páta historické pamiatky.

Podľa výsledkov prieskumu by
Pezinok navštívilo o desať percent
respondentov menej ako v roku
1998, ale 12 percent ho chce skôr
či neskôr navštíviť.

Respondenti sa vyjadrili, že po-
kiaľ ide o program v Pezinku v
rámci dovolenky, ten by mali naj-
viac na 1 - 2 dni alebo len na nie-
koľko hodín. Pri ubytovaní by

uprednostnili skôr hotel vyššej či
nižšej kategórie ako ubytovanie v
turistickej ubytovni alebo v súkro-
mí.

Až o 32 percent menej respon-
dentov, by v porovnaní s rokom
1998, využilo počas dovolenky
služby informačnej kancelárie. Na
druhej strane by viac respondentov
pri prehliadke mesta využilo služby
miestnych sprievodcov.

Z výskumu vyplynulo, že v rámci
cestovného ruchu by opýtaní
uprednostnili stravovanie v zaria-
deniach rýchleho občerstvenia,
menší záujem majú o reštaurácie
vyššej kategórie.

Na otázku, čosi respondenti pred-
stavujú pod Malokarpatskou vín-
nou cestou, najviac odpovedalo, že
Vinobranie, ochutnávky vín, agro-
turistiku a vinárske podujatia po
celý rok. Výskum potvrdil, že v po-
rovnaní s minulými rokmi respon-
denti už viac poznajú podujatia or-
ganizované na Malokarpatskej vín-
nej ceste.

(mo)

Dokončenie z 1. strany
Význam zlatej známky je najmä zbe-

rateľský, ale Mestu Pezinok bude sl-
úžiť i na ocenenia pre najvýznamnej-
šie návštevy hláv štátov, ktoré prídu na
oficiálnu návštevu Pezinka.Časť kom-
pletných kaziet zlatých známok, ktoré
má Mesto k dispozícii bude odpreda-
ná. Záujemcovia si ich môžu zakúpiť
na MsÚ za 7500 Sk. (mo)
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Krása jazyka je skrytá v literatúre,
krásu národa zachycujú dejiny. A
dejiny - to je aj dedičstvo otcov, skryté
v kráse ľudových zvykov, tancov,
veršov. Ato je dobré, že sa prenáša z
generácie na generáciu. Dôkazov o
tom máme v našich regiónochdosť.

Vštepovať lásku a úctu k ľudovým
tradíciam dokážu iba ľudia, ktorí si ju
vypestovali sami od útleho detstva a
majú schopnosť dotvárať, odovzdá-
vať, nadchýnať ďalších. Stretávať sa
s takýmito ľuďmi je vždy zážitok,
ktorý osvieži dušu.

V tomto uponáhľanom čase sa
našli ľudia, ktorí v našej časti Grinava

dokázali nemožné. Stačila zaniete-
nosť jednotlivcov, sponzorov, žien,
ktoré napiekli vianočné pečivo, gri-
navský cirkevný spevácky zbor, dy-
chová hudba Grinavanka, deti z
miestnej materskej školy a zo zá-
kladnej školy - a vianočné trhy sa
mohli začať. Čakalo sa ako Grina-
včania zareagujú. Prídu? Nebude ich
lákať televízny program? Nie! Pre-
kvapili.

Prišlo ich nad očakávanie. Pozdra-
vili ich predstavitelia mesta. Občania
skôr narodení si zaspomínali na
ľudové zvyky v dobe vianočných svi-
atkov. Ako pastieri plieskali bičmi a z

Obetaví členovia výboru Klubu
dôchodcov Grinava pripravili pre
nás členov vianočný darček - Stret-
nutie pri jedličke.

V miestnosti nás čakal vyzdo-
bený stromček, sviatočne vyzdo-
bené stoly s dobrotami. Ticho znela
vianočná hudba, s krásnymi kole-
dami nás potešili Mirka, Barborka,
Maruška, Lucka K. a Lucka D.
Mladí ľudia nám tak dali najavo, že
na nás skoršie narodených nezab-
údajú, že si nás ctia.

Vieme, že v predvianočnom
zhone nemá nikto času nazvyš,
preto si tiež veľmi vážime, že si ho
pre nás nájdu, rovnako ako po celý
rok, členovia nášho výboru.

Ďakujeme za pozornosť, úctu,
lásku a obetavosť. Starší človek
toho už nepotrebuje veľa, poteší sa
aj milému slovu pri stretnutí.

Grinavskí dôchodcovia

Vianoce sú sviatky, počas ktorých sme plní emócií, citov a aspoň na
chvíľu sa stávame lepšími a milšími. Je to obdobie, keď by sme sa mali za-
staviť a zamyslieť nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov, pretože
Vianoce sú predovšetkým o darovaní šťastia a lásky.Apráve pretosa trieda
5.Akvinta pezinského gymnázia rozhodla už tretíkrát zorganizovať akciu s
názvom Vianočná kométa 3. Ide o predaj vianočného pečiva a zákuskov,
ktoré darovali študenti a učitelia a výťažok z predaja sme darovali tým, ku
ktorým bol život veľmi krutý.

Tento rok sa podarilo vyzbierať sumu 10 270 Sk, ktorú študenti rozdelili na
dve časti. Jednu 6400 Sk darovali Maťovi na liečenie a druhú 3870 Sk
deťom z Hestie. Nie je to veľa, ale radšej byť malým svetielkom, ako neu-
stále nadávaťna tmu. Študenti 5.Akvinty

veže sa ozýval hlas trúbky s vianoč-
nou melódiou. Koledníci spievali
koledy. Pán učiteľ piekol oblátky a
deti ich roznášali po rodinách. Také
boli Vianoce v Grinave.

Naši nadšenci chcú rozširovať tra-
dície i naďalej. Je to dedičstvo, ktoré
nám zanechali naši predkovia. Dôka-
zom toho sú i mladé študentky, ktoré
oblečené v ľudových krojoch spievali
po domoch koledy.

Bolo a bude to krásne, pokiaľ budú
žiť ľudia zanietení a čerpajúci krásu z
minulosti, pre potešenie súčasnosti
a zachovanie budúcnosti.

R. Šmahovská

Zväzok čečiny na palici upevnenej
nad bránou vinohradníckeho domu
bol symbolom vyloženia viechy. V
tomto dome by vám kedysi naliali
dobrého vína z poslednej úrody a
ponúkli vás pagáčikom, hriankami
alebo dokonca špecialitami z nedáv-
nej zabíjačky. Každý vinohradník
dostal na niekoľko dní v roku príleži-
tosť čiastočne speňažiť svoju celo-
ročnú prácu a na viechu sa pripravil
podľa svojich možností. V jednom
dome privítali hostí v parádnej izbe,
v druhom ich usadili v kuchyni, inde
pod pitvor, alebo v lete na dvore pod
longoš. Posedelo sa pri poháriku
vína, zaspievalo pri harmonike, po-
debatovalo o každodenných problé-
moch. Bola to pekná tradícia, ktorá
však v druhej polovici minulého sto-
ročia zanikla spolu so zánikom
súkromného hospodárenia.

Po niekoľkých desaťročiach sa tok
života opäť pootočil a my tu máme
zasa v oblasti vinárstva možnosť
sledovať ako sa rozrastá spoločen-
stvo malých i väčších vinárov. Ale čo

Drogová scéna v Slovenskej re-
publike je charakteristická prudkou
dynamikou rozvoja. Zvyšuje sa
počet konzumentov z vekovo čoraz
mladších kategórií a osôb závis-
lých od drog. Celé medzinárod-né
spoločenstvo sa snaží nájsť pro-
striedky na reguláciu problému
drog.

K tomuto problému nemôžeme
zostať ľahostajní. Veľmi dôležitú
úlohu zohráva škola, pedagogickí
pracovníci a koordinátori projektu
prevencie.

Špeciálna základná škola v Pe-
zinku postupuje podľa plánu Pro-
jektu primárnej prevencie zamera-
ného na prevenciu drogovej závis-
losti a iných sociálno-patologic-
kých javov. Každý mesiac je zame-
raný na boj proti drogám. Formou
prednášky a besedy sa žiaci do-
zvedia čo je droga, aké drogy po-
známe, ku ktorým máme ľahký
prístup, kto najviac profituje na le-
gálnych a nelegálnych drogách,
aké sú negatívne dôsledky na orga-
nizmus a psychiku, závislosť od
drog, kriminalita (krádeže, násilné
ruvačky, domáce spory a ovplyvne-
nie osobnosti aj v dospelosti ako
napr. rozvrátené manželstvá, zlý
príklad pre deti, krádeže vo svojom
okolí i na pracoviskách a postupne
strata sociálnych istôt). Najviac
poukazujeme na dostupné drogy
ako je nikotín, alkohol a kannabis
(marihuana), ktoré sú vstupnou
bránou k ostatným drogám. Be-
sedy spestrujeme videonahráv-
kami s drogovou tématikou. Naši
žiaci II. stupňa navštívili aj praco-
visko Mestskej polície v Pezinku,
kde ich príslušníci zaujímavou for-
mou oboznámili so svojou prácou a
hlavne s trestnými činmi mládeže a
dospelých, ktoré spáchali preva-
žne pod vplyvom alkoholu a iných
drog.

Spoločným cieľom je vzbudiť u
žiakov presvedčenie : S drogou
nikdy nezačínať!

Mgr. Zuzana Štrbová
koordinátorka PP

so starými tradíciami? Nestálo by za
to oprášiť význam slova "viecha",
aby si pamätníci zaspomínali a
mladí saniečo nové dozvedeli?

V posledných dvoch mesiacoch
minulého roku sa o to pokúsila Mest-
ská vinotéka. Väčšina ľudí nechá-
pala podstatu a význam tohto ozna-
čenia. Ale tí, čo prišli sa dozvedeli
viac, ochutnali vínko, aj domáce špe-
ciality.

Samozrejme, že v dobe presýtenej
rôznorodými gastronomickými zaria-
deniami nebude ľahké presvedčiť a
zaujať, ale v začatom treba pokračo-
vať. Preto chce aj v tomto roku Mest-
ská vinotéka otvárať viechu vždy
posledný týždeň v mesiaci. Presné
informácie nájdete včas na dverách
vinotéky, na letákoch v Informačnom
centre alebo na stránke

Veríme, že pokus o renesanciu
tejto tradície sa nám podarí a osloví
aj ostatných vinárov, aby sme spo-
ločne oprášili staré dobré zvyky na-
šich vinárskychpredkov.

www.vino-
teka-pezinok.sk.

(aha)

Na XI. medzinárodnej výstave
DANUBIUS GASTRO 2004 v
bratislavskej Inchebe získala
firma Petra Matyšáka z Pezinka
zlatú medailu za dezertné vína -
Porto Matyšák biele a červené.
Súťažná komisia vyhlásila tieto
vinárske výrobky za najlepší expo-
nát výstavy a ocenila ich diplo-
mom a zlatou medailou. Ocenené
vína mohli ochutnať aj návštev-
níci Gastra vo firemnom stánku.

O víne portského typu konzu-
menti vín zatiaľ u nás vedia málo.
Firma Víno Matyšák Pezinok ho
predstavila v bielej a červenej
podobe. Vyrába sa tak, že roz-
kvasený mušt bielych i modrých
odrôd sa alkoholizuje vínnym
destilátom, fermentácia sa za-
staví a proces tvorby a zrenia pre-
bieha dlhodobo v kvalitnej dreve-
nej sudovine.

Objaviteľom portského bol opát
z portugalského Lamega. Ang-
lickí obchodníci koncom sedem-
násteho storočia o tomto likéro-
vom víne povedali: Je ohnivé ako
zapálený pušný prach, sladké
ako brazílsky cukor a aromatické
ako indické korenie... (mo)

Prechádzam pomerne často reví-
rom Poľovníckeho združenia Ro-
zálka, a aj občania, ktorí chodia do
prírody mi iste dajú za pravdu, že je
raritou uvidieť v tomto revíre zajaca
alebo bažanta.

Dňa 27. decembra 2003 sa usku-
točnila v tomto revíre poľovačka
práve na bažantov a zajacov za
účasti veľkého množstva poľovní-
kov, aj hostí z iných revírov. Bolo by
zaujímavé si vypočuť týchto poľov-
níkov aké mali úlovky.
Čo robia poľovníci v tomto revíre,

aby sa tu udržal určitý stav zajacov
a bažantov? Nebudeme môcť v
budúcnosti túto zver uzrieť už iba
na obrázku? (ek)
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V pôsobnosti Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného
zboru (OR HaZZ) v Pezinku sú od
roku 2002 okresy Senec a Pezinok.
V minulom roku zasahovali hasiči
pri 779 mimoriadnych udalostiach.
Pri požiaroch zasahovali 426 krát a
vznikla pri nich škoda 9 257 300 Sk.
Osem osôb bolo zranených a dve
osoby boli usmrtené. Jedna bola
usmrtená pri požiari rodinného
domu vo Svätom Jure a jedna pri
požiari rodinného domu v Ivanke pri
Dunaji.

V okrese Pezinok zasahovali
hasiči pri 250 požiaroch, 121 neho-
dách a technických problémoch a
dvanástich ekologických haváriách.

Uchránili hodnoty za vyše
46miliónov Sk.

V 20 prípadoch boli výjazdy planým
poplachom. Pri dopravných neho-
dách zasahovali v 58 prípadoch v
súčinnosti so Zdravotnou záchran-
nou službou.

Napriek snahe príslušníkov odde-
lenia požiarnej prevencie OR HaZZ
v Pezinku, ktorí niekoľkokrát vyzý-
vali občanov prostredníctvom obec-
ných a mestských rozhlasov, miest-
nych časopisov a TV Pezinok, aby
nezakladali oheň v prírode a nevy-
paľovali porasty, práve toto bolo
najčastejšou príčinou požiarov. V
tejto súvislosti vykonávali prísluš-
níci oddelenia požiarnej prevencie
v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov (jarné a letné obdo-
bie) mimoriadne kontroly aj počas
dní pracovného pokoja v katastroch

obcí okresu Pezinok a Senec. V
sledovanom období bolo vykona-
ných 158 kontrol a uložených 6 blo-
kových pokút občanom za poruše-
nie zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarom v znení
neskorších predpisov.

Dôležitou súčasťou činnosti okres-
ného riaditeľstva je požiarna pre-
vencia. Na oddelení požiarnej pre-
vencie pracuje päť príslušníkov,
ktorí vykonávajú kontrolnú činnosť u
právnických a podnikajúcich fyzic-
kých osôb, v obciach vo veciach
zvereného výkonu štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi, po-
sudzujú dokumentáciu stavieb z
hľadiska požiarnej bezpečnosti a
vykonávajú preventívno-výchovnú
činnosť (exkurzie na hasičských

staniciach pre deti a mládež spo-
jené s besedami, organizujúTýždeň
otvorených dverí pri príležitosti
osláv sv. Floriána a pod.). Za obdo-
bie roka vykonali príslušníci oddele-
nia po- žiarnej prevencie spolu 259
kontrol, pri ktorých zistili 4082 nedo-
statkov. Za porušenie predpisov o
ochrane pred požiarmi bolo ulože-
ných 33 pokút právnickým a podni-
kajúcim fyzickým osobám, 19 blo-
kových pokút občanom a riešené
boli 2 priestupky.

Keďže počet mimoriadnych uda-
lostí (požiarov, dopravných nehôd a
pod.) neklesá, práve naopak, bolo
by dobré zamyslieť sa nad nimi,
veď nikto z nás nechce hazardovať
so svojim životom.

kpt. Ing. Eva Orlická

Koncom minulého roka sa usku-
točnila v Slovenskom Grobe súťaž
amatérskych spevákov MALO-
KARPATSKÝ SLÁVIK 2003, ktorú
zorganizovalo Malokarpatské stre-
disko v Modre a Bratislavský samo-
správny kraj.

Spomedzi 21 finálových súťa-
žiacich v piatich kategóriach mal
Pezinok trojčlenné zastúpenie. Na-
koniec sa z druhého miesta v II. ve-
kovej kategórii tešila pätnásťročná
Soňa Šajermanová (s vlastným hu-
dobným doprovodom). V piatej kate-
górii obsadila tretie miesto Ľuba
Virgovičová z Grinavy, ktorej sa dva
dni po súťaži narodil syn Daniel.

Článok poskytla redakcia
regionálneho magazínu Kuriér
Text a foto: Rastislav Blaško

V minulom čísle sme vás informovali, že chceme zvýšiť informova-
nosť občanov o činnosti samosprávy a zámeroch mesta a preto pri-
pravujeme stretnutie s primátorom Mgr. Oliverom Solgom, ktorý
prisľúbil zodpovedaťna vaše otázky, ktoré ste nám mali poslaťdo 15.
januára. Spomedzi tých, ktoré sme do redakcie dostali sme vybrali
štyri, ktoré uverejňujeme spolu s primátorovými odpoveďami:

-

nPán primátor, čo si bude môcť
mesto v tomto roku dovoliť v in-
vestičnej výstavbe? (mk)

Aj keď situácia nie je veľmi priaz-
nivá, predsa len rátame s dvoma
väčšími investičnými akciami. V
tomto roku začíname výstavbu
mestských bytov. Je vypísané výbe-
rové konanie na projektovú doku-
mentáciu, neskôr aj dodávateľa
tridsať malometrážnych tzv. štarto-
vacích bytov pre mladé rodiny a
dôchodcov. Tieto byty vzniknú pre-
stavbou nedokončeného pavilónu
pri Pinelovej nemocnici. Druhou
investičnou akciou je nadstavba
objektov v areáli Materskej školy
Za hradbami, ktoré majú rovné stre-
chy a tie sa musia po desiatkach
rokov užívania už opravovať. Roz-
hodli sme sa ísť inou cestou,
chceme jestvujúce stavby nadsta-
viť. Máme pripravený návrh k pro-
jektovej dokumentácii na malome-
trážne byty, ktoré by mali slúžiťmla-

dýmučiteľom a pracovníkom v škol-
stve.

Sú dve možnosti ako získať byty v
novostavbe. Je to výstavba bytov
na Muškáte, kde firma Stavoimpex
už pred Vianocami odovzdala 16
jedno až trojizbových bytov. Je po-
stavená a pripravená na odovzda-
nie aj druhá bytovka v tejto lokalite,
stavajú sa tu ale už ajďalšie bytové
domy. Máme vytypované aj ďalšie
lokality - v bývalom OSAN-e, na
sídlisku Sever, pod cajlanským
kostolom, pokračovať bude ešte
výstavba na Muškáte. Túto vý-
stavbu budú zabezpečovať
súkromné firmy. Mesto bude stavať
bytovku tak ako som uviedol v odpo-
vedi na prvú otázku.

-

n

n

Rada by som sa opýtala pána
primátora na bytovú výstavbu v
Pezinku, či je možnosť získania
bytu v novostavbe. (ná)

Máme otázku týkajúcu sa ne-
dokončenej prízemnej budovy

na sídlisku Sever - pred a pod
stavbami na ulici L. Novomes-
kého 6, 8, 10, 12. Kedy a pod
akým číslom bolo vydané sta-
vebné povolenie na nadstavbu
tohto objektu a ak bolo stavebné
povolenie vydané, prečo sme
neboli ako vlastníci bytov privo-
laní ako účastníci konania, keď
sme vlastníci susedného po-
zemku.

Čitateľka A.P. sa pýta na vý-

- Týmto rozostavaným objektom
sa Pezinčan zaoberal v minulom
čísle, keď súčasný stav kritizovala
občianka bývajúca v susednej by-
tovke. Len pripomeniem, že nový
majiteľ objektu chce ešte v tomto
roku začať jeho rekonštrukciu. V
prízemí má byť predajňa nábytku a
nadstavba sa týka len zastrešenia
objektu. V strešnej časti majú byť
kancelárie a byt správcu. Staveb-
ník zatiaľ o stavebné povolenie ne-
požiadal, preto stavebné konanie
ešte nebolo. Máme záujem, aby sa
problém s touto stavbou čím skôr
definitívne vyriešil. Predtým sme
zamietli zámer urobiť tam reštaurá-
ciu, lebo v susedstve bytovky to
nepovažujemeza vhodné.
n

stavbu nových štátnych bytov
pre sociálne odkázaných mlad-
ších ľudí. Na žiadosť o byt, ktorú
poslala na MsÚ, vraj dostala od-
poveď, že chápu ich neutešenú
situáciu, ale byty v súčasnosti
nemajú a evidenciu nevedú.
- Čitateľke chcem povedať, že vý-
stavba štátnych bytov už neexistu-
je. Treba si uvedomiť, že byt už
možno získať len od súkromných
spoločností alebo od mesta tzv.
štartovacie byty. Tieto byty budú
však slúžiť len na obdobie 3 - 5
rokov. Kým si mladí ľudia našetria
alebo si vybavia úver na kúpu bytu.
Pokiaľ ide o žiadosti občanov o
byty tieto už na rozdiel od pred-
chádzajúcich rokov vedieme v evi-
dencii. Každý záujemca musí v
žiadosti doložiť stručnú charakte-
ristiku terajšej bytovej situácie a
problémov. Takáto žiadosť sa do-
stane do evidencie. Pri uvoľnení
staršieho bytu alebo pri výstavbe
nových sa robí aktuálny poradov-
ník podľa naliehavosti. Výber ale
nerobí primátor či vedenie mesta
ale sociálna komisia pri mestskom
zastupiteľstve.
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Tomáš Štefanovič 2.12.
Daniel Virgovič 2.12.
Lujza Budinská 3.12.
Martin Gavorník 3.12.
Vladimíra Kapáková 3.12.
Michal Focko 4.12.
Samuel Marec 5.12.
KristínaČernayová 7.12.
Matej Šeffer 10.12.
Natália Pitrová 14.12.
OliverČernák 22.12.
Sofia Martincová 29.12.

JUDr. Stanislav Laifer a Ing. Dag-
mar Capiková
Adrian Brunovský a Janka Čer-
vená
Ing. Kamil Kutiš a Ing. Dalila Luk-
nárová

Jozef Jankovič 20.1.
Pavol Laco 26.1.

Júlia Schmidlová 4.1.
Štefan Orlický 6.1.
Amália Strapáková 6.1.
Michal Valachovič 9.1.
AntonĎurana 21.1.
Jaroslav Hubáček 30.1.

JozefínaAxamitová 6.1.
Elena Kapcová 14.1.
Irena Vendelingová 20.1.
Ľudmila Nogová 21.1.
Angela Potočná 23.1.
Margita Krausová 28.1.
Fabiola Mališková 29.1.
Ján Blažek 30.1.

Ján Barančík 14.1.
JánĎuriš 21.1.
Ružena Kamanová 27.1.
Jozef Šajerman 30.1.

Mária Marianyiová 17.1.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročná

Dňa 10. januára
2004 uplynulo 20
rokov čo nás navždy
opustil manžel, otec
adedko

S láskou spomí-
najú manželka, dcéry s rodinami a
vnúčatá.

Kto ste ho poznali venujte mu ti-
chú spomienku.

Ondrej URBAN

Štefan Baláž 75 r.
MikulášČervenka 73 r.
Štefan Fülöp 84 r.
Marián Galgóci 52 r.
Žofia Gurová 82 r.
Irena Hajková 78 r.
Ľudevít Hanúsek 71 r.
Milan Idešic 77 r.
Milan Jureník 50 r.
Irena Klamová 52 r.
Miroslav Kukučka 29 r.
Margita Ondrovičová 77 r.
Miroslav Peško 47 r.
Svetozár Slaboň 44 r.
Jozef Strapák 69 r.
Júlia Strapáková 86 r.
Júlia Svozilová 66 r.
Františka Šefčíková 81 r.
Anna Topolecká 48 r.
Jaroslav Varga 42 r.
Mária Krasňanská 89 r.
Juraj Robínek 80 r.

Dňa 2.1. 2004 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
milovaný manžel,
ocinko a deduško

(Rudo)
.

Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Manžel-
ka Vierka, deti a ostatná smútiaca
rodina.

Michal
KOSTKA

Dňa 8.1. uplynulo
5 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš mi-
lova ný m anž e l ,
otec, dedko a pra-
dedko

Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manželka a
deti s rodinami.

Vincent
ČAJKOVIČ.

Dňa 9.1. 2004 sme
si pripomenuli sté
výročie narodenia a
25.1. 2004 17. vý-
ročie úmrtia našej
drahej matky, babky
aprababky vdovy

z Pezinka.
S láskou a úctou spomínajú syno-
via František, Anton a dcéry Júlia a
Anna s rodinami.

JúlieREPATEJ

Dňa 14.1. 2004
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
Kto ste ho poznali

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.

S láskou spomínajú manželka a
deti s rodinami.

Benjamín
KOPÁČIK

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Čím viac plynie čas tým viac
chýbaš nám.
Dňa 18.2. 2004uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil man-
žel, otec, dedko a
pradedko

z Viničného.
Kto ste ho poznali, venujte mu

tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka adeti s rodinami.

František
RYBECKÝ

Dňa 22.2. 2004
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustila
naša najdrahšia
manželka, mamič-
ka, babička, praba-
bička

S láskou spomína celá rodina.

Brigitka
BALÁŽOVÁ.

Srdiečko Ti prestalo biť, nebolo
lieku, aby si mohla žiť. Pustý je
dom, smutno je v ňom. Utíchol
hlas, mala si rada život aj nás.

Dňa 18.1. 2004 sa
dožil 61 rokov života
manžel, otec, dedko

Všetko najlepšie do
ďalších rokov života
želajú manželka

Dodika, dcéry Katka a Svetlana s
rodinami.

Vladimír SLANÝ.

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Čím viac plynie čas, tým
viac chýbaš nám.
Dňa 7.1. 2004 uplynul rok, čo nás
opustila . Kto
ste ju poznali venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú kama-
rátky Majka, Milka a Ferko.

Mária KOLLÁROVÁ

Dňa 1. januára
2004 uplynul rok, čo
po ťažkej chorobe
zomrel môj manžel

.
Dňa 29. januára

sme si pripomenuli
jeho nedožité 65-te narodeniny. So
smútkom v srdci si spomína man-
želkaAnna Belešová.

Ladislav BELEŠ

Smrťou predsa život nekončí, iba
zabudnutie znamená koniec živo-
ta.
Dňa 17.1. 2004 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná

,
rod. Strnisková.

S láskou a úctou spomínajú man-
žela dcéry s rodinami

Helena
MUŠÁKOVÁ

Srdce unavenéprestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide vdiaľ,
nám ostali len bolesť ažiaľ.

Dňa 13.1. 2004 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, dedko a pra-
dedko

.
S láskou spomína

smútiaca rodina

František VARGA

V decembri uplynul rok, keď nás
náhle opustili drahí

.
S láskou na vás spomína dcéra

Žanka, vnučky Kajka a Maťka, syn
Dušan, mama Mária s rodinou. Ni-
kdy nezabudneme!

Karol a DarinaŠINDELÁROVÍ

Dňa 23. februára
oslávi krásne se-
demdesiate naro-
deniny naša drahá
mama a stará ma-
ma

K tomuto vzácnemu jubileu zo
srdca blahoželá a do ďalších rokov
života všetko najlepšie, veľa zdra-
via a šťastia želá dcéra Štefánia s
manželom a deťmi.

Helena
VERNEROVÁ

Dňa 14.2. 2004
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, dedko a
pradedko

Kto ste ho poznali venujte
muprosím tichú spomienku.

Róbert
PULLMANN

S láskou spomína manželka,
dcéry s rodinami, vnuci a prav-
nučky.

Dožila si sa prekrásnej chvíle,
prešla si životom predlhé míle.
Prešla si krajinou bolestí, lásky,
dovoľ nám pohladiť postriebrené
vlásky. Z tvojej lásky, srdca, dlaní,
vždy k nám prúdi šťastia tok. Nech
Ti i po našom prianí Boh žehná
každý krok.

Dňa 2.2. 2004 sa
dožíva krásnych
osemdesiatich na-
rodenín naša dra-
há mama, babička
a prababička

Všetko najlepšie zo srdca praje
dcéra Oľga s manželom, vnuk
Kajo s manželkou Katkou, vnučka
Olinka a pravnuci Olinka, Kajuško
a Borisko jej posielajú veľkú pusu.

Mária
PUKANČÍKOVÁ.

Dňa 19.2. uplynie
10 rokov od tragic-
kej smrti našej milo-
vanej dcéry, sestry,
švagrinej a tety

S láskou spomínajú rodičia a brat
s rodinou. Kto ste ju poznali venujte
jej, prosím, tichú spomienku.

Silvie
BELANSKEJ.
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V piatok 20. februára sa uskutoční
v Dome kultúry X. jubilejný Ples far-
nosti Pezinok. Do tanca a na poč-
úvanie budú hrať Dychová hudba
CAJLANÉ, hudobná skupina STRA-
PEC, ľudová muzika rodiny Krígov-
ských a Disco J&T. Predtančenie
zabezpečia Pezinské roztlieskava-
čky LET´S DANCE. Organizátori
pripravia tiež výstavy - 10 rokov
Plesu farnosti a Vo víre opráv. Vstup-
né: 250 Sk v hlavnej sále, 200 Sk vo
foyeri. Predpredaj vstupeniek: Fran-
tišek Féder, Farská 7, Pezinok (mo-
bil 0905 342 261).

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

Mestská samospráva v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú
XII. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinka. Jej po-
slaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mla-
dých talentov.

1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci
základných a študenti stredných
škôl, ktoré majú sídlo na území
mesta alebo ktorí majú v Pezinku
trvalé bydlisko.

2. Súťažné práce nie sú obmed-
zené žánrovo, musia byť pôvodné,
môžu maťpôvod v písomných kont-
rolných prácach.
3. Podmienkou zaradenia do hod-

notenia je doručenie súťažných
prác v troch strojom (počítačom)
písaných exemplároch v sloven-
skom jazyku do 31.3. 2004 naadre-
su: Kultúrne centrum, Holubyho 42,
Pezinok, Daniela Debnárová.
4. Súťaž je anonymná, pri každom

texte treba uviesťnamiesto mena a
adresy heslo. V priloženej zalepe-
nej obálke, označenej rovnakým
heslom, sa uvedie meno autora,
jeho adresa, dátum narodenia a
škola, ktorú navštevuje. Stredo-
školáci pripoja k heslu symbol "S-
Š", žiaci základných škôl symbol
"ZŠ". Obálky budú otvorené až po
vyhodnotení súťaže.

5. Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná pri-
mátorom mesta Pezinok.

6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v
každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch
poézia a próza. Všetky vyhodno-
tené súťažné práce budú odme-

nené vecnou cenou. Najlepšie
práce uverejnímesačník Pezinčan.

7. Ak by súťažné práce nespĺňali
očakávanú úmeleckú úroveň, vy-
hlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo niektorú z cien neudeliť
alebo znížiť.
8. Výsledky súťaže uverejní mesa-
čník Pezinčan a webová stránka
mesta Pezinka.

9. Ak sa po otvorení obálky zistí,
že súťažiaci nespĺňa podmienky
súťaže, práca bude zo súťaže vyra-
dená.

Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže O cenu primátora mesta
Pezinka sa uskutoční 16. júna 2004
na Mestskom úrade v Pezinku. Or-
ganizačným zabezpečením súťaže
je poverená Daniela Debnárová z
Kultúrneho centra Pezinok, Ho-
lubyho 42, tel. 033/641 39 33.

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, mesto Pezinok a Združe-
nie malokarpatská vínna cesta vyhlasujú II. ročník súťaže

.
Je to výzva pre dievčatá, ktoré si chcú overiť svoje schopnosti a šarm.

Nositeľka tohto titulu bude oprávnená reprezentovať Malokarpatský región
na rôznych regionálnych, celoslovenských, prípadne medzinárodnýchakci-
ách a súťažiach súvisiacich s vínoma regionálnymi tradíciami.

dievčatá a ženy od 16 - 25 rokov, ktoré sú
v študijnom, učebnom, pracovnom pomere, alebo inak spojené s pestova-
ním výrobou a obchodom s hroznovým vínom.

a) - základné znalosti z oblasti vinohradníctva a vinárstva (v prípade
potreby poskytne organizátor podklady)

b) - ťahanie rôznych druhov vína heverom, základy de-
gustácie a určenie odrody

c) - spev, tanec, hovorené slovo, ukážka regionálnej
gastronómie (vhodnej k vínu), prípadne iné formy prejavu v maximálnom
limite 3 minúty

d) , rodného mesta alebo obce, z ktorej súťažiaca
pochádza.

19.3. 2004 v priestoroch Domu kultúry v Pezinku. Orga-
nizátori zvolajú účastníčky na prípravné stretnutie min. týždeň pred termí-
nom súťaže.

do osobne alebo poštou na
adresu: Mestská vinotéka, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok (Anna Han-
úsková, tel. 0905 593294, 033/641 1132).

KRÁĽOVNÁ
VÍNA2004

Na súťaži sa môžu zúčastniť:

Súťažné disiplíny:

Termín súťaže:

Termín odovzdania prihlášok: 27.2. 2004

test

praktická časť

voľná disciplína

pozvánka do regiónu

Prihláška na súťaž

Meno a priezvisko:...............................................................................

Dátum a miesto narodenia:.................................................................

Bydlisko:.......................................................................................... ....

Tel. kontakt:.........................................................................................

Vzdelanie/pracovné zaradenie:...........................................................

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

Názov a adresa školy/zamestnávateľa:...............................................

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

Definovanie voľnej disciplíny:..............................................................

Požiadavky na technické zabezpečenie:.............................................
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V septembri sa uskutočnila štvor-
dňová návšteva Svätého Otca Já-
na Pavla II. na Slovensku.

Pri ceste z Bratislavy do Trnavy
papamobilom prechádzal Svätý

Otec cez Pezinok. V uliciach mesta
ho vítali stovky obyvateľov Pezinka
i okolitých obcí. Bola to prvá histo-
rická návšteva hlavy rímsko-
katolíckej cirkvi v našom meste.

kov, ale aj pestrosti programu, roz-
siahlosti a ekonomického prínosu.

Pozitívne hodnotenie podporilo
zámer mesta, organizovať Vino-
branie v Pezinku každý rok. Tohto-
ročný termín Vinobrania bol stano-
vený na 24. - 26. septembra.

Najväčším podujatím v minulom
roku bolo Vinobranie. Podľa odha-
dov organizátorov sa na ňom
počas troch dní zúčastnilo 180 tisíc
návštevníkov. Tieto oberačkové
slávnosti boli mimoriadne úspešné,
nielen čo sa týka počtu návštevní-

Najrozsiahlejšou stavbou na úze-
mí mesta bola rekonštrukcia že-
lezničnej trate. Jej súčasťou bola
obojstranná výmena koľajníc a
stavba nového mosta pri Glejov-
ke.

Rekonštrukcia bola financovaná

z prostriedkov Európskej únie a v
nasledujúcich rokoch bude pokra-
čovať ďalšími stavbami. Cie- ľom
rozsiahle rekonštrukcie je dosi-
ahnuť zrýchlenie premávky vlakov
až na 160 kilometrovú rých- losť.

Pezinok popri vrcholných republi-
kových podujatiach sa stal dejis-
kom európskych šampionátov -
orientačných bežcov v kategórii
dorastu a pretekov automobilov
do vrchu.

Preteky v šprinte orientátorov za
účasti 270 pretekárov z 19 krajín
sa konali priamo v centre mesta,
ďalšie súťaže (dlhé trate, štafety)
boli v okolí Pezinka. Podujatie,
ktorého organizátorom bol Sokol
Pezinok na čele s MUDr. Pavlom

Poláčkom, sa vydarilo, zahraniční
návštevníci odchádzali zo Slo-
venska mimoriadne spokojní.

Na automobilových pretekoch
do vrchu Baba štartoval doteraz
najväčší počet 141 jazdcov. Pre-
teky po rezignácii Studeničovho
Motosportu prvý raz organizovala
Slovenská asociácia motoristic-
kého športu. Absolútny víťaz Ta-
lian Zardo na Oselle zajazdil
traťový rekord 2:00,82.

V našom meste sa v minulom roku
konalo viacero významných kultúr-
nych podujatí, ktoré vzbudili pozor-
nosť občanov. Osobitný záujem
Pezinčanov i ľudí z okolia vyvolali
dve nové a najväčšie podujatia -
divadelný festival TO NAJLEPŠIE Z
ČESKÉHO HUMORU a hudobný
festival HODOKVAS.

Jedinečnosť 6-dňového divadel-
ného festivalu bola v tom, že sa prvý-
krát konal na Slovensku, rok potom,
čo sa podobné podujatie s účasťou
slovenských umelcov konalo na
českej pôde v Prahe. V Pezinku sa
predstavili špičkoví českí umelci, na
úvodnom vystúpení Semaforu sa
zúčastnili i ministri kultúry SR a ČR
Rudolf Chmel a PavelDostál. Podu-
jatie za aktívnej pomoci mesta Pe-
zinka pripravila slovensko-česká
agentúra Zuza art production, ktorej
riaditeľkou je pezinská rodáčka
Zuzana Horová (Čolláková).

Trojdňový multimediálny festival

HODOKVAS sa uskutočnil za širo-
kej účasti najmä mladých ľudí v otvo-
renom priestore v blízkosti Malackej
cesty. Vo festivalovom mestečku
boli pódiá pre hudobnú produkciu,
tanečné scény, pre divadlá, lite-
rárne programy, filmy a módnu preh-
liadku. Prípravu náročného poduja-
tia pre tisícky divákov zvládli organi-
zátori veľmi dobre. Pezinok sa tak
stal dejiskom hudobného festivalu,
aký poznali len v oveľa väčších slo-
venských mestách (Trenčín, Brati-
slava, Poprad).
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Na výstave Premeny mesta Pezi-
nok v Malokarpatskom múzeu mohli
návštevníci vidieť fotodokumentáciu
budovy synagógy, ktorá sa pôvodne
nachádzala na mieste, kde dnes
stojí budova Slovenskej sporiteľne.

Židovská komunita v Pezinku si
postavila synagógu v roku 1868
(podľa niektorých údajov v archíve v
Modre, bola synagóga postavená
už v roku 1847), postavili ju mimo
mestských hradieb.

Od
roku 1832 bol rabínom prísny zá-
stanca ortodoxizmu David Jisrael
Schlesinger, ktorý študoval u Cha-
tama Sófera. V polovici 19. storočia
bol rabínom v Pezinku Jaffe Izrael
David Ben Mordechai, pochádzajúci
zo slávneho rodu pražského rabína
Löwa, tvorcu legendárneho Gole-
ma. Od roku 1872 boli rabínmi: Ben-
jamin Zév Schächter,Aron Willheim,
Mayer Landsberg a Benjamin
Fuchs. Posledným rabínom bol v
roku 1944 Jošua Schill, ktorý zahy-
nul v koncentračnom tábore.

Dejiny židovskej náboženskej
obce v Pezinku ešte stále čakajú na

"Veľmi vysokú
úroveň dosiahol židovský nábožen-
ský život v Pezinku v 19. storočí.
Dokazuje to predovšetkým dlhý
zoznam tamojších rabínov." 1

2

svoje spracovanie,
mnoho údajov v doteraz
spracovanej literatúre je
rozporuplných, nielen
datovania ale aj kom-
pletný obraz života tejto
komunity v Pezinku a
jeho spracovaná po-
doba dejín do dnešných
dní chýba.

Synagóga je centrom
náboženského a verej-
ného života židovskej
obce. V živote obce má
tri hlavné funkcie: je
miestom náboženských
obradov, školou ná-
boženských zákonov a
miestom verejných roko-
vaní.

Budova synagógy v
Pezinku, tzv. neologic-
ká, bola postavená v
maurskobyzantskom
štýle, s dvoma vežička-
mi na fasáde - náznak minaretov, a
pseudorománskymi polookrúhlymi
oknami. Fasádu zdobila bohatá štu-
ková ornamentika s dôrazom na
geometriu. V stavbách synagóg
prevládali eklektické a neoslohové
štýly. V blízkosti pezinskej synagógy

stál byt kantora, mikva (rituálne
kúpele) a kóšer bitúnok pre hydinu.
Stavba mala rozmery 25x14 metrov,
doposiaľ sa nepodarilo nájsť v slo-
venských archívoch dokumentáciu
demolácie synagógy v roku 1958
alebo 1959. Priestor synagógy s
bytom kantora bol obkolesený se-
cesným plotom s nádhernou vstup-
nou bránou. Jej podobu dokladajú
už len fotografie z tridsiatych rokov
20. storočia.

Na výstave Premeny mesta Pe-
zinka mohli návštevníci vidieť ma-
ketu synagógy vytvorenú podľa za-
chovaných fotografií a pohľadníc zo
začiatku storočia, maketu vytvorili
študenti dejín architektúry STU v
Bratislave.

Synagóga bola na konci 50. rokov
už v dezolátnom stave. Už v roku
1942 zhodnotil jej technický stav pri
preberaní Jozef Parajka, dočasný
správca majetku židovskej ná-
boženskej obce v Pezinku:

Počas vojny a dlho po nej slúžila
synagóga ako sklad. V roku 1948 sa
dostala synagóga do správy mesta,
pôvodnými plánmi mesta Pezinok
obsahovým naplnením synagógy v
budúcnosti mali byť kultúrne aktivity,
avšak nakoniec došlo k demolácii.

Bárkány, E. a Dojč, Ľ.:
Židovské náboženské obce na Slo-
vensku, Bratislava, 1991.

"Sy-
nagóga je stavba celkom dobrá, iba
všetky okná obrátené do ulice sú
všetky vybité a lavice v synagóge
rozlámané a drevo z nich chybí." 3

1

2

3

Vladimíra Büngerová
Malokarpatské múzeum

Literatúra:

Bárkány, E. a Dojč, Ľ: Židovské ná-
boženské obce na Slovensku, Brati-
slava, 1991, s. 69.
tamtiež,s. 69
MV SR Štátny archív v Bratislave -

pobočka Modra

Židovská synagóga, ktorú zbúrali v roku
1957.

Z médií sme sa dozvedeli, že Mi-
nisterstvo spravodlivosti a vláda
SR navrhujú zrušiť Okresný súd v
Pezinku a do tejto budovy umiest-
niť Protikorupčný súd, ktorý bude
prejednávať najťažšie trestné činy
v ekonomickej oblasti.

V našich novinách sme už písali,
že so zrušením Okresného súdu a
so zriadením Protikorupčného
súdu nesúhlasí Mestské zastupi-
teľstvo v Pezinku, ktoré v minulom
roku proti úvahám ministerstva
protestovalo.

Ako nás informoval primátor
mesta Oliver Solga, spolu s pred-
sedom Okresného súdu v Pezinku

JUDr. Tomášom Michálekom v
minulých dňoch navštívili niekto-
rých poslancov v parlamente, aby
im vysvetlili situáciu, ktorá by na-
stala po schválení tohto vládneho
návrhu v Národnej rade, ktorá sa s
ním má zaoberať v apríli.

Prečo s rozhodnutím vlády
Mesto Pezinok nesúhlasí? O. Sol-
ga: - Po zrušení okresného súdu
budú musieť občania chodiť na
pojednávania do Bratislavy. Proti-
korupčný súd vážne poškodí imidž
mesta, ktoré sa už roky usiluje o
rozvoj vínnej turistiky, špeciálny
bezpečnostný režim naruší po-
kojný život v Pezinku. (mo)
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1. Svatava Špániková

2. Michal Peniak

3. Peter Valka

Richard Nemec

Filip Polc
Andrea Šišková

Martin Tománek

Michal Paríšek

Andrej Lukjanec

Karate club Pezinok

Karate club Pezinok

Stolnotenisový klub
Slovkarpatia Pezinok

Sisley Treviso

Karate club Pezinok

1. Judo club Pezinok

1. Judo club Pezinok

BK Prostějov

1. Milan Randl

2. Jana Mezeiová

3. Matej Kunert

Barbora Micháliková

Martin Piják

Veronika Vachová

Alexandra Horáková

Zuzana Gregušová

Darina Poláčková

Alena Hupková

1. Judo club Pezinok

ŠSK Stupava

AŠK Inter Bratislava

Vital Bratislava

TJ Sokol Pezinok - OB

TJ Sokol Pezinok - OB

Karate club Pezinok

Karate club Pezinok

TJ Sokol Pezinok - OB

Karate club Pezinok

1. Judo club Pezinok
2. Volejbal VTC Pezinok
3. Stolnotenisový klub

Slovkarpatia

1. Karate klub Pezinok
2. MaSK Pezinok (softbal)

Judo club Pezinok
3. MBK Pezinok

Pezinčanka sa stala
najlepšou pretekárkou v pretláčaní rukou na
Slovensku za uplynulých desať rokov. Roz-
hodla o tom Slovenská asociácia pretláčania
rukou, ktorá ocenenia odovzdávala vo štvr-
tok 15. januára v Bratislave. Medzi mužmi
bol v minulomdesaťročí najlepší Ján Germá-
nus z Revúcej. Martina získala päťmedailí (1
zlatá) na majstrovstvách sveta a päť medailí
(1 zlatá) na majstrovstvách Európy.

Martina Pastuchová

Za najlepšieho športovca roku 2003 v Pezinku
v kategórii seniorov bola vyhlásená karatistka

. Vlaňajšia sezóna sa jej
ozaj vydarila - stala sa majsterkou sveta v kic-
kboxe v Írsku v kategórii semicontact ženy +
65 kg, vyhrala domáci šampionát, zvíťazila na
Czech Open v Prahe a Slovak Open. Okrem
toho dominovala i na ďalších turnajoch v ka-
rate a kickboxe. Preteká za Karate kickbox
klub Pezinok. Je reprezentantkou Slovenskej
republiky.

Svatava Špániková

V kategórii juniorov sa
najúspešnejším špor-
tovcom roka stal džu-
dista
Získal titul majstra
Európy v kategórii ka-
detov a stal sa sloven-
ským šampiónom u
kadetov i juniorov. Na
majstrovstvách Euró-
py juniorov obsadil 9.
priečku.
Je členom 1. Judo
clubu Sokol Pezinok a
reprezentantom Slo-
venska.

Milan Randl.

Garantom vyhodnotenia ankety a vyhlásenia najúspešnejších
športovcov roka 2003 bola Komisia mládeže a športu pri Mest-
skom zastupiteľstve za mediálnej spolupráce redakcie mesač-
níka Pezinčan.

V našich novinách sme uverejnili zoznam pezinských športov-
cov a ich minuloročných výkonov s ktorými kandidujú na ocenenie
Športovec roka. Pri zozname bol tiež anketový lístok na ktorý
mohli záujemcovia o anketu uviesť poradie športovcov, ktorých
výkony najviac oceňujú.

Vyhodnotenie ankety a definitívne určenie poradia najúspešnej-
ších športovcov v kategóriách seniorov a juniorov u jednotlivcov i
kolektívov urobila Komisia mládeže a športu 14. januára. Zostaviť
poradie nebola vôbec ľahká úloha, najmä keď viacerí kandidáti na
ocenenie dosiahli na súťažiach rovnaké výsledky.Aj preto komisia
určila v poradí len prvých troch jednotlivcov a kolektívy, ostatných
v rebríčku len vymenovala.

Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov roka 2003
sa uskutoční 3. februára. Ďalšie informácie prinesieme v bud-
úcom čísle.

V našich novinách sme priniesli informáciu o zmenách vo futbalovom
klube PŠC Pezinok, ktoré nastali po mimoriadnej členskej schôdzi. O
prvých krokoch novozvoleného výboru sme sa pozhovárali s predsedom

(na snímke).Ing. Františkom Moravčíkom

-

l

l

Pán predseda, čo ste urobili
ako prvé?

Najväčšia pozornosť fanúši-
kov sa pochopiteľne sústreďuje
na seniorské áčko, ktoré je po
jesennej časti v treťoligovej
súťaži na nelichotivej poslednej
priečke. Aké kroky robíte, aby sa
tento stav zmenil?

Bola to inventarizácia majetku
klubu. Rozdelili sme si úlohy a vy-
tvorili štyri ko-
misie. Sú to:
t e c h n i c k o -
prevádzková
komisia, pro-
pagačná komi-
sia, ktorá má
na starosti aj
styk s verej-
nosťou, tré-
nerská komi-
sia a kontrolná
a revízna komisia. Najmä prvé dve
považujem za mimoriadne dôležité.
Prvá bude mať na starosti chod ce-
lého klubu, druhá sa bude snažiť
vytvoriť širšiu členskú základňu
klubu a tiež ho zviditeľňovať.
Chceme prebudiť u fanúšikov
zdravý lokálpatriotizmus, aby sa o
dianie v klube viac zaujímali.

-

-

- B

Pochopiteľne hlavným cieľom vý-
boru, realizačného tímu a hráčov je
zachrániťpre Pezinok III. ligu. Teraj-
šie postavenie pezinského futbalu
považujeme za nedôstojné, veď v
tomto meste sa kedysi hrávala
druhá liga. Keď sa zachránime, na
budúci ročník si postavíme cieľ -
umiestniť sa na poprednom mieste.

Toho sme si vedomí. Momentálne
máme v áčku 22 - 24 hráčov. Do
zimnej prípravy sa zapojilo sedem
nových hráčov, s ktorými už máme
uzatvorené dohody. Očakávame,
že budú pre mužstvo prínosom. Vý-
ber hráčov sme ponechali na tréne-
ra Dušana Jacka a tajomníka klubu
Dušana Berzediho, ktorí majú o
hráčoch najlepší prehľad. Náš tím
posilnili Roman Svoboda z Dunaj-
skej Lužnej, Radovan Síč a Viliam
Böhman, obaja zJaslovských Bohu-
níc, Ladislav Krajčovič z Veľkých
Kostolian, na hosťovaní z Modry
bude Miroslav Pastucha, Marek
Pätoprstý sa vrátil z Rakúska a Ju-
raj Lisý prišiel zo Svätého Jura.

ude trvať 67 dní, od začiatku ja-
nuára až do 14. marca, keď sa zač-

l

l

Bez hráčskych posíl to ale
zrejme nepôjde...

Ako vyzerá zimná príprava?

ne jarná časť súťaže. Počas zimnej
prípravy sa sústredíme na zohratie
mužstva, aby doň dobre zapadli
noví hráči. V príprave zohráme 11
zápasov. Prvý majstrovský zápas
hráme s SFM Senec.

Ťažko očakávať, že získame jed-
ného silného sponzora. Skôr to
budú viacerí menší sponzori. Získa-
vanie sponzorov je však zložitá vec,
chce to veľa úsilia, presviedčania.
Azda však riešenie nájdeme a klub
finančnezabezpečíme.

Šesť. Okrem áčka seniorov sú to
dve dorastenecké mužstvá, dve
žiacke a prípravka. Financovanie
mládežníckych mužstiev máme za-
bezpečené vďaka grantom Mesta
Pezinka.

-

-

l

l

Podarilo sa vám vyriešiť otáz-
ku sponzora?

Koľko má PŠC mužstiev?

(mo)
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Centrum voľného času má pre
vás jedinečnú možnosť prístupu na
internet s farebnou tlačou. Využite
nekonečné možnosti internetu -
každý pondelok od 14. do 17. hod.
za minimálny poplatok 30 Sk za
hodinu.

Tešia sa na vás pracovníci odde-
lenia techniky na Mladoboleslav-
skej 9 v Pezinku. (CVČ)

Vedenie Mládežníckeho basket-
balového klubu Pezinok zorganizo-
valo dňa 27.12. 2003 basketbalové
benefičné podujatie pod názvom
Hoď a bež, z ktorého finančný
výťažok bol venovaný študentovi
Maťovi Kohútovi ako príspevok na
jeho nevyhnutnú rehabilitačnú lieč-
bu. Obnos 7600 Sk odovzdali za
prítomnosti organizátorov a špor-
tovcov priamo v športovej hale na
Komenského ulici. Suma, ktorá sa
vyzbierala počas podujatia bola
zložená z príspevkov samotných
účastníkov - členov družstiev MBK
Pezinok, rodičov, ktorí boli prítomní
na podujatí, fanúšikov basketbalu a
vedenia MBK Pezinok. Finančnou
čiastkou a cenami pre víťazov v
jednotlivých súťažiach (smečova-
nie, streľba za 3 body, streľba TH) a
v turnajoch družstiev prispel riaditeľ
Rádia OKEY Michal Arpáš, vďaka
patrí aj sponzorom, ktorí sa posta-
rali o občerstvenie počas celého
podujatia.

V nedeľu 11. januára sa uskutočnilo v Pezinku 4. kolo CEWOL-u - Stredo-
európskej zimnej ligy v orientačnom behu. Preteky v uliciach mesta usporia-
dal Klub orientačného behu TJ Sokol Pezinok. Štartovali pretekári zo Slo-
venska, Rakúska a Česka.
Výsledky: - 19 (3 km) - 1. Vladan Henek (ČR) 16,23, 2. Pavol
Bukovác 16,26, 3. Maroš Bukovác (obaja Farmaceut Bratislava) 17,31,

- 19 (2,6 km) - 1. Soňa Beržinská (Kobra Bratislava) 17,46, 2. Alena
Bukovácová (Farmaceut Bratislava) 19,19, 3. Stanislava Fajtová (Vazovova
Bratislava) 19,47.

kategória muži
kate-

gória ženy

(PP)

V septembri 2003 sa začal v loka-
lite, pracovne nazvanej Starý zá-
mok II., dlhoočakávaný archeolo-
gický výskum stredovekej fortifiká-
cie, ktorá bola stotožňovaná s Pe-
zinskýmhradom, známym z písom-
ných materiálov z 13. storočia. Ar-
cheologický výskum sa uskutočnil
vďaka pomoci a spolupráci viace-
rých inštitúcií. Dozor nad výskum-
nými prácami už tradične prevzalo
Archeologické múzeum Sloven-
ského národného múzea pod vede-
ním PhDr. Zdenka Farkaša, ktorý
výskum viedol. Veľkú pomoc po-
skytlo opäť Stredné odborné uči-
lište na Komenského ulici v Pe-
zinku, ktoré dalo k dispozícii záu-
jemcov z radov študentov školy.
Vďaka patrí aj Veteran Car Clubu
Pezinok, ktorý poskytol priestory na
zriadenie základne a zabezpečoval
stravovanie výskumných pracovní-
kov i brigádnikov. Poďakovanie tiež
patrí nášmu spolupracovníkovi Ri-
chardovi Slezákovi, ktorý sa na
výskumoch aktívne podieľal.

Prvý ročník výskumu stredove-
kého opevnenia na strmom kopci
nad sútokom dvoch potokov mal za
úlohu identifikovať základy zacho-
vaných objektov a potvrdiť, že exis-
tencia hradu na tomto mieste je
totožná s písomnými zmienkami
prameňov z 13. storočia. Je poteši-

teľné, že obidva predpoklady sa
podarilo viac-menej naplniť.
Výskum odhalil na vrcholovej plo-
šine kamenné základy stavby,
ktorá mohla byť vrcholovou vežou.
V ďalšej skúmanej časti objektu
sme sa sondou dlhou 30 metrov a
širokou 1,5 metra snažili odhaliť
predpokladanú architektúru vysu-
nutého predhradia. To sa však ne-
podarilo. Napriek tomu množstvo
klincov, nájdených počas hĺbenia
sondy i pomocou detektoru kovov
rovnako ako aj stopy po požiari na-
značujú, že sa na tomto mieste s
najväčšou pravdepodobnosťou
nachádzala drevená stavba, ktorá
bola zničená počas bojov o hrad.

Intenzitu týchto bojov nám do-
kladá množstvo kovových streliek -
hrotov, šípov, ktoré sa nachádzali
takmer v celom areáli hradu.
Okrem nich sa našli tiež strelky do
kuší, ostrohy, kovania, množstvo
klincov, sekera, úlomky keramiky a
ďalšie predmety, dokladajúce exis-
tenciu hradu do druhej polovice 13.
storočia. Najcennejším nálezom
však bezpochyby je úlomok skle-
nenej fľaše, ktorý bol na odbornom
sklárskom seminári s názvom His-
tória skla 2003, konajúcom sa v
Nitre v októbri 2003 odborníkmi
jasne identifikovaný. Najmä podľa
českých účastníkov seminára ide o

sklo z tzv. doppelfľaše, ktoré sa vo-
zili na južnú Moravu a s najväčšou
pravdepodobnosťou aj na územia
severozápadného Uhorska v
rokoch 1240 - 1270 z bavorských a
tirolských sklární. Nielen z hľadiska
dejín nášho mesta ale vôbec celého
malokarpatského regiónu je ojedi-
nelý tiež súbor streliek, ktoré sa za-
tiaľ na hrade našli. Ide o pomerne
rozsiahlu škálu rôznych typov stre-
liek, z ktorých niektoré majú analó-
gie až na území južného Ruska a
Ukrajiny.

Napriek tomu, že sa nám zatiaľ
počas výskumu nepodarilo nájsť

ani jednu mincu, ktorá by datovala
existenciu hradu na spomínanom
kopci presnejšie, je informácia o
datovaní nájdeného skla dosta-
točná na to, aby sme sa mohli
oprávnene domnievať, že skú-
maná fortifikácia je naozaj Pezin-
ský hrad, spomínaný v roku 1271,
keď bol obsadený českým vojskom
Přemysla II. Otakara a následne v
ďalších historických prameňoch,
podľa ktorých:

Pravdepodobne počas týchto
bojov bol zničený aj Pezinský hrad.
Na záver zhrnutia prvej sezóny
archeologického výskumu by sme
chceli vyzvať všetkých nadšencov
miestnej histórie, ktorí lokalitu na-
vštívili, aby nás oboznámili s pred-
metmi, ktoré tam našli. Každý z
nich tak môže pomôcť doplniť chý-
bajúce informácie o hrade a
prispieť malým úlomkom do mo-
zaiky bohatých pezinských dejín.

"Na jar roku 1287
vtrhli na juhozápadné Slovensko
vojská rakúskeho vojvodcu Al-
brechta na pomoc kráľovi proti
veľmožovi Ivanovi z Kyseku (Kös-
zegu), ktoré dobyli Bratislavu a po-
stupne v rokoch 1288-1289 aj Pezi-
nok, Svätý Jur a celú oblasť až po
Trnavu."

Petra Pospechová,
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

Organizátori sa na základe prvej
skúsenosti a samozrejme aj dobrej
a ušľachtilej myšlienky rozhodli
organizovať podujatie každoročne,
s tým, že získané finančné pro-
striedky sa venujú vždy na iný účel.

(JS)

Manažér MBK Pezinok Justín
Sedlák a člen výboru Ľubomír
Blažek odovzdávajú Maťovi Koh-
útovi finančný dar a dres klubu.

V stredu 4. februára o 18.30 hod.
sa v športovej hale SOU na Komen-
ského ul. uskutoční ďalšie kolo Slo-
venského pohára v hádzanej mužov.

Postup si zabezpečil aj domáci tím
ŠKH, keď po vynikajúcom výkone v
minulom kole vyradil favorizovanú
juniorku ŠKP Bratislava. Najbližším
súperom ŠKH AGROKARPATY Pe-

zinok bude účastník medzinárodnej
hádzanárskej súťaže HIL - družstvo
Trnavy.

Veríme, že na tento zaujímavý
duel si nájdu cestu do hľadiska nie-
len skalní pezinskej hádzanej, ale aj
priaznivci iných športov a skvelou
atmosférou podporia našich hádza-
nárov. Milo Matonog

Chceme sa poďakovať P. Bar-
tošovi a jeho rodine z Grinavy,
ktorí keď videli oznam o strate
psíka Darky nám zatelefonovali,
že pes je u nich, a hoci ho už nie-
koľko dní mali za svojho, čestne
a ochotne ho vrátili. Ďakujeme.

rod. F. Matiašovského
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Klub orientačného behu TJ Sokol
Pezinok prosí čestného nálezcu,
ktorý našiel označenie kontrolného
stanovišťa č. 44 pre orientačný
beh, aby ho odovzdal na mestskú
políciu. Označenie sa stratilo v ne-
deľu 11. januára. (PP)

Eva Šišková - Molekuly
vesmíru;

Braňo Herchl - Fotogra-
fie;

o 19.00 hod. vo Veľkej sále -

- koncert beato-
vo-folkovej kapely v spojení s
ľudovou piesňou;

v Salóniku -

1. Samuraj JAP
3. FK: Monty Python: Zmysel

života VB
4. Zelené peklo USA, KAN

5. - 6. Pán prsteňov: Návrat krá-
ľa NZ , USA

7. - 8.. Pán prsteňov: Návrat krá-
ľa NZ, USA

10. - 11. Chtíč
12.
13. Rýchlo a zbesilo 2 USA

14. - 15. Jedna ruka netlieska ČR
17. - 18. Úsmev Mony Lízy USA
19. - 20. Rozvod po francúzsky

USA, FRA
21. - 22. Jednotka rýchleho nasa-

denia USA
24. - 25. Veľká ryba USA

26. Scary Movie 3 USA
28. - 29. Scary Movie 3 USA

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

2.2. - 15.2.

16.2. - 7.3.

4.3.
FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
- JELINEK TOUR

1. - 7.3. VÝSTAVA
VOSKOVÝCH FIGURÍN: SLÁVNE
OSOBNOSTI.

KINO DOMU KULTÚRY

(15.00 a 19.00)
FRA

FK: Boží zásah FRA, MAR

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

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

;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-

niku - - pokra-
čovanie cyklu prednášok V.Černuš-
kovej;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - - kon-
cert kresťanských a romantických
piesní;

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

- spoločenské posedenie s
hudobnou skupinou AKCENT LIVE,
a MAXIM SAX TRIO (Nemecko). V
programe vystúpia tanečníci a žong-
léri. Podujatie: Internationale Musik
- Kunstler und Veranstaltungs -
Agentur z Nemecka;

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

(štvrtok) o 18.00 hod. v Malej
sále -

- MUDr. Marcela
Laiferová prednáša o zdraví a odpo-
vedána vaše otázky;

(piatok) o 19.15 hod. v Spo-
ločenskej sále a Zrkadlovej sále -

(nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- karneval s maskami
programom, hrami a súťažami. V
spolupráci s CVČ;

(piatok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále -

- divadelná komédia Agentúry
M.T. JAN, s.r.o. Účinkujú: Marek
Ťapák, Zuzana Tlučková, Dušan
Szabó, Gabriela Škrabáková, Da-
nica Jurčová, VieraRichterová...

KULTÚRNE CENTRUM

7.2.
X. REPREZENTA-

ČNÝ PLES KLUBU PODNIKA-
TEĽOV MESTAPEZINOK
12.2.

HOVORY O ZDRAVÍ

13.2.
KAPUCÍNI

14.2.
VALENTÍNSKY

VEČER

15.2.
AHOJ ROZPRÁVKA

19.2.
MYSLITE NAZDRAVIE, skôr

než bude neskoro

20.2.
X.

PLES FARNOSTI PEZINOK;
22.2.

VEĽKÝ DETSKÝ
KARNEVAL

27.2.
DOKONALÁ SVAD-

BA

Šiesteho januára na Troch kráľov sme mohli
strenúť v uliciach mesta trojicu počerných
mladých ľudí, oblečených v bielych pánskych
košeliach, s vysokými čapicami na hlavách.
Prechádzali od bytu k bytu a kde im otvorili,
tam odrecitovali trojkráľový vinš. Iste dobrý
nápad ako si "legálne" zarobiť nejaké
korunky. Nenadarmo sa vraví, komu sa
nelení, tomu sazelení... (mo)

Srdečne pozývame
rodičov s deťmi na
hravé dopoludnia pod
názvom

Podujatie
sa koná každú stredu
od 10. do 12. hod. v Cen-
tre voľného času v Zá-
mockom parku v Pe-
zinku a pozostáva z
hier, tvorivých dielní,
rozprávok. Sprístup-
nená je aj ,
kde si môžete zblízka
pozrieť zajačika, mor-
ča, či exotické zvieratá,
akými sú pieskomil ale-
bo achatín, najväčší sli-
mák pôvodom zAfriky.

Ponúkame vám prí-
jemne strávené chvíle v
kolektíve.

Mama, ocko
poď sa hrať!

(CVČ)

Ríša zvierat

l o služ-
bách v pezinskom stre-
disku zimných športov
Baba dostanete na tel.
čísle 033/640 2312 ale-
bo na internetovej strán-
ke .

INFORMÁCIE

www.holidayinfo.sk

Časť expozície motoristickej výstavy.

V piatok 16. januára sa uskutočnila
v Mestskom múzeu za účasti počet-
ných návštevníkov vernisáž výstavy
Na plný plyn, z histórie pezinského
motošportu.

Na výstave sa s množstvom foto-
grafií, výstrižkov z novín, plagátov,
programov, trofejí a iných exponátov
prezentujú automotokluby, ktoré vyví-
jajú činnosťna území mesta.

Väčšia časť expozície je venovaná
spomienke na vynikajúceho motoris-
tického športovca, zaslúžilého
majstra športu Františka Srnu, ktorý
zahynul 6. októbra 1973 na rýchlost-
ných pretekoch motocyklov v Brati-
slave.

Zaujímavé prezentácie majú

majstrovstvá Európy v pretekoch
automobilov do vrchu Baba, medzi-
národné motokrosy, autokrosy a
sajtkárkrosy na Širokom a pri Fabiá-
novi, Rallye Karpaty, súťaže veterá-
nov, podujatia v motoristickom areáli
v kameňolome a iné.

Vystavené motocykle zapožičal
Ing. Juraj Ďaďo z Veteran car clubu
Pezinok.

Výstava potvrdzuje, že činnosť or-
ganizácií, ktoré sa zaoberajú organi-
zovaním motoristických podujatí v
Pezinku je veľmi bohatá a zaujímavá,
aj preto by sme jej chceli venovať
viac miesta v našich novinách.

Výstavu o motošporte v mestskom
múzeu si môžete pozrieť do 2. apríla


