
VYDÁVA MESTO PEZINOK • ROČNÍK XXXVIII. • http://pezincan.pezinok.sk • ZADARMO

2

K 31.12. 2003 žilo v Pezinku
21 876 obyvateľov, čo je o 21
menej ako v predchádzajúcom
roku. Vyplýva to z informácie,
ktorú sme získali na evidencii
obyvateľstva Mestského úradu
v Pezinku.

V roku 2003 sa narodilo 203
detí (v r. 2002 - 174), zomrelo
183 ľudí (162), prisťahovalo sa
326 osôb (423) a odsťahovalo
367 osôb (430). (mo)

Predseda NR SR rozhodnutím č.
1/2004 Z.z. o vyhlásení voľby prezi-
denta Slovenskej republiky, určil
deň konania voľby prezidenta SR v
termíne 3. apríla 2004. Ak nezíska
ani jeden z kandidátov nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, druhé kolo
voľby sa uskutoční o dva týždne -
17. apríla2004.

Prezident SR Rudolf Schuster
rozhodol na základe petície obča-
nov o vyhlásení referenda o
predčasných voľbách, ktoré sa
uskutoční v rovnakom termíne ako
voľba prezidenta - v sobotu 3.
apríla 2004.

Na zabezpečenie voľby prezi-
denta i konania referenda primátor
mesta Pezinka určil volebné a hla-
sovacie miestnosti, miesto a čas
ich konania. Voľba a hlasovanie sa
v Pezinku uskutoční v 15 okrskoch
od 7.00 do 22.00 hod.

Ďalšie informácie na 2. strane

Primátor mesta sa 28. januára
zúčastnil na stretnutí s predstavi-
teľmi Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, na ktorom sa obozná-
mil s plánom investičnej výstavby
na rok 2004, ktorý zahŕňa u väčších
investičných akcií výhľad až do
roku 2006.

Pre Pezinok z neho vyplýva veľmi
potešiteľná informácia, že získame
zo šiestich vidieckych okresov Bra-
tislavského kraja najväčšiu finan-
čnú dotáciu 153 miliónov korún. Z
tejto sumy má byť preinvestova-
ných 10 miliónovv tomto roku.

V najbližších mesiacoch sa defi-
nitívne rozhodne, či bude Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť rekon-
štruovať čistiareň odpadových vôd
v Pezinku alebo sa plánované pro-
striedky použijú na vybudovanie
jedného veľkého kanalizačného
zberača, ktorý sa pracovne nazýva
Podkarpatská kanalizácia. Tento
projekt, o ktorom sme už informo-
vali, dalo vypracovať mesto Pezi-
noka nové vedenie BVSsi ho osvo-
jilo.

"Všetci dobre vieme, že dnešná

kapacita čističky odpadových vôd
už nestačí, ale napriek tomu sa v
Pezinku veľa stavia. Všetky nové a
zrekonštruované objekty treba pri-
pájať na kanalizáciu. Pred pár
dňami sme preto s BVS rokovali aj
opripojení nových rodinných a byto-
vých domov a firiem," povedal nám
primátor OliverSolga.

V tomto roku sa takisto vykonajú
najnutnejšie opravy kanalizácie v
častiach, kde sa vyskytujú najväč-
šie havárie. Mesto odovzdalo BVS
kompletný monitoring v písomnej i
obrazovej podobe. Všetky práce sú
odsúhlasené. Ich financovanie bu-
de zabezpečené zo združených
prostriedkov, ktoré vytvorí mesto a
dotknuté firmy.

Z investičných prostriedkov sa v
tomto roku začne rekonštrukcia
hlavných kanalizačných zberačov.
V septembri 2006 by mala byť čis-
tička odpadových vôd zrekonštruo-
vaná alebo by mala byť realizovaná
druhá alternatíva, ktorou je napoje-
nie na Podkarpatskú kanalizáciu.

(mo)

V októbri minulého roku Mest-
ské zastupiteľstvo schválilo
vznik novej príspevkovej orga-
nizácie s názvom Mestský pod-
nik služieb (MPS). Jej hlavným
poslaním je správa bytového
hospodárstva a zabezpečenie
správy športových zariadení a
služieb. Na podporu ekonomic-
kých výsledkov môže MPS vyví-
jať aj iné obchodné aktivity a
služby, ale nesmie dôjsť k naru-
šeniu plnenia jeho hlavného
poslania a predmetučinnosti.

Podnik bude mať dve stre-
diská - Stredisko služieb a
správy bytov a Stredisko správy
športových zariadení. Každé
stredisko bude mať svojho ved-
úceho.

MPS vznikol 1. januára 2004.
Jeho sídlo bude na Trnavskej
ul. č. 10. Riaditeľom nového
podniku sa stal Ing. Slavomír
Fuňa. (mo)

Čas veselosti - plesov, zábav, karnevalov skončil.
Mesto nimi žilo celé fašiangy. Jedno podujatie lepšie
ako druhé. Pochvaľovali si podnikatelia, farníci, ale aj
zábavychtiví účastníci komornejších podujatí v rámci
rôznych organizácií a samozrejme deti v školách i na
celomestských podujatiach. Všade vládla dobrá nála-
da, každodenné starosti aspoň na pár hodín vystrie-
dala bezstarostnosť, chvíle vzácnej pohody.

Veselo bolo aj na celomestskom detskomkarnevale v
Dome kultúry, zo šťastných tvárí a očiek detí bolo
možné vyčítať, že mamičky s prípravou masiek a orga-
nizátori s programom u nich opäť naplno zabodovali.
Fašiangy sa pominuli, ale krásne spomienky budú v
nás doznievaťešte dlho.

Text a snímka(mo)
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Mestslý úrad vyjde v ústrety
občanom pri likvidácii objemného
odpadu a drobných stavebných
odpadov. V dňoch 1. - 14. marca
budú po meste rozmiestnené
veľkokapacitné kontajnery urče-
né na tento odpad. Stanovištia
kontajnerov nájdete vyznačené
na mapke na úradných tabuliach
alebo sa informujte na Mestskom
úrade, oddelení výstavby a život-
néhoprostredia, tel. č. 690 1150.

Žiadame občanov, aby do kon-
tajnerov nedávali odpad s obsa-
hom škodlivín, napr. žiarivky, far-
by, batérie a akumulátory, elek-
trické a elektronické zariadenia,
kyseliny, rozpúšťadlá, fotoche-
mické látky a podobne. Na celo-
ročný zber odpadu s obsahom
škodlivín vám slúži zberné miesto
na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle
firmy Petmas.

Ing. Oľga Moťovská
ref. odd. výst. a ŽP

V lokalite Turie brehy, ktorá sa nachádza na pravej strane Fajgalskej
cesty v blízkosti Limbachu, sa začali kolaudácie niektorých novopostave-
ných rodinných domov. V tejto individuálnej bytovej výstavbe by malo byť
po dokončení 72 domov.

Mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí určilo názvy troch novo-
vzniknutých ulíc:
Vily budú na Fajgalskej ceste.

V súvislosti s prijatým VZN č. 1/2004 o názvoch ulíc v tejto lokalite vzniká
fyzickým a právnickým osobám, ktoré tam bývajú povinnosť dať si do
súladu svoje príslušné doklady - napr. preukaz totožnosti, živnostenský list
a p o d .

Podhorská ulica, Vincúrska ulica a ulica Kamenica.
Agát, Breza, Javora Lipa

Firma TONY ukončila prevádzko-
vanie letného kúpaliska na sídlisku
Sever, ktorého majiteľom je Mesto
Pezinok. Novým správcom kúpa-
liska bude novozriadený Mestský
podnik služieb. O prevádzkovom
čase a prípadných zmenách na
novú sezónu vás budeme v našich
novináchvčas informovať. (mo)

Mestské zastupiteľstvo prijalo
Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2004 o určení školských obvodov
pre základné školy v Pezinku:

Súčasná legislatíva umožňuje,
aby žiak plnil povinnú školskú do-
chádzku aj mimo školského obvo-
du, v ktorom má trvalé bydlisko, so
súhlasom riaditeľa základnej školy,
do ktorej sa hlási.

Prijatie žiaka do inej školy sa
musí prerokovať so zástupcom
žiaka, pričom sa musí dbať aby
dochádzka do školy mimo obvodu
trvalého bydliska nespôsobovala
žiakovi ťažkosti. Riaditeľ školy, do
ktorej bol žiak prijatý, to oznámi
riaditeľovi ZŠ v školskom obvode, v
ktorom má žiak trvalé bydlisko.

Základná školana Holubyho ul.:

Základná školana Fándlyhoul.:

Základná školaPezinok-Orešie:

Základná školaNa bielenisku:

Základná škola na Kupeckého ul.:

(hf)

Ulice: Holubyho, Radničné nám., Potoč-
ná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna,
Št. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefáni-
ka, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Les-
nícka, Natalin dvor, Šancova, Sama
Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Slneč-
ná, Dobšinského, Sládkovičova,
Šenkvická cesta, Panholec, Kollárova,
Jesenského, Za koníčkom, Kučiš-
dorfská dolina, Bernolákova 1 - 47, Za
hradbami 3 - 15, Hrnčiarska.

Ulice: Fándlyho, Obrancov mieru, 1.
mája, Mierova, Za hradbami od č. 16
vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova,
SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47
vyššie, Majakovského, Gorkého, Puški-
nova, Tolstého, Saulakova, Komenské-
ho, Nerudova, Bystrická, Bratislavská,
Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská,
Kukučínova.

Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družs-
tevná, Gróbska cesta, Hečkova, Hurba-
nova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská
cesta, Matuškova, Myslenická, Nová,
Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice,
Železničná, Glejovka, Slnečné údolie,
Leitne, Podhorská, Vincúrska, Kameni-
ca.

Ulice: Muškátova, Rulandská, Silváno-
va, Hroznova, Jilemnického, Jiráskova,
Šafárikova, Trnavská, Nálepkova, Šver-
mova, F.P. Drobiševa, Markušova, gen.
Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka,
Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlan-
ská, Banícka, Bottova, Bokesova, Na
bielenisku.

Ulice: Svätoplukova, Kupeckého, Zá-
mocká, Rázusova, Malokarpatská, Rei-
singer, Malacká cesta, Krížna, Psychiat-
rická nemocnica Philipa Pinela, Kutuzo-
vova, Suvorovova, Gogoľova.

Primátor mesta určil pre voľbu prezidenta SR a referendum
tieto volebné a hlasovacie miestnosti:

Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Okrsok č. 3

Okrsok č. 4

Okrsok č. 5

Okrsok č. 6

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Bratislavská č. 1 - 87 a 2 -
102, Jesenského, Za koníčkom,
Holubyho, Radničné nám., Potoč-
ná, Farská, Mladoboleslavská,
Mýtna, Št. Polkorába.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika,
Kollárova.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za
dráhou, Senecká, Kalinčiakova,
Hollého, Lesnícka, Natalin dvor,
Šancova, Sama Chalupku, Pod
lipou, Meisslova.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Slnečná, Dobšinského, Slád-
kovičova, Šenkvická cesta, Panho-
lec, Muškátova, Rulandská, Silvá-
nová, Hroznová.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Jilemnického, Jiráskova,
Šafárikova, Gogoľova, Trnavská,
Nálepkova, Švemova, Markušova,
gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen.
Pekníka, F.P. Drobiševa.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Cajlanská, Bottova, Baníc-
ka, Dr. Bokesa, Malacká cesta,

Základná škola, Holubyho ul. 14

Družina mládeže, Kollárova ul. 1

Gymnázium, Senecká ul. 2

Základná umelecká škola, Tr-
navská ul. 1

Materskáškola ul. gen. Pekníka 2

Základná škola, Cajlanská ul. 88

Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulica: L. Novomeského.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Svätoplukova 1 - 5, Kupec-
kého, Zámocká, Rázusova,
Kuzmányho, Malokarpatská, Zig-
mundíkova, Na bielenisku, Sl-
nečné údolie, Reisinger, Leitne,
Kukučínova.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6
-51.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Vajanského, Hviezdoslavo-
va, SNP, Fraňa Kráľa, Bernoláko-
va.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ, Kamenice, Vincúrska,
Podhorská.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov
mieru, Fándlyho.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Majakovského, Gorkého,

Okrsokč.7

Okrsokč. 8

Okrsokč. 9

Okrsokč. 10

Okrsokč. 11

Okrsokč. 12

Okrsokč. 13

Materská škola, Svätoplukova 51

Základná škola, Kupeckéhoul. 74

Základná škola, Na bielenisku 2

Materská škola, Vajanskéhoul. 16

Klub dôchodcov, Hrnčiarska ul. 35

Družinamládeže - Fándlyhoul. 11

Stredné odborné učilište, Ko-
menského ul.

Puškinova, Tolstého, Saulakova,
Komenského, Nerudova.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Bystrická, Bratislavská 108 -
130.

Volebná a hlasovacia miestnosť -

Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,
Družstevná, Gróbska cesta, Heč-
kova, Hurbanova, Jána Raka, Krka-
vec, Limbašská cesta, Matuškova,
Myslenická, Nová, Orešie, Podkar-
patská, Štúrova, Vinice, Železn-
ičná, Glejovka.

Voličské zoznamy sú k dispozícii
na nahliadnutie a vykonanie zmien
na Mestskom úrade, Radničné
nám. 7, kanc. č. 6 (prízemie). Tu sa
vydávajú aj voličské preukazy.
Zmeny a vydávanie preukazov je
možné vykonať do 2. apríla 2004
do 12.00 hod. Žiadame všetkých
oprávnených voličov, aby si vo
vlastnom záujme skontrolovali
zoznamy a vykonali potrebné zme-
ny.

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú
prítomní v mieste svojho trvalého
bydliska si môžu na Mestskom
úrade vyžiadať voličský preukaz,
aby mohli voliť v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku na celom území
Slovenskej republiky.

Právo voliťmajú občania Sloven-
skej republiky, ktorí v deň volieb
dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú
sa v deň volieb v SR.

Okrsokč. 14

Okrsokč. 15

Upozornenie pre voličov:

Materská škola, Bystrická ul. 1

Základná škola, Orešie 2

1. Stanislav Bernát (54)
2. Martin Bútora (60)
3. Ivan Gašparovič (61)
4. Jozef Kalman (52)
5. Ján Králik (53)
6. Július Kubík (64)
7. Eduard Kukan (64)
8. Vladimír Mečiar (61)
9. František Mikloško (56)

10.Ľubo Roman (59)
11. Rudolf Schuster (70)
12. Jozef Šesták (58)

Kampaňpred voľbou:

Moratórium:

od 19.3. do 1.4. do 7.00 hod.

1.4. od 7.00 do 3.4. do 7.00 hod.

Kampaň pred referendom:

Moratórium:

od 22.3. do 1.4. do 7.00 hod.

1.4. od 7.00 do 3.4. do 7.00 hod.
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Nové bytovky na Muškáte II, ktoré postavila firma Stavoimpex Holíč. V
tejto lokalite pokračujevýstavbaďalších bytových domov.

MESTO PEZI-
NOK, Radničné nám. č. 7, 902
14 Pezinok

riaditeľPodniku byto-
vých služieb, s.r.o. Pezinok, so
sídlom Obrancov mieru č. 51,
Pezinok

bezúhonnosť, vysokoškolské
vzdelanie technického smeru

riadiace a organizačné schop-
nosti, orientácia v problematike
tepelného hospodárstva (prax v
danej oblasti), práca s PC, vo-
dičský preukaz

cur-
riculum vitae, doklad o ukončení
štúdia, odpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace

žiadosti spolu s do-
kladmi zasielať poštou alebo
osobne (s uvedením spiatočnej
adresy poprípade tel. čísla)

na adresu: Mesto
Pezinok, Radničné nám. č. 7,
902 14 Pezinok s uvedením hes-
la:

.

vyhlasuje
výberové konanie

v zmysle § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme, na obsa-
denie miesta riaditeľa Pod-
niku bytových služieb, s.r.o. v
Pezinku, s týmito predpo-
kladmi a požiadavkami:

Zakladateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Dátum a miesto podania žia-
dosti o účasť na výberovom
konaní:

do
19.3. 2004

"Výberové konanie riaditeľ
Podniku bytových služieb v Pe-
zinku"

Vážení spoluobčania!
V našom meste budujeme tradíciu triedenia odpadov už od roku 1993.

Zákon o odpadoch nás stále núti rozmýšľať ekologicky ale aj ekonomicky.
To, že každý občan je účastníkom triedenia odpadov v domácnosti je sa-
mozrejmé. Popri triedení papiera, skla a v rodinných domoch aj biologic-
kého odpadu je na radeďalšia zložka odpadu, ktorá sa dá využiť, a to sú

. Od 1. marca budú pracovníci firmy Petmas zvážať, triediť a sta-
rať sa aj o konečné využitie tejto druhotnej suroviny.

Občania budú využívať na zber plastov nádobu,
ktorú doteraz využívali iba na zber papiera. Vývozné intervaly sa skrátia,
preto venujte pozornosť novým termínom vývozu nádoby určenej na PA-
PIER + PLAST:

Pre vývozné okruhy I a IIA

plasty

rodinných domov

Mesiac Marec Apríl Máj Jún Júl August

Deň 22. 23. 17. 14. 12. 9.

Pre vývozné okruhy II B a III

Mesiac Marec Apríl Máj Jún Júl August

Deň 23. 24. 18. 15. 13. 10.

Na oslovíme predbežne občanov sídliska SEVER, kde
bude rozmiestnených 5 ks 1100 l kontajnerov farebne rozlíšených žltým
poklopom s nápisom PLASTY. Po overení snahy občanov sídlisk triediť
rozšírime zber plastov do celého mesta.

Je dôležité, aby občania šetrili miestom v zberných nádobách, prázdne
fľaše stlačili nohou, zavreli ich vrchnákom a až potom vyhodili. Zo širo-
kého spektra plastov sa dá zhodnotiť veľké množstvo, preto uvádzame
pomôcku, ktorá vám pomôže rozlíšiť,čo sa triedi a čo nie.

PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.)
HD-PE fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, desti-
lovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.)
PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP)
LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a
pod.)
LLD-PE fólie (tzv. streč fólia).

Plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami, linoleum, guma,
kabelky, molitan, viacvrstvové obaly kov - plast (škatule od mlieka a nápo-
jov, tzv. TETRA-PAK), obaly od jogurtov, znečistené plasty...

Vážení spoluobčania, veríme, že pochopíte snahy mesta rozšíriť sepa-
rovanie o ďalšiu dôležitú komoditu a tak spoločne vybudujeme účinný
systém triedenia druhotných surovín.

sídliskách

Triedi sa:

Netriedi sa:

(msú)

Opodstatnené sťažnosti sa týkali
dodržiavania stavebného zákona,
dodržiavania verejného poriadku,
chovu zvierat, predaja výrobkov a
služieb na trhovom mieste, predaja
v obchodoch a prenájmov.

Neopodstatnené sťažnosti boli
na ceny odpadu v rekreačných a
chatových oblastiach, na postup pri
vybavovaní žiadosti o stavebné
úpravy, vymáhanie nájomného,
miestne poplatky a iné.

Hlavna kontrolórka Mesta Pe-
zinka v správe, ktorú prerokovalo
Mestské zastupiteľstvo, konštatuje
že sťažnosti boli vybavené v súlade
so zákonom č. 152/98 Z.z.

Mesto Pezinok v roku 2003 pri-
jalo na vybavenie 30 sťažností, z
ktorých bolo 10 opodstatne-
ných, 16 neopodstatnených a
štyri čiastočne opodstatnené.
Dvadsaťpäť ďalších podaní bolo
odstúpených iným orgánom,
príslušným na vybavovanie
sťažností.

(mo)

Niekedy nám robí problém stret-
núť sa so svojim poslancom, aby
sme mu, ako svojmu zástupcovi v
mestskej samospráve, predniesli
návrhy na riešenie nedostatkov, s
ktorými sa stretávame vo svojom
okolí.

Mesto Pezinok robí všetko pre to,
aby uľahčilo styk voličov s poslan-
cami. Slúžia k tomu pravidelné me-
sačné poslanecké dni a najnovšie
aj skrinky vo vstupnej hale na Mest-
skom úrade. Tu môžete poslanco-
vi, ale aj primátorovi, v písomnej
forme odovzdať vaše požiadavky
na riešenie problémov.

Očakávame, že aj túto formu kon-
taktu s poslancom uvítate a budete
juvyužívať. (mo)

Pripomíname občanom Pezinka,
že v prvú stredu v marci, t.j. 3.3.
2004 od 16. - 18. hod., na Mest-
skom úrade v miestnosti č. 19 sa
môžu stretnúť s poslancami pe-
zinského mestského zastupite ľ-
stva. Je to príležitosť na indivi-
duálne rozhovory o problémoch
každodenného života v našommes-
te, podávanie podnetov, pripomie-
nok či vyžiadaní vysvetlení rozhod-
nutí volených orgánov mesta.

(EL)

Pri príležitosti Dňa učiteľov
pozýva primátor mesta Oliver
Solga učiteľov pezinských škôl
na koncert Diabolských huslí
Jána Berkyho Mrenicu mladšie-
ho. Podujatie sa uskutoční v
stredu 31. marca o 19. hodine v
Dome kultúry v Pezinku.
Hosťom slávnej kapely bude
sólista JánBabjak. (EL)

Kolekciu šiestich porcelánových
tanierov s motívmi Pezinka vyro-
bila a s certifikátom ponúka jedna
firma z východného Slovenska. Na
tanieroch sú obrazy Mestského
úradu, Domu kultúry, Malokarpat-
ského múzea, Zámku, katolíckeho
kostola a kostola kapucínov. (mo)

Do pezinských základných škôl
bolo na školský rok 2004/2005 zapí-
saných 233 prvákov. Na ZŠ Fán-
dlyho ich v septembri do lavíc za-
sadne 87, ZŠ Holubyho 22, ZŠ Ku-
peckého 77, ZŠ Na bielenisku 29,
ZŠ na Oreší 18. (mo)

V uplynulých dňoch navštívili Pe-
zinok poslanci Národnej rady SR
Beata Briestenská z ANO a Róbert
Kaliňák zo Smeru, ktorí sa pri stret-
nutí s funkcionármi samosprávy
zaujímali o problémy nášho mesta.

V čase našej uzávierky vedenie
mesta pripravovalo oficiálne náv-
števy prezidenta Slovenskej re-
publiky Rudolfa Schustera a minis-
tra spravodlivosti Daniela Lipšica.
O týchto návštevách budeme bliž-
šie informovať v budúcom čísle.
(mo)
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Moji rodičia spomínali, že aj oni mali zopárkrát viechu. Za utŕženépeniaze
sa dokončoval dom, ohrada okolo neho. Pochvaľovali si, aké to bolo
výhodné. Je sympatické, že sa opäť uvažuje o viechach aj v našom
vinohradníckom meste Pezinku. Žije tu veľa vinohradníkov, ktorí nie sú
živnostníci, ani veľkovýrobcovia vín, ale majú určité množstvo vína na
predaj. Keby sa viechy ujali, utŕžené peniaze by mali na prilepšenie.

V našom meste žije veľa "mladých" dôchodcov, ktorí majú víno aj čas
prevádzkovať viechu aj niekoľko dní v roku a získané peniaze by im k ich
chudobným dôchodkomdobrepadli. Je na meste, aby tento návrh zvážilo a
určilo podmienkyza akých by bolo možné viechu otvoriť.

Verím, že by sa aj na našich sídliskách a v okrajových častiach mesta
našli z brán vystrčené palice so zväzkom čečiny. Ľudia by sa lepšie
spoznali pri poháriku vína a žilo by celé mesto, nielen jeho stred.

Vďaka za nápad! Alžbeta Jedličková

(Pezinèan è.1/2004)

Tradícia diskusných fór pod ná-
zvom GOV Fórum, ktoré pravi-
delne organizuje Grinavský ob-
čiansky výbor, pokračuje aj v roku
2004. Možnosť obyvateľov tejto
mestskej časti stretnúť sa, poroz-
právať sa a povedať si svoj názor
na "neutrálnej" pôde za účasti pred-
staviteľov mesta a iných pozva-
ných hostí, už využili mnohí. Napo-
sledy 29. januára boli našími
hosťami primátorOliverSolga,vice-
primátor Jozef Chynoranský a po-
slanci za Grinavu Ján Satko a Zita
Joklová. Z množstva predebatova-
ných tém vyberáme:
- Miestnu kanalizáciu by mala vy-

riešiť jedna z dvoch alternatív, buď
vybudovanie samostatnej čističky
alebo rozšírenie tzv. podkarpatskej

kanalizácie smerom na Raču. Malo
by sa to udiať do r. 2006, hlavne
vďaka schválenej dotácii mestu na
tento účel.
- Mesto prisľúbilo vyriešiť problém
rozvozu stravy pre dôchodcov v
tejto lokalite, s ohľadom na kvalitu a
cenu jedál.
- Miestnych občanov trápia čierne
skládky v grinavskom chotári, hoci
je tu snaha o nápravu z viacerých
strán. "Zakladateľ" novej skládky v
podobe istej firmy, ktorej meno sa
objavilo na vyhodených výrobkoch,
zrejme bude čeliť postihu. Čo však
s takými, ktorí sa "nepodpíšu" a
pravidelne odpad vozia do chotára
napriek prísnemu zákazu? Prístup
každého z nás v tomto prípade je
naozaj dôležitý.

- Ďalším problémom je náhly útok
motorových štvorkoliek a motoriek,
poväčšine z iných okresov, pre-
háňajúcich sa po chotári. Bez-
ohľadnosť a arogancia sú typic-
kými vlastnosťami ich majiteľov,
ktorí vôbec neberú ohľad na príro-
du, rybníky, vinohrady, predovšet-
kým však na nás ľudí. Nedávno
sme skúsili, keď sa tu týchto strojov
zišlo naraz sedem, zistiť, čo sa dá v
takomto prípade robiť, z pohľadu
bežného občana. Pomoc je vcelku
jednoduchá. Stačí zavolaťna tel. č.
158 a polícia okamžite zakročí.

Chráňme si každý kúsok prírody
a viniča, je to naše dedičstvo a tra-
dícia.

Ivan Klamo

Vážená redakcia,
nebolo by možné, aby prispievate-
lia do Pezinčana mali k dispozícii
na svoje príspevky schránku? Zdá
sa mi zbytočné platenie známky
pošte za doručenie príspevku v
rámci Pezinka, len o ulicu ďalej,
stratou času je nosenie príspevku
priamo do Vašej redakcie.

Myslím, že by bolo vhodné
umiestniť schránku na príspevky
od občanov napr. vo vestibulemest-
ského úradu, vedľa skrinky s člán-
kami z Pezinčana, alebo na inom
mieste.

Čitateľke H. Zacharovej ďaku-
jeme za tento podnet, ale radi by
sme ju i ostatných čitateľov upozor-
nili, že máme svoju schránku na
prízemí vo vchode do redakcie v
budove Domu kultúry (vchod od
evanjelickej fary). Prispievatelia te-
da nemusia chodiť s príspevkami
do redakcie až na tretie poschodie.
Okrem toho máme skrinku v bu-
dove Mestského úradu na Radnič-
nom námestí č. 7, vo vstupnej hale
na prízemí (oproti vchodu), kde
majú svoje skrinky tiež všetci po-
slanci Mestského zastupiteľstva.
Prípadne nám môžete vaše príspe-
vky nechať v obálke u informátora v
Dome kultúry na Holubyho ulici,
odkiaľ si ich včas prevezmeme.

H. Zacharová

Redakcia

Touto cestou sa chceme spolu s
rodičmi a našimi deťmi - budúcimi
prváčikmi podeliť o nezabudnuteľné
zážitky pri zápise detí do 1. ročníka
na ZŠ Na bielenisku.

Hneď pri vchode do školy, budúcich
prváčikov vítali žiaci 9. ročníka v kos-
týmoch kráľa, šaša, princeznej a ne-
chýbal ani maskot Bobor. Vstupná
hala bola vyzdobená fašiangovou
výzdobou. Aby deti nemuseli čakať
na chodbe, mohli navštíviť Herňu. Tu
sa im ochotne venovali vychováva-

teľky, učiteľky a deviatačky. Deti si
mohli vybrať lego alebo kresliť,
maľovať, dotvárať obrázky a pozerať
video. Na chodbe si mohli zaskákať
so švihadlom, driblovať a hádzať lop-
tou či zacvičiť sina koberci a lavičke.

Deti boli pokojné, tváričky im žiarili
šťastím. Po zápise sa im ani ne-
chcelo ísť domov.
Ďakujeme vedeniu školy a pedagó-

gom za príjemné chvíle, ktoré trávili
deti pri zápise.

(r)

Vlani sa narodilo v Pezinku
203 detí, z toho 95 dievčat a 108
chlapcov.

Najobľúbenejšími menami u
dievčat boli

, u chlapcov

.
Podľa našich údajov v posled-

ných troch rokoch pribudlo v
Pezinku najviac detí s menami
Simona, Zuzana, Viktória, Mar-
tin, Matej a Samuel.

Zuzana, Ema, Vik-
tória, Daniela, Michaela, Simo-
na Martin, Filip,
Matej, Samuel, Dominik, To-
máš, Daniel

(mo)

Týždeň pred karnevalom to na
našej škole vrelo prípravami. Vyrá-
bali sme reťaze, maľovali plagáty a
rôzne masky. Deň pred karneva-
lom sme s pani učiteľkou vyzdobo-
vali celú vstupnú halu na škole. Boli
sme veľmi šťastní, že sa nám všet-
ko vydarilo.

Konečne prišiel 29. január.
Masiek bolo veľa, všetky boli
krásne. Aj pani učiteľka bola čert a
vychovávateľka babka - ježibabka.
Zábava bola perfektná. Dobre sme
sa

A na našu veľkú radosť prišla aj
Pezinská televízia. Netrpezlivo
sme očakávali naše "predvádzanie
sa" v televízii, ale boli sme veľmi
sklamaní. Veď celý záber na naše
veľkolepé plagáty, celkovú vý-
zdobu a disko tanec trval len "3
sekundy".

vyšantili. Ďakujeme rodičom,
triednym učiteľkám a vychováva-
teľkám.

Krátka Meisslova ulica v centre mesta by sa mohla
menovať Stávková. Sídlo na nej má až päť stávko-
vých kancelárií - Športka, Niké, Eurotip, Tutovka a
Terno. (mo)

Aj v tomto roku pokračuje Malo-
karpatské múzeum v kurzoch prí-
pravy regionálnych špecialít podľa
starých osvedčených receptov na-
šich starých mám. Všetky tohto-
ročné podujatia budú venované
obradovým jedlám. Najbližšie,
ktoré sa uskutoční v stredu 31.
marca o 16.00 hod. v dielni Malo-
karpatského múzea, bude o jedlách
typických pre krstiny. Lektorkou
bude Dr. Dana Kopálová. Vstup pre
záujemcov je voľný. (EL)

Vo štvrtok 18. marca o 16.00 hod. sa v slávnostnej si-
eni Starej radnice uskutoční spomienkové stretnutie na
tému: Piesne rehoľných sestier na nútených prácach na
Panholci v Pezinku v období totality. O okolnostiach, za
akých vznikali tieto piesne bude hovoriťPeter Sand-tner.
Jeho rozprávanie spestria ukážky piesní z tých čias v
interpretácii speváčok z chrámového zboru Ad Una Cor-
da. Vstup na toto podujatie, ktoré organizuje mesto Pezi-
nok, je voľný. (EL)

Marcová vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka je
venovaná vinohradníckym lisom. Podujatie sa usku-
toční 25. marca o 16.00 hod. vo dvore a v pivniciach Ma-
lokarpatského múzea v Pezinku so sprievodným slo-
vom Mgr. Martina Hrubalu. Vstup je voľný. (EL)

Samospráva Mesta Pezinkaďa-
kuje všetkým, ktorí sa podieľali či
už osobne, finančne alebo materi-
álne na prezentácii mesta a malo-
karpatského regiónu na januáro-
vom X. Medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour.
Osobitné poďakovanie patrí Vino-
hradnícko-vinárskemu družstvu
podielnikov Karpaty z Grinavy,
firmám Vino Borik, VPS, s.r.o.,
Víno Ludvik, Víno Matyšák, Bage-
ta, Cukráreň Eva, ďalej Jánovi Štr-
bovi, Malokarpatskému múzeu a
Kultúrnemu centru. Všetci sa vý-
znamnou mierou pričinili o
dôstojnú reprezentáciu Pezinka.
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V našich novinách sme v minulom čísle priniesli odpovede na via-
ceré vaše otázky, ktoré ste adresovali primátorovi mesta. Aj po ter-
míne (15. január), ktorý sme stanovili na prvý okruh otázok, prišli do
redakcie vaše listy s otázkami pre primátora a iných zodpovedných
pracovníkov Mesta. Naša čitateľka Helena Zacharová primátorovi
Oliverovi Solgovi píše:

V mnohých anketách, prezentova-
ných v pezinských médiách, naši
občania vcelku dávajú najavo svoju
spokojnosť s vývojom v našom mes-
te, s riešením problémov, ktoré ich
ťažia. Pezinok nestagnuje, naopak,
neustále sa rozvíja a postupne do-
stáva svoju novú, lepšiu a krajšiu
tvár. Predstavitelia mesta volení
nami občanmi, plnia svoje záväzky
voči nám, voči svojmu mestu. Vní-
mam to tak i ja, z pohľadu bežného
Pezinčana.

Jeden problém, ktorý sa už dotkol
celkom iste každého z nás, akoby sa
vyhýbal našej ľudskej potrebe riešiť
ho. Hádam je to spôsobené citli-
vosťou, smútkom, ktorý obostiera
našu dušu a núti nás ďalej sa ním
nezaoberať. Dotkne sa nás totiž
vždy v tej najťažšej chvíli: pri posled-
nej rozlúčke s človekom, ktorý nám
bol blízky, ktorého sme poznali celý
život, s ktorým sme pracovali, kto-
rého smemilovali.

Len celkom nedávno, pri rozlúčke
s človekom, ktorého sme odprevád-
zali na jeho poslednej ceste na na-
šom cintoríne, v krutom januárovom
mraze, ma pri pohľade na "zmrznu-
tých", užialenýchpríbuzných napadli
otázky, ktoré si dovolim položiťVám,
pán primátor:

Ako je možné, že prosperujúce
mesto, vychádzajúce v ústrety svo-
jim občanom, zabúda na nich vo
chvíli pre nich najťažšej?Ako je mož-
né, že smútiaci sú počas smútoč-
ného obradu nútení odolávať rôz-
nym poveternostným podmienkam,
či už je to neznesiteľná páľava, silný
dážď a vietor, krutý mrázči fujavica?
Plánujete v blízkej budúcnosti vý-
stavbu jednoduchého prístrešku pre
pozostalých, aký bežne nájdeme v
blízkych dedinách a v mnohých
mestách na Slovensku?

Verím, že tento problém ste nerie-
šili zatiaľ len preto, že ste sa s po-
dobnou požiadavkou občanov ešte
nestretli. Ak je to tak, pýtam sa vás,
milí Pezinčania, nezaslúžite si v
dnešnej modernej dobe, plnej počí-
tačov, internetov a supermarketov
dôstojné miesto, kde by ste sa v po-
koji mohli rozlúčiť s milovaným člo-
vekom? Pán primátor, dúfam, že v
spolupráci s pezinskou pohrebnou
službou nájdete riešenie. Umožníte
tak svojim spoluobčanom, aby si pri
poslednej rozlúčke so zosnulým
mohli sadnúť, aby sa mohli odo-
vzdať žiaľu, smútku, spomienkam a
niebojovaťs nepríjemnýmpočasím.

Verím, že sa týmto problémom

budete zaoberať a nebudete argu-
mentovať nedostatkom financií, ne-
dostatkom miesta na cintoríne a
pod. Dokážte nám, vašim voličom,

ako už veľakrát predtým, že ste muž
na správnom mieste.

Teším sa aj v mene mnohých Pe-
zinčanov na Vašu odpoveď!

Marec je mesiacom, keď správ-
ca dane z nehnuteľnosti - Mesto
Pezinok, vyrubuje každému obyva-
teľovi mesta, ktorý je vlastníkom
nehnuteľnosti, daň. Zároveň doručí
platobné výmery na daň z nehnu-
teľnosti platcom dane - obyva-
teľom.

Mrzí nás, ak sa vyskytnú prípady,
že platobné výmery sú adresované
človeku, ktorý už zomrel. Stáva sa,
že pozostalí platia daň v mene
zosnulého aj niekoľko rokov bez
toho, aby si daň z nehnuteľnosti,
ako noví vlastníci, prehlásili na se-
ba.

Podľa zákona č. 317/92 Zb. o
dani z nehnuteľnosti a zákona č.
511/92 Zb. o správe daní a poplat-

kov, v znení neskorších noviel je
daňovník povinný oznámiť správ-
covi dane rozhodujúce skutočnosti
pre vznik alebo zánik daňovej po-
vinnosti do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti nastali. V prípade,
že tak neurobí, správca dane je
oprávnený vyrubiťpokutu.

Ak do vašej domácnosti do-
ručíme platobný výmer adreso-
vaný č loveku, ktorý zomrel,
oznámte to správcovi dane, ktorý
vám vydá tlačivo "Daňové prizna-
nie k dani z nehnuteľnosti" na vypl-
nenie. Vyhneme sa tak zbytočným
omylom, keď mŕtvi platia dane z
nehnuteľnosti a nechtiac zraňu-
jeme živých zasielaním platobných
výmerov im blízkym zomrelým.

Tento problém je starou bolesťou
nášho mesta, viem, že už v minulom
období bola snaha riešiť ho. My sme
urobili už aj konkrétne kroky, požia-
dali sme Katedru architektúry Slo-
venskej technickej univerzity v Brati-
slave, prof. Michala Šarafína, aby so
svojimi študentami vypracovali nie-
koľko modelov zastrešenia pred Do-
mom smútku v Pezinku. Po vybratí

najvhodnejšieho riešenia naplánu-
jeme do mestského rozpočtu fina-
nčné prostriedky na jeho realizáciu.
Táto by sa mohla uskutočniť v bud-
úcom roku.

Súčasný stav je ozaj neúnosný,
sám som si to uvedomil v týchto zim-
ných mesiacoch, lebo keď prší alebo
sneží, je to nedôstojné prostredie na
akt rozlúčky so zomrelým.

Pezinské základné školy v tomto školskom roku navštevuje 2462 žia-
kov. Najviac žiakov má ZŠ Fándlyho 699 a ZŠ Kupeckého 676. Nasle-
dujú ZŠ Na bielenisku so 497 žiakmi, ZŠ Holubyho 345 a ZŠ Orešie 245.

V prvom polroku neprospelo 53 žiakov a 58 nebolo klasifikovaných.Čo
sa týka dochádzky na vyučovanie, každý žiak v priemere vymeškal 29,8
hodín.

Základnú umeleckú školu v tomto školskom roku navštevuje 400 žia-
kov, z nich 233 na polrok prospelo s vyznamenaním. Centrum voľného
času v 52 krúžkoch navštevuje 548 detí. Na 60 uskutočnených podujati-
ach sa zúčastnilo 5403 návštevníkov. (hf)

Zákonom č. 45/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.2.
2004 prišlo k zmenám v poskytovaní peňažných príspevkov na
kompenzáciu apeňažného príspevku na opatrovanie.

Všetky peňažné príspevky na kompenzáciu, vyplácané podľa zákona č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov sa od 1.2.
2004 začínajú prehodnocovať. Počas prehodnocovania sa uvedené
príspevky nevyplácajú. Ak po prehodnotení správny orgán zistí, že občan
nespĺňa podmienky podľa predpisov účinných od 1.2. 2004 peňažné
príspevky odníme.Ak má naďalej občan na peňažné príspevky nárok budú
mu priznané a aj doplatené od 1.2. 2004.

Občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým boli vyplácané
účelové peňažné dávky sociálnej starostlivosti (napr. peňažný príspevok
300 Sk z dôvodu používania francúzskych barlí) do 31.12. 2003 a nemali
podanú žiadosť v období od 31.12. 2003 sa tieto dávky zastavujú bez
vydania rozhodnutia. Táto skupina občanov si môže podať žiadosť o
peňažné príspevky a bude riešená od podania žiadosti, podľa účinného
zákonaod 1.2. 2004.

- príspevok na diétne stravovanie sa z doterajších 983 Sk mesačne mení
na 1000 Sk, 500 Sk a 300 Sk (podľachoroby);
- príspevok súvisiaci s hygienou alebo opotrebovaním šatstva a bytového
zariadenia sa zvyšuje z 200 na 300 Sk;
- príspevok naprevádzku osobného vozidla sa zvyšuje z 500 na700 Sk;
- na výšku príspevku za opatrovanie má vplyv príjem občana s ťažkým

zdravotným postihnutím (ŤZP); peňažný príspevok sa kráti o sumu, ktorá
prevyšuje 1,2 násobok sumy životného minima, čo predstavuje 5052 Sk;
- skúma sa majetok a úspory občana s ŤZP, príspevok sa neposkytne ak
hodnotamajetku a úspor presahuje 800 000 Sk.

Bližšie informácie o zmenách v poskytovaní príspevkov sa dozviete na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, Štefánikova 10.

Niektoré zmeny peňažných príspevkov:
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Lukáš Ivan 2.1.
Nina Lišková 5.1.
EmmaČaputová 10.1.
Šimon Prónay 10.1.
Tomáš Krútek 11.1.
Karolína Kanková 13.1.
Tomáš Martin Monsberger 15.1.
Alex Sibyla 16.1.
Diana Hoďová 20.1.
Jakub Šrámek 23.1.
Nina Kergueris 24.1.
Laura Fraithová 25.1.

Alexander Setnický a Jana Wittgrú-
berová
Pavol Šuška a Eva Matiašovská

Dňa 21.1. 2004 sme sa navždy
rozlúčili snašoumamičkou

,
učiteľkou v dôchodku. Ďakujeme
všetkým súcitným spoluobčanom
za kvetinové dary a prejavy sú-
strasti, ktoré zmiernili náš hlboký
žiaľ.

JolankouHOTOVOU

Smútiaca rodina

Dňa 2. februára
uplynulo 11 rokov čo
nás navždy opustil
drahý manžel, otec a
dedko .

S láskou spomí-
najú manželka a
dcéry s rodinami.

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

Ján PONIŠT

Zavrel oči
srdce prestalo biť,
musel zomrieť
aj keď tak veľmi
chcel žiť.

Dňa 28. februára
2004 uplynú 2 bo-
lestné roky, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a de-
duško staviteľ

.
Kto ste ho poznali, prosíme, ve-

nujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Mária a syno-
via s rodinami.

Stanislav
MIŠKOVSKÝ

Ján Kips 5.2.
Emília Satková 6.2.

70-roční

Roman Blahušiak 30 r.
Soňa Danišová 31 r.
Štefan Demovič 54 r.
Hermína Haláková 91 r.
Helena Hankerová 80 r.
Vladimír Hasprun 54 r.
Jolana Hotová 85 r.
Milan Hovorka 82 r.
Ivan Krištofič 55 r.
Ján Majtán 75 r.
Ján Novák 81 r.
Gabriela Serafínová 42 r.
Ludevít Šindler 72 r.
Ľudmila Váleková 80 r.
Rafael Vaškovič 53 r.
Viktória Wittgrúberová 87 r.

Rozália Žaliová 7.2.
Valéria Fakundínyová 9.2.
AnnaAxamitová 17.2.
Eduard Kinder 18.2.
Helena Vernerová 23.2.
Pavel Jačianský 28.2.

AndrejAntalec 10.2.
Jozefína Šipošová 16.2.
Jaroslava Súkeníková 17.2.
Jozefa Slimáková 18.2.
JozefTahotný 18.2.
Mária Borišová 23.2.

Mária Pukančíková 2.2.
Agáta Peťková 4.2.
Jozef Radič 15.2.

Emília Juríková 2.2.

Dr. Ján Rybár 1.2.

75-roční

80-roční

85-roční

93-ročný

V stredu 21. januára 2004 sme sa na pe-
zinskom cintoríne navždy rozlúčili s na-
šou dlhoročnou kolegyňou a priateľkou
Gabikou SERAFÍNOVOU, ktorá zomrela
po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 43
rokov svojho života.
Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdcia-
ch.

Spomínajú kolegovia z MsÚ

Dňa 5.2. 2004 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustil vo
svojich nedožitých
17 rokoch

.
S láskou a smútkom

v srdci spomína smútiaca rodina.
Chýbaš nám, veľmi...
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s

nami venujú tichú spomienku.

JankoSERAFÍN

Chceli by sme sa v mene smútiacej rodiny poďakovať za dôstojnú
smútočnú rozlúčku s našou najdrahšou a milovanou

, ktorú dňa 21.1. 2004 vykonal pán kaplán rímsko-katolíckeho
úradu ako aj za príhovor pána primátora. Ďakujeme všetkým za preja-
venú sústrasť. Vždy spomínala, že má dobrú rodinu, úprimných, milých
a chápavých priateľov a spolupracovníkov. Chýbaš... nezabudneme
nikdy, ostávaš navždy vnašichspomienkach.

Gabikou SERAFÍ-
NOVOU

Manžel Ján adcéra Lenka

Odišla si náhle, nečakane a na rozl-
účku nebol čas, tvoj odchod zabolel
všetkých nás. Chceli by sme zasta-
viť tú chvíľu a späť vrátiť čas, pre
nás si však nezomrela, ale spomi-
enky na teba zostanú navždyv nás.

Dňa 20. februára
2004 uplynulo 10
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá matka, babič-
ka a prababička

.
Kto ste ju poznali,

venujte jej prosím tichúspomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodi-

nami.

Mária
KLANDUCHOVÁ

Dňa 16. marca
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu

spolu s nami tichú spomienku.

Jozef
HANDREICH.

Nezomrel ten,
ktov srdciach ostáva.

Srdečná vďaka za
účasť a prejavy sús-
trasti všetkým pria-
teľom a známym,
ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke s
našim drahým

,
ktorý zomrel po tragickej nehode
dňa9.1. 2004.

Štefanom DEMOVIČOM

Smútiaca rodina

Vo štvrtok 12. februára sme sa i my spo-
lupracovníci z Mestského úradu, ako i
kamaráti, rovesníci a známi rozlúčili po-
slednýkrát so Severínom SANDTNE-
ROM, dlhoročným riaditeľom Podniku
bytových služieb. Svoju neľahkú a často
i nevďačnú prácu vykonával rád a v pro-
spech občanov nášho mesta. Patrí mu za
to naša vďaka i nehynúca spomienka na
dobréhočloveka.

Kolegovia z MsÚ a PBS

Dňa 12.2. 2004 sme odprevadili na poslednej ceste nášho najdrah-
šieho .
Ďakujeme rodine, priateľom, kolegom, známym a zástupcom Mest-

ského úradu v Pezinku za slová sústrasti a kvetinové dary.

Severína SANDTNERA

Manželka a deti

Aktivita učiteľov na Základnej
škole Holubyho ul. sa prejavila aj pri
vypracovávaní projektov, ktoré
nám schválila Malokarpatská komu-
nitná nadácia REVIA.

Vďaka finančnej podpore 4000
korún sme mohli v decembri 2003
založiťFit klub Zea. Cieľom klubu je
zlepšiť zdravotný stav žiakov cviče-
ním s fit loptami, zameraným na
posilňovanie chrbtového svalstva.

Sumu 3000 korún nám REVIA
poskytla na projekt Šport do škôl. Z
dotácie sme zakúpili buzoly a kom-
pasy pre krúžok orientačného be-
hu. Chceme tým pomôcť žiakom pri
príprave na mestské a okresné
súťaže.

Vďaka nadácii sme mohli kúpiť aj
multimediálny počítač, ktorým roz-
šírime počítačovú učebňu. Budú ho
využívaťnielen žiaci ale aj učitelia.

Chceme poďakovať nadácii RE-
VIA za doterajšiu pomoc a tešíme
sa naďalšiu spoluprácu.

Vedenie ZŠ
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Združenie kresťanských seni-
orov žiada bývalých hercov
ochotníkov Divadla POVE-
RELLO v Pezinku, ktorí majú
záujem o stretnutie, aby ozná-
mili svoj kontakt a spomienky
na adresu: Vladimír Milko, Za
hradbami 3, 902 01 Pezinok,
tel. 033/643 1112. (vm)

Pezinská výtvarníčka, akad. mal.
Katarína Vavrová prezentovala v
uplynulých dňoch svoju tvorbu v
priestoroch Galérie Michalský dvor
v Bratislave.

Dňa 10.2. otvorili v tejto galérii
výstavu malieb akademického mali-
ara Igora Piačku.

V Malokarpatskom múzeu bola 13.
februára otvorená výstava Z ATELI-
ÉRU KERAMIKYVŠMU.

Komorná výstava predstavuje vý-
ber prác autorov - študentov a absol-
ventov ateliéru keramiky Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave,
ktorý vedie od roku 1997

. Okrem klasického výberu
úžitkovej keramiky - zameraného na
čajníky a čajové súpravy viacerých
autorov (

) -
sú prezentované diela sochárskeho
charakteru, inštalácie a objekty s

Ivica
Vidrová

Stanislava Wágnerová,
Kamil Slušný Ezechiel, Edita Ba-
lážová, Martin Bu, Eva Srníková,
Rastislav Noga, Martina Uličian-
ska, Miloš Nemec, Michal Kušík

použitím rôznych druhov techník -
keramických a iných materiálov a
maľbu na porceláne.

Ďalej vystavujú (kera-
mická kresba, (EKG,
2000),
(reliéfy), (maľby
na porceláne),
(Drevo z porcelánu) a hosťujúca štu-
dentka z Čiech
(klasické figurálne plastiky).

Výstava je prezentáciou pestrých a
rôznorodých autorských prístupov
tohto tradičného materiálu sveta
umenia,aj sveta mimoumenia.

Výstavu si môžete pozrieť do 18.
apríla 2004.

Ján Ševčík
Viera Igricová

Lucia Hučková - Lizáková
Judita Ordódyová

Svätopluk Mikyta

Markéta Nováková

Vladimíra Büngerová

Amatérsky fotograf Braňo Herchl vystavuje v Mini-
galérii v Dome kultúry v Pezinku vyše dve desiatky
čiernobielych fotografií, ktorých hlavnou témou je
starý človek z prostredia slovenskej dediny. Pre
diváka iste zaujímavá výstava pod názvom Sloven-
sko vo vráskach potrvá do 4. marca. Organizačne
ju pripravilo Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre a Kultúrnecentrum v Pezinku. (mo)

Rehoľné sestry, kňazi a "obyčajní smrteľníci" sa v
piatok 13. februára večer doslova rútili na koncert
nie bežného vystúpenia formácie Stanley& Kapucí-
ni. Ten, kto čaká a koho možno odrádza predstava
akejsi ortodoxnej, strnulej katolíckej prezentácie
vnímania hudby a zo zásady na pezinský koncert
neprišiel, môže iba ľutovať. Kapucíni a ich Stanley
(Stanislav Šášky), o ktorých sa nesie povesť folko-
vo, bluesovo, rockovo, gospelovej kapely, znova
predviedli, že aj rehoľníci sú ľudia z mäsa a kostí,
ktorí majú radi smiech, zábavu, hudbu... Vystúpe-
nie pozostávajúce zo starších či najnovších hitov
kapely (Kána Galilejská, Adam a Eva, Kozliatka,
Panta Rei, Fujara, Večernica...) predeľovala osem-
členná partia vtipným hovorovým slovom a nechý-
bali ani tanečné kreácie bratov v sutanách. Aj keď
dojem na začiatku rušilo viac ako nekvalitné
ozvučenie, už štvrtá pieseň prezrádzala, že bratia
Ondrej (harmonika, akordeón), Majo (basgitara),
Mišo (gitara, spev), Noro (bicie), Félix (spev), Marek
(saxofón), Ondro (husle) by sa v prípade, žeby sa
nestali pastiermi ľudských duší, poľahky uchytili
ako vynikajúci muzikanti. Aže si medzi seba pripus-
tili temperamentného Stanleyho, ktorý sféry du-
chovné nabúrava nepredvídaným humorom, nevy-
spytateľnými reakciami a doberaním si každého,
kto stojí v jeho blízkosti, môžeme brať ako posypa-
nie koláča voňavým vanilkovým cukrom.

Vidieť na pódiu kapucínsku šou, ktorá zároveň
svojimi skladbami necháva poslucháčovi priestor
na zamyslenie, jednoduchonie je na škodu.

Nový deň, 17.2. 2004

V priebehu mesiacov november
2003 - február 2004 bolo v Centre
voľného času (CVČ) v Pezinku ruš-
nejšie ako inokedy. Popri krúžkovej
činnosti a podujatiach bolo často
počuť zvuk vŕtačky, rezačky a vi-
dieť zručných majstrov pri práci.
Prebiehala totiž rekonštrukcia za-
staralého a nepohodlného spôso-
bu kúrenia.

V súčasnosti však už môžeme
konštatovať, že nový spôsob kúre-
nia je nielen efektívnejší ale aj eko-
logickejší.

Chceli by sme sa poďakovať
Mestu Pezinku za výmenu kúrenia.

Kolektív pracovníkov CVČ

Málokto by očakával, že človek popri časovo ná-
ročnom podnikaní si nájde čas ešte na svoje ko-
níčky, akými sú fotografovanie a písanie poézie.
Tieto záujmy má podnikateľka, majiteľka jednej z
pezinských cukrární - Eva Šišková.

V uplynulých dňoch predstavila verejnosti svoju
celoživotnú fotografickú tvorbu. Výstava v Miniga-
lérii Domu kultúry mala názov Molekuly vesmíru.
Autorka fotografií presvedčila diváka, že vníma
vôkol seba zaujímavé momenty a obrazy, ktoré pon-
úka každodenný život. Snaží sa zvečniť jedineč-
nosťchvíle, uchvatnosťprírody, krásu neba.

Fotografie E. Šiškovej plnia aj funkciu dokumen-
tu, jej momentky sa pravidelne objavujú v časopise
Pezinský podnikateľ, ktorý redakčnevedie.

Krásu slova vkladá do svojej poézie a novino-
výchčlánkov. (mo)

Pezinský chrámový zbor AD UNA
CORDA sa obracia s prosbou na
občanov o podporu činnosti formou
poukázania 2 percent dane, čo
umožňuje zákon č. 595/2003 Z.z. o
daniach z príjmov.

Podľa tohto zákona sa daň z prí-
jmov (jednotlivcov aj firiem) môže
rozdeliť na dve časti, prvú časť (98
percent) musíte odviesť štátu a druhú
(2 percentá) môžete poukázať nezis-
kovej organizácii. Ak nevyužijete túto
možnosť, automaticky celá vaša daň
z príjmov (100 percent) je odvedená
štátu.

Vašu finančnú pomoc mienime
použiť na činnosť a napredovanie
zboru.

Bližšie informácie a tlačivá vám po-
skytneme na adrese: AD UNA
CORDA - pezinský chrámový zbor,
Ing. Marián Šipoš, SNP 17, 902 01
Pezinok, tel. +421 905 510 988, e-
mail: sipos@dopravoprojekt.sk, web:
www.auc.sk.

K najvýznamnejším aktivitám zboru
patrí účasť na medzinárodných
súťažiach - v Taliansku (1994 Rím,
špeciálna cena), v Rakúsku (1996
Viedeň, laureát), v Českej republike
(1998 Svátky písní, Olomouc, 1. mies-
to), vo Francúzsku (2000 Saint-
Quentin, 3. miesto), na Malte (2002
Valetta, 1. miesto). Zbor AD UNA
CORDA výborne reprezentoval
mesto a Slovensko na festivaloch a
koncertných cestách vo viacerých
krajinách Európy a v USA. (mš)

Organizátori súťaže
Kráľovná vína 2004 pozý-
vajú dievčatá (od 16 roko-
v), ktoré si chcú overiť
schopnosti a šarm, aby
sa do 7. marca 2004
prihlásili v pezinskej Mest-
skej vinotéke, Radničné
nám. 9, tel. 033/641
1132, 0905 593 294, kde
dostanú bližšie informá-
cie. Finále súťaže sa
uskutoční ako sprie-
vodné podujatie Vínnych
trhov 19. marca o 18.00
hod. v spoločenskej sále
Domu kultúry v Pezinku.
Vstup voľný.

(EL)Minuloročná víťazka
Klaudia Tretinová
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v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme, s poukazom na zák.
č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov

Požiadavky:

Možný nástup 15. 3. 2004,
prípadne dohodou.

Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezi-
nok

msu@msupezi-
nok.sk

- odborná a pedagogická spô-
sobilosť pre niektorý druh alebo
typ školy (vyhláška MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a peda-
gogickej spôsobilosti pedago-
gických zamestnancov, v znení
neskorších predpisov
- min. 5 rokov predagogickej

praxe
- znalosť zákona č. 596/2003 o
štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
- práca s PC
- bezúhonnosť.

Žiadosti so životopisom zasie-
lajte do 7.3. 2004 poštou na ad-
resu:

prípadne prineste osobne
do podateľne MsÚ (na prízemí
alebo pošlite elektronickou poš-
tou na adresu:

.

obsadzuje voľné
pracovné miesto

METODIK ŠKOLSKÉHO
ÚRADU

(oddelenie školstva a sociálnych vecí)

Od 1. júla 2004 vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý bude rie-
šiť odvoz odpadu v chatových oblastiach novým spôsobom. Z tohto dôvodu
Mestský úrad v Pezinku vystaví majiteľom chát výmer za odvoz odpadu len
za I. polrok, teda nie ako to bolo v minulom roku 890 Sk, ale len 445 Sk. Na
druhý polrok budepoplatok určený už podľa nového zákona. (mo)

V najbližších dňoch sa začne vý-
stavba supermarketov Tesca na
Sahare a Billy v objekte bývalého
hotela Grand v centre mesta. Obe
veľkopredajne majú začať ob-
chodnú prevádzku už v letných
mesiacoch v tomto roku.

V súčasnosti sa rieši problém
parkovania pre Billu, tak aby sa
zachovala zeleň a zabezpečila
náhradná výsadba. (mo)

-

lPán primátor, občanov bývaj-
úcich na Kutuzovovej ulici zaují-
ma, kedy sa začne sľubovaná
rekonštrukcia rozvodu pitnej
vody v tejtočasti mesta?

(mo)

Viem, že občania sú už netrpezli-
ví, ale práce sa začnú čoskoro.
Malo by to byť v marci alebo apríli.
Akciu máme v rozpočte a je vy-
braný aj dodávateľ. Projektovú do-
kumentáciu sme už odovzdali Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti.
V tomto roku chceme na náklady
mesta vybudovať aj rozvod pitnej
vody na starej Bratislavskej ulici a
na ulici Vinice v grinavskej časti
mesta.

V tomto roku sa pripravuje aktua-
lizácia územného plánu mesta Pe-
zinka (ÚPN), ktorý bol posledne
aktualizovaný v roku 2002. Celko-
vým stavom ÚPN sa zaoberala
Mestská rada na svojom výjazdo-
vom zasadnutí v Liptovskom Jáne,
na ktorom vzniesla svoje pripomi-
enky, ďalšie požiadavky uvedené v
zozname prišli od občanov a orga-
nizácií. Tento zoznam je rámcový,
možno ho upraviť a rozšíriť. V
rámci pripomienkového konania v
zmysle zákona sa bude prihliadať
na návrhy apožiadavky občanov.

1. V celej zóne za železničnou
traťou vylúčiť funkciu bývania. Celá
zóna bude len ako podnikateľská a
priemyselná. Na ulici Za dráhou
(bývalá záhradná škôlka) vylúčiť
výstavbu rodinných domov. Akcep-
tovať požiadavku firmy BATEA na
rozšírenie podnikateľskej zóny v
smere na Talihof. Opätovne uvažo-
vať o budovaní podnikate ľskej
zóny Lazarňa.
2. Zmena funkčného využitia časti

pozemkov na Rozálke.

3. Panholec - zmena funkčného
využitia na podnikateľskú zónu.

4. Nová jama.
5. Zmena funkčného využitia

priestoru bývalého OSAN-u. Zme-
na funkcie na bývanie.
6. Preklasifikovanie - zmena funk-

čného využitia bodov Glejovka, pri
Glejovke,Dolná tehelňa.

7. Zmena funkčného využitia po-
zemku pred Daňovým úradom.

8. Zmena funkčného využitia -
trojuholník medzi Unigalom a ces-
toudo Kučišdorfskej doliny.
9. Garáže - funkčné zladenie pred-

pokladaných plôch na výstavbu
garáží.

10. Grinava - zmena funkčného
využitia - pozemky trojuholník
medzi starou a novou cestou, priz-
nať pôvodnú funkciu.
11. Grinava - Orešné, priznať funk-

ciu bývania na časť, na ktorú bol
vydaný § 7 KÚ v Bratislave.

12. Cintorín v Pezinku - zmena
funkčného využitia získaných po-
zemkov.

13. Rekreačná oblasť Leitne - pre-
kvalifikovať iba na rekreačnú ob-
lasť s vypustením postupného pre-
chodu na trvalé bývanie.
14. Rekreačná oblasť Leitne - zru-

šiť definíciu časti územia "na doži-
tie".

15. Nová chatová oblasť - pokra-
čovanie Kučišdorfskej doliny.

16. Chatová oblasť Pod priehra-
dou.
17. Záhradkárska oblasť Drevoin-

dustria, priznanie funkčného využi-
tia záhradkárskej osady.

18. Záhradkárska oblasť za býv.
OSP, priznanie funkčného využitia
záhradkárskej osady.

19. Záhradkárska oblasť pri Ma-
lackej ceste, priznanie funkčného
využitia záhradkárskej osady.

20. Záhradkárske osady - Dolná
tehelňaa Glejovka.

21. Stavby extravilán, účelové
poľnohospodárske stavby, vinica a
orná pôda.
22. Obchvat II/502. (msú)

Mestský úrad v Pezinku v spolu-
práci s redakciou Pezinčana pri-
pravuje vyhodnotenie tradičnej
ankety Najlepšia predajňa roka
2003. Hlasovanie bude tentoraz
zabezpečované výlučne prostred-
níctvom anketárov. Vyhodnotenie
ankety sa uskutoční v polovici mar-
ca. (mo)

Známa speváčka Marcela Laife-
rová opäť zavítala do Pezinka, ten-
tokrát sa stretla s fanúšikmi na be-
sede o zdraví, svojej knihe, o svo-
jom živote. Popri svojom rozprá-
vaní ochotne odpovedala na rôzne
otázky, ktoré jej položili účastníci
besedy.

Snímka (mo)

nosti naj-
viac času.
R o b í m e
viacero o-
p a t r e n í ,
aby sa jej
činnosť a
ekonomic-
ké výsled-
ky zlepšili,
aby straty
boli čo naj-
n i ž š i e .

Chceme dosiahnuť, aby ju navšte-
vovalo viac ľudí a bola čo najviac
využitá. Vieme, že to bude ťažké,
ale musíme dosiahnuť obrat k lep-
šiemu. Postaráme sa o lepšie vy-
užitie aj ostatných priestorov, aby
bolo viac vyťažené fitnescentrum,
sauna, masáže. Chceme zlepšiť aj
prostredie, začali sme montážou
žalúzií.

Na letnom kúpalisku začneme v-

l Stredisko športových zaria-
dení sa bude starať aj o letné
kúpalisko na sídlisku Sever a
futbalový štadión...

V uplynulých dňoch začal činnosť
nový mestský podnik - Mestský
podnik služieb. Jeho riaditeľom sa
na základe konkurzu stal

(na snímke), ktorému
sme položili niekoľko otázok:

-

-

Ing. Sla-
vomír Fuňa

Vo funkcii ste ešte veľmi krát-
ko, ale iste už máte predstavu
ako bude vyzerať činnosť pod-
niku v najbližšom období...

Od 1. januára ste prevzali do
správy krytú plaváreň. Je to zari-
adenie, s ktorým budete mať asi
dosťproblémov, pretože doteraz
bolo stratové, a zrejme to ne-
bude inak ani pod vašou sprá-
vou...

l

l

Úloh na začiatku máme veľa, po-
stupne musíme sfunkčniť celú
našu činnosť. Začali sme s úpravou
priestorov na Trnavskej ulici č. 10,
kde bude mať podnik sídlo, lebo
boli vo veľmi zlom stave. Je to stará
budova, do ktorej sa roky neinves-
tovalo. Práce musíme vykonať v
krátkom čase, súbežne s plnením
iných úloh.

Plavárni ozaj venujeme v súčas-

marci. Objekt musíme pred sezó-
nou vyčistiť, vymaľovať, rátame s
menšou prestavbou, chceme od-
strániť problémy s vodou, zakúpiť
slnečníky a iné. Na štadióne
chceme tiež urobiť úpravy, najmä
oplotenie, inštalácie v budove, vy-
budovať ďalšie udržiavané ihriská.
Dôležité bude, aby sme na tieto
úpravy mali finančné prostriedky.

Tu začíname pripravovať zmluvy
o bytoch, rokujeme so spoločen-
stvami vlastníkov bytov. Konkétne
úlohy začneme plniť od mája.
Máme svoju údržbársku skupinu,
po dohode s vlastníkmi bytov zač-
neme zabezpečovať revízie zaria-
dení a iné práce. Predpokladáme,
že sa budeme starať asi o 800 by-
tov. Mestský podnik služieb pripra-
vuje aj zriadenie ďalších služieb
podľa zriaďovacej listiny, ale to bu-
deme robiť postupne.

-

l Zdá sa, že Stredisko správy
športových zariadení má úloh
neúrekom. Ako je to so Stredis-
kom služieb a správy bytov?

(mo)
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Generálny sekretár SČK
vypisuje výberové konanie na
pozíciu

. Podmienky: min. SŠ vzde-
lanie s maturitou (ekonomický
alebo zdravotnícky smer víta-
ny), schopnosť koncepčne
pracovať, pripravovať projek-
ty, práca na PC, organizačné
schopnosti, viacročná prax.
Ponuky s pracovným životopi-
som zasielajte do 14 dní od
vyjdenia inzerátu na adresu:

riaditeľ SÚS SČK
Bratislava-okolie pre okre-
sy Senec, Pezinok, Malac-
ky

ÚS SČK, Grösslingová 24,
814 46 Bratislava.

Po získaní prvých mestských pri-
vilégií sa mesto rozhodlo postaviť
budovu, ktorá by bola sídlom magis-
trátu a zároveň reprezentovala,
ktorá by bola jeho symbolom. Na
stavbu novej radnice boli využité
dva meštianske domy na Trhovej
ulici (dnes Štefánikova) a pri mest-
skom potoku sa nachádzajúci mest-
ský kúpeľ. Jednou zo spomínaných
budov bol tzv. Weltzov dom, ktorý
stál v juhovýchodnom nároží dneš-
nej budovy radnice (dnes vinotéka a
zmenáreň) a mal podobu dvojpod-
lažnej kamennej stavby s rovným
stropom, siahajúcim do výšky asi
dnešných horných ukončení okien.
V druhej stavebnej etape (okolo r.
1619) boli jeho miestnosti zaklenuté
valenou klenbou.

V súvislosti s dlžobami jedného z
majiteľov domu, Ernesta Weltza,
nariadila mestská rada v Pezinku v
roku 1627 úradnú obhliadku jeho
domu. Mestskej rade boli totiž pred-
ložené dlžobné úpisy z roku 1625, v
ktorých sa spomínaný Weltz v pro-
spech veriteľa zrieka polovice
svojho domu, stojaceho vedľa do-
mu obecného. Išlo o klenbové
miestnosti orientované do ulice: o Maľba Robert Ujházy

malú klenbovú miestnosť za bránou
Trhovej ulice, veľkú izbu s dvoma
klenbami, kuchyňou a pitvorom s
príslušenstvom, izbu nad pánom
Kellerom spolu s komorou. Súčas-
ťou domu bola aj klenbová pivnica,
lisovňa a klenbová stajňa pri poto-
ku.

V zmysle rozhodnutia mestskej
rady bola polovica Weltzovho domu
obhliadnutá na to určenými reme-
selníkmi: tesárom Štefanom Millne-
rom a murármi Wolfom Gräbišom,
Gašparom Wilhalmom a Baltazá-
rom Christoffom a odhadnutá na
1130 zlatých. Každá miestnosť bola

samostatne popísaná a jej hodnota
vyjadrená v zlatých: 1. horné obyd-
lie, ku ktorému patria dve klenbové
miestnosti, kuchyňa a kuchynské
príslušenstvo bolo odhadnuté oso-
bami k tomu vybratými na 600 zla-
tých, 2. trojité (trojdielne) trochu
nižšie položené klenbové obydlie,
kuchyňa s príslušenstvom na 250
zlatých, 3. klenbová pivnica na 80
uh. zl., 4. polovica lisovne na 40 zl.,
5. lis na 25 zl., 6. stajňa (koniareň)
pri potoku na 35 zl.

Súčasťou domu a teda aj predme-
tom obhliadky bola aj trojdielna bu-
dova na námestí, v ktorej mali svoje
pracovné miestnosti lekárnik, reme-
nár a ďalší neznámy remeselník.
Tieto boli odhadnuté na 35, 30 a
opäť35 zlatých.

Aj vďaka dochovaným magistrát-
nym zápisniciam si môžeme dnes
doplniť predstavu o podobe mešti-
anskeho domu z prvej tretiny 17.
storočia, domu, ktorý je dnes
súčasťou radničného komplexu.

Petra Pospechová,
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

dôležitej železničnej stanice Ulič, kde spozoroval časti
dvoch maďarských peších plukov, vyložené zo želez-
ničných transportov. Už pri prvom hĺbkovom útoku roja
na nepriateľské pozície zasiahla lietadlo Jána Svetlíka
paľba protilietadlových guľome- tov. Jeho Avia B.534
začala horieť a neovládaná sa zrútila severne od obce
Ulič na územie, ktoré bolo obsadené maďarskými jed-
notkami.

Neskôr sa zistilo, že poručík Svetlík utrpel už vo vzdu-
chu priestrel hlavy a bol mŕtvy ešte pred dopadom lieta-
dla. Jeho telesné pozostatky po skončení konfliktu pre-
viezli do Častej, kde žili Svetlíkovi rodičia a tam ho aj
pochovali. Ďalšie dve lietadlá roja pokračovali v nále-
toch a podarilo sa im zničiť niekoľko automobilov a po-
škodiť niektoré kanóny. Svetlík bol len prvou obeťou
ťažkých vzdušných bojov. Slovenské letectvo počas
dvoch dní bojovej činnosti (23. - 24.3. 1939) stratilo až
10 lietadiel a ďalšie štyri boli vážne poškodené. Maďari
neutrpeli s výnimkou lietadla Fiat strážmajstra Arpáda
Kertésza, ktorého zostrelila vlastná protilietadlová obra-
na, žiadnu stratu. Po 24. marci činnosť letectva oboj-
stranne prestala, 26. marca bolo uzavreté prímerie,
ktoré však maďarské jednotky často porušovali. Boje
definitívne prestali 28. marca. V následných rokovani-
ach Slovensko, oklieštené už predtým Viedenskou ar-
bitrážou, stratilo ďalších 78 obcí v pásme 20 km pozdĺž
východoslovenských hraníc.

(Podľa: Juraj Rajninec - Slovenské letectvo 1939 - 1944,
CharlesK. Kliment - Slovenská armáda 1939 - 1945).

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

Dňa 23. marca 2004 si pripo-
menieme už 65. výročie tzv. Ma-
lej vojny, konfliktu, na ktorý sa
takmer zabudlo. Napriek tomu,
že sa v ňom bojovalo o našu
samostatnosť a územnú celist-
vosť a v ktorej zomierali sloven-
skí vojaci. Jedným z prvých, ak
nie vôbec prvým bol, aj Pe-
zinčan Ján Svetlík (na snímke).

Dňa 23. 3. 1939 vstúpili ma-
ďarské vojenské jednotky via-
cerými prúdmi na územie Slo-
venska z Podkarpatskej Rusi, okupovanej už Maďarmi.
Slovenská armáda práve prechádzala rozsiahlou reor-
ganizáciou, spôsobenou odchodom veľ- kého počtu
dôstojníckych kádrov do Čiech a tak sa maďarskému
postupu postavili na odpor len malé jednotky. Krátko po
polnoci obsadili maďarské jednotky obec Ubľa, kde
prekvapili a zajali rotu 16. pluku. Počas dňa postúpili na
severe až k Stakčínu a na juhu až za Sobrance. Slo-
venskej armáde sa v priebehu prvého dňa bojov nepo-
darilo vytvoriť obrannú líniu a proti postupujúcim ma-
ďarským kolónam zasahovali len trojčlenné roje slo-
venského letectva na lietadlách Letov Š.328 a Avia
B.534. Tretím rojom, ktorý zasiahol v ten deň do bojov
bol aj roj letky 45 z perute II/3, ktorému velil rotmajster
J. Hergott. Jeho príslušníkmi boli poručík J. Svetlík a
desiatnik M. Danihel. Roj vzlietol o 15.00 hod. z letiska
v Spišskej Novej Vsi a čoskoro dorazil do priestoru

S príchodom jari a pribúdajúcimi
slnečnými lúčmi bude asi rásť chuť
na pohyb a pobyt v prírode. Pre
tých, ktorí túžia po cykloturistike a
nemajú vlastný bicykel ponúka
Informačné centrum v Pezinku
možnosť ich zapožičania. K dispo-
zícii je desať kusov horských bi-
cyklov, ktoré venovala mestu firma
Orange. Požičovňa pri IC, sídliaca
na Radničnom nám. 9, je otvorená
v pondelok - piatok od 10. - 18.
hod., v sobotu od 9. do 12. hod.

Podľa aktuálneho cenníka je
požičovné na celý deň 50 Sk
(okrem toho sa platí 500 korunová
záloha, ktorá sa po odovzdaní bi-
cykla vracia). Bližšie informácie
možno získať v IC, na tel. č.
033/6901 107, e-mail: informacne.
centrum@msupezinok.sk. (EL)

Od 1. januára 2004 prešli práva
a povinnosti zabezpečovania opa-
trovateľskej a prepravnej služby z
Bratislavského samosprávneho
kraja na Mesto. Delimitovaných
bolo 103 opatrovateliek a 2 pra-
covníci na úseku administratívy.

Mesto sa rozhodlo zabezpečo-
vať sociálne služby cestou nezis-
kovej organizácie. Z toho dôvodu

rokovalo s rôznymi organizáciami,
z ktorých najserióznejšiu a najvý-
hodnejšiu ponuku predložilo Cent-
rum privátnych sociálnych služieb
Privilégium, n.o.,Bratislava.

Podľa zmluvy bude Privilégium,
n.o., zabezpečovať opatrovateľskú
a prepravnú službu. Okrem toho
bude poskytovať i ďalšie služby na
základe dohody s občanom. Budú

to masérske služby (1 hod. 200
Sk), pedikúra a manikúra (1 hod.
120 Sk), lekárske vyšetrenie v
byte opatrovaného zmluvným
lekárom (200 - 500 Sk/hod.), ka-
dernícke služby v byte, rekreačné
pobyty, fakultatívne výlety a iné.

Kancelária organizácie bude v
prenajatých priestoroch v Zaria-
dení sociálnych služieb na
Hrnčiarskej ul.č. 35 v Pezinku.

(mo)
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Vposledný januárový deň sa usku-
točnil v telocvični Strednej odbornej
školy Policajného zboru v Pezinku
2. ročník stolnotenisového turnaja
Veľká cena Pezinka. V štyroch mlá-
dežníckych kategóriach (starší žia-
ci, staršie žiačky, ml. žiaci, ml. žia-
čky) štartovalo 93 hráčov z 25 od-
dielov z celého Slovenska.

Po slávnostnom otvorení, ktoré
zabezpečili riaditeľ turnaja Ing. Pa-
vol Hodák a predseda Stolnoteniso-
vého oddielu SOŠ-PZ Pezinok Ing.
Ján Jurčík, začali urputné boje v
základných skupinách. Najlepší
postúpili do druhej časti súťaže,
ktorá sa hrala vyraďovacím systé-
mom.

Najväčším prekvapením turnaja
bola staršia žiačka Jana Medříková
z ŠK ŠG Nitra, ktorá vyhrala svoju
kategóriu a dostala sa až do finále s
chlapcami. Nakoniec po tesnom V popredí Kristián Križanovič (Pezinok).

výsledku 3:2 zvíťazil Adam Letenay
z Ivánky pri Dunaji.

V silnej konkurencii sa nestratili ani
domáci pretekári. Najúspešnejšie si
počínali Kristián Križanovič (medzi
ml. žiakmi 5. - 8. miesto, st. žiakmi
11. - 16.), Jozef Hodák (st. žiaci 9. -
10.) a Juraj Po-
čuch (st. žiaci
11. - 16.).
Turnaj sa skon-
čil po 9 hodi-
nách a šťastní
víťazi si domov
odniesli pekné
ceny a diplomy.
Vedúci družstiev
boli s úrovňou
turnaja veľmi
spokojní a pri-
sľúbili, že sa zú-
častnia aj na bu-
dúcom ročníku.

Víťazi jednotlivých kategórií:
starší žiaci star-
šie žiačky
mladší žiaci

mladšie žiačky

Ing. Pavol Hodák

- Adam Letenay,
- Jana Medříková,

- Eduard Brychta, Re-
lax Bratislava, -
Simona Fabianová, Sokol Velčice.

V minulom čísle Pezinčana sme
uverejnili výzvu TJ Sokol Pezinok,
aby čestný nálezca vrátil označe-
nie kontrolného stanovišťa, ktoré
zmizlo pri pretekoch v orientačnom
behu 11. januára. Vedenie klubu
nás požiadalo o uverejnenie poďa-
kovania, ktoré patrí tým, ktorí po-
mohli stratené označenie nájsť.

(pp)

Zúčastnených športovcov a tré-
nerov privítali a úvodné príhovory
predniesli primátor mesta Oliver
Solga a predseda Komisie pre mlá-
dež a šport Justín Sedlák. Obaja
vyzdvihli nielen tréningové úsilie a
športové výsledky našich športov-
cov ale aj ich vzornú reprezentáciu
mesta na vrcholných slovenských i
medzinárodných podujatiach. Vy-
slovili tiež presvedčenie, že v tomto
roku budú výsledky pezinských
športovcov aspoň také úspešné
ako vlani. Na vyhlásení sa zúčast-
nila väčšina pozvaných športovcov,
chýbali len tí, ktorí mali neodkladné
tréningové povinnosti alebo súťa-
žia v zahraničných ligách. Z najlep-
ších trojíc v každej kategórii chýbali
iba zástupcovia volejbalového VTC
Pezinok. Organizátori ocenili

prvých troch v každej kategórii po-
három a diplomom, ostatní ocenení
dostali od primátora diplom a malý
darček. Na záver organizátori po-
zvali účastníkov vyhodnotenia na
malé občerstvenie, kde krátko po-
diskutovali o ich športovej činnosti
ale aj o problémoch pezinských
športovcov.

V juniorskej kategórii ocenili tieto
kolektívy:

a víťazný
kolektív

, ktorý získal titul
majsteriek Slovenska. Medzi jed-
notlicami bol za najlepšieho špor-
tovca Pezinka vyhlásený kadetský
majster Európy , za
ním sa umiestnili strelkyňa

a vodný lyžiar

žiaci MBK Pezinok, ka-
detky MaSK Pezinok, kadetov 1.
Judo clubu Pezinok

dorasteniek Karate clu-
bu Pezinok

Milan Randl
Jana

Mezei-ová Matej

Kunert
1. Judo club Pezinok

VTC Pezinok
Slovkarpatie Pezinok

. Medzi seniorskými kolek-
tívmi ocenili:
(vicemajstri Slovenska), volejba-
listky a stolných te-
nistov zo . V

kategórii jednotlivci - seniori ocenili
ako najlepšiu karatistku

, ktorá sa stala majster-
kou sveta v kickboxe, čo bol najvý-
znamnejší športový úspech Pe-
zinka v minulom roku. Druhé miesto
získal ďalší karatista

za 6. miesto na majstrov-
stvách sveta a tretiu priečku obsadil
stolný tenista , ktorý
získal 3. miesto na ME v súťaži
družstiev.

V rámci vyhodnotenia ankety boli
tiež vyhlásené výsledky Mestskej
ligy v orientačnom behu. Víťazná
škola ZŠ Kupeckého mala na vyhlá-
sení tiež svojich zástupcov, ktorí si
prevzali z rúk primátora ocenenie.

Na slávnostnom vyhlásení najlep-
ších športovcov vyžrebovala Sva-
tava Špániková troch účastníkov
ankety, ktorí do stanoveného ter-
mínu poslali anketové lístky. Vecné
ceny získali: Branislav Kuchár,Byst-
rická 8, Pezinok, Mária Žižková,
Hrnčiarska 7, Pezinok a Jozefína
Táborová, Banícka 66, Pezinok.
Ceny si môžu prevziať v redakcii
Pezinčana v Dome kultúry v Pe-
zinku do konca marca.

Svatavu
Špánikovú

Michal Pe-
niak

Peter Valka

(pr)

V utorok 3. februára sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku
uskutočnilo vyhlásenie ankety o Najlepšieho športovca Pezinka za
rok 2003. Anketu organizovala Komisia pre mládež a šport pri Mest-
skom zastupiteľstve spolu s redakciou Pezinčana a samotné vyhod-
notenie prebehlo v štyroch kategóriach - seniori jednotlivci a kolek-
tívy a juniori jednotlivci a kolektívy.

Pezinskí hádzanári podľahli v
pohárovom stretnutí HK 47 Tr-
nava 19:42. Medzinárodne ost-
rieľaný súper potvrdil úlohu favo-
ritaa nedal domácim šancu dosi-
ahnuť prijateľnejší výsledok.
Našim nemožno uprieť snahu,
ale na trnavský profi tímnemali.

(mo)
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V dňoch 30. januára - 1. febru-
ára sa uskutočnil v Bratislave
medzinárodný turnaj starších
žiakov v hádzanej WINTER
HANDBALL CUP 2004. Mimori-
adne úspešne si počínali
chlapci z pezinského ŠKHAgro-
karpaty, ktorí turnaj vyhrali bez
jedinej prehry. V základnej sku-
pine postupne zdolali - RK Ter-
mo Škofja Loka (Slovinsko)
24:22, MHK Piešťany 30:15,
Lehotu pod Vtáčnikom 30:13,
HBC Continental Teves Jičín
(ČR) 23:11 a ŠKP Bratislava
24:14. Vo finále Pezinčania zdo-
lali úradujúceho majstra Českej
republiky HBC Jičín 15:11. Naj-
lepšími strelcami nášho druž-
stva boli A. Budzák (54 gólov),
M. Čapkovič (40), K. Světlík
(38). Za najlepšieho hráča tur-
naja bol vyhlásený Pezinčan
MarekČapkovič.

ŠKH Agrokarpaty Pezinok
reprezentovali: M. Michalec, M.
Čapkovič, K. Světlík,A. Budzák,
J. Gaži, J. Blaho, V. Vovolka, T.
Barták, T. Fleischhacker, M.
Šafár a M.Blaho.

Milo Matonog

Chcete sa aj vy priamo podieľať na
zveľaďovaní mesta či obce, kde žije-
te? Chcete mať istotu, že aspoň 2
percentá z daní, ktoré odvádzate do
štátnej pokladnice, zostanú v našom
regióne? Využiteaj vy zákonnú mož-
nosť rozhodnúť, na aké účely budú
tieto dane použité a zadarmo po-
môžete sami sebe.

O vašu dôveru sa uchádza ajMalo-
karpatská komunitná nadácia RE-
VIA, ktorá je tu pre vás už osem
rokov.

Vďaka vám sme v roku 2002 a
2003 získali z 1 percenta na rozvoj
regiónu Malokarpatskej vínnej cesty
191 041 Sk a 152 815 Sk, ktoré po-
mohli riešiť potreby a problémy regi-
ónu, ale aj poskytli radosť obyva-
teľom prostredníctvom zrealizova-
ných dobrovoľníckych projektov.

Vám všetkým, ktorí ste nám prejavili
svoju dôveru a prispeli tak na kult-
úru, šport, mládež, školy, životné
prostredie či sociálnu oblasť, ďaku-
jeme!

Od roku 1997 sme podporili 460
vašich projektov sumou 4 233 196
Sk. Z konkrétnych projektov v Pe-
zinku to boli - Etnofestival, divadelný
festival Cibulák, festival chrámových
zborov Ad Una Corda, lavičky, det-
ské ihriská, skrášlenie okolia byto-
viek, športové turnaje, rodinné cent-
rá, tvorivé dielne detí, slávnosti lesa,
vínne trhy a ochutnávky vín, udržia-
vanie kultúrnych tradícií a folklór-
nych festivalov, pomoc pri zdravot-
nej rehabilitácii Laja Slimáka, Valtra
Schloegela a Maťa Kohúta, kam-
pane Za čistejší Pezinok, Deň ús-
mevu a iné.

Ak ste sa rozhodli venovať 2 per-
centá daní prostredníctvom REVIE
aj tento rok, aktuálne tlačivá po vypl-
není v spolupráci s vašim účtovní-
kom zašlite do 15. apríla 2004 (živ-
nostníci a právnicke osoby) alebo do
30.4. 2004 (zamestnanci) na
príslušný daňový úrad, podľa vášho
pracoviska.

Aj v tomto roku vám ponúkame
možnosť doručiť tlačivá s údajmi o
nadácii prostredníctvom našich do-
brovoľných spolupracovníkov. Pokiaľ
máte pre nás otázky, radi vám ich
zodpovieme v kancelárii Malokarpat-
skej komunitnej nadácie REVIA na
Moyzesovej ul. č. 26 alebo telefo-
nicky na č. 641 3011 a 0905 960 797,
e-mail: revia@revia.sk. Tlačivá ná-
jdete aj na internetovej stránke
www.revia.sk. Zuzana Frnová

V sobotu 17. januára sa uskutočnil v Nitre 4. ročník Pohára Kniežaťa
Pribinu v kumite detí a mládeže. Mladí pezinskí karatisti sa aj tentoraz
ukázali v dobrom svetle a presvedčivo zúročili tréningové úsilie, pod ve-
dením kormidelníka Miroslava Horáka.

Medzi jednotlivcami si najlepšie počínala Michaela Kohútová, ktorá
získala prvenstvo vo svojej kategórii. Ďalší pretekári Peter Matúšek,
Alena Hupková a Zuzana Gregušová obsadili v silnej konkurencii druhé
a Patrik Leschinger tretie miesto. V súťaži družstiev sa naše dorastenky
(15 - 18 rokov) v zložení Hupková, Gregušová, Kohútová umiestnili na
prvom a družstvo dorastencov (Palčík, Leschinger, Lukáč) na druhom
mieste.

Zuzana Tahotná

Basketbalisti MBK Pezinok už
začali po postupe zo základnej sku-
piny s bojmi vo finálovejčasti II. ligy.
Zatiaľ si aj v nej počínajú úspešne,
oba zápasy, s Levicami B i Petržal-
kou, vyhrali. Na finálovú skupinu
prišiel mužstvo posilniť aj bývalý
lotyšský reprezentant a hráč známy
aj zo slovenskej extraligy JanisAza-
cis. Tento 214 cm vysoký pivot by
mal pomôcť splniť predsezónny
cieľ, ktorým je postup do celoslo-
venskej I. ligy.

Vedenie MBK a hráči srdečne
pozývajú basketbalových fanúši-
kov na ostávajuce zápasy finálovej
časti: 6.3. o 18.00 hod. s Ivankou pri
Dunaji, 3.4. s PetržalkouB a 24.4. s
Prírodovedcom. Zápasy sa odo-
hrajú v ŠH na Komenského ul. (pr)
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Spoločenskej sále -
- výročná schôdza

Mestskej organizácie s posedením;
31.3. (streda) o 19.00 hod. vo

Veľkej sále -
Jána Berky Mrenicu ml. so sólistom
Jánom Babiakom.

Braňo Herchl -
, vý-

stava fotografií;
TomášČársky -

. Vernisáž 15.3. (pondelok) o
17.00 hod. v Minigalérii.

2. - 3. Okno naproti
TAL, VB, TUR

5. - 7. Vitajte v džungli USA
9. - 10. Želary ČR

11. FK "100": Návrat RUS
12. - 14. Posledný samuraj

USA, NZ
13. - 14. Medvedie srdce

16. - 17. Škola ro(c)ku
18. - 19. Snowbordista FRA
20. - 21. Návrat na ColdMountain

USA
23. - 24. Goodbye Lenin!

25. FK "100": Zúriaci býk USA
26. - 28. Underworld USA
27. - 28. LooneyTunes opäť v akcii

USA
30. Novo FRA

JEDNOTA
DÔCHODCOV

DIABOLSKÉ HUSLE

16.2. - 4.3. SLO-
VENSKO VO VRÁSKACH

15.3. - 13.4. GRA-
FIKA

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

(17.00 hod.)
USA
USA

NEM

(17.00 hod.)

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.

(utorok) o 16.00 hod. v malej
sále Domu kultúry -

- pre deti od 9 do 15

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

2.3.
PEZINSKÝ

MILIONÁR

CENTRUM VOĽNÉHOČASU

(štvrtok) o 19.30 hod. vo Veľkej
sále -

- koncert
beatovo folkovej kapely v spojení s
ľudovou piesňou;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - pokra-
čovanie cyklu prednášok V.Černuš-
kovej.

;
(streda) o 9.00 hod. vo Veľkej

sále - - festi-
val detí materskýchškôl;

(piatok-sobota) v Spo-
ločenskej sále -

. Hlavný garant: Združenie
pezinských vinohradníkov a viná-
rov;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -
- galaprogram súťažnej prehliadky o
naj - dievča Malokarpatského regió-
nu;

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

- tradičný príbeh troch
kamarátov v netradičnom preve-
dení fotografa Roberta Fogotrafa.
Účinkuje: Vlado Zetek;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - - divadelné
predstavenie v podaní profesionál-
neho Divadla Andreja Bagara z Nit-
ry. Neobyčajný život svätej Terézie z
Lisieux. Účinkujú: A. Gáborová, I.
Kuksová, M. Zelmanová, G. Dolná,
Z. Martišová. Réžia: S. Sprušanský;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

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

;
(pondelok) o 14.00 hod. v

KULTÚRNE CENTRUM

4.3.
FLERET A JARMILA ŠULÁ-

KOVÁ - JELÍNEK TOUR

11.3.
HOVORY O ZDRAVÍ

Téma:

17.3.
NAJMENŠÍ FESTIVAL

19. - 20.3.
SÚŤAŽNÁ DE-

GUSTÁCIA K VÍNNYM TRHOM
2004

19.3.
KRÁĽOVNÁ VÍNA

21.3.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

22.3.
TEREZKA

26.3.
KONCERT HU-

DOBNÉHOODBORU ZUŠ;
27.3.

KONCERT V
KLUBE MLADÝCH

29.3.

Naše emocionálne
reakcie a zdravie

Dlhý, Široký a
Bystrozraký

rokov. Čakajú na vás zaujímavé
ceny.

(pondelok - piatok) -
- počas jarných

prázdnin si deti môžu vyskúšať po-
koriť pevnosť Boyard, horolezeckú
stenu či plavecký bazén. Výlet do
Bratislavy spojený s návštevou diva-
dla AHA a Bibiany vystrieda exkur-
zia v miestnej TV Pezinok, tvorivé
dielne a veľa veselých súťaží a hier.
Poplatok na dieťa a týždeň je 450
Sk (5 x obed, poistenie, ostatné ná-
klady);

-
- v prímorskom letovisku

Rimini. Umožnite svojim deťom
kúpanie v mori, návštevu delfinária
či zábavného parku plného vodných
šmýkačiek -Aquaparku. Prihlásiť sa
môžu rodičia i mládež;

- pripravujeme pre vás
pobytové a prímestské tábory
počas letných prázdnin v Centre
voľného času v Pezinku. Informácie
od marca v CVČ.

... -
srdečne pozývame rodičov s deťmi
na hravé dopoludnia každú stredu
od 10.00 - 12.00 hod. Máme pre
vaše deti pripravené hry, tvorivé
dielne, rozprávky. Sprístupnená je
aj Ríša zvierat. Ponúkame vám prí-
jemne strávené chvílev kolektíve;

- využite nekonečné
možnosti internetu každý pondelok
od 15.00 - 17.00 hod. za poplatok
30 Sk/hod. s možnosťou farebnej
tlače;

- každý
párny týždeň v sobotu od 8.00 -
12.00 hod. je deň otvorených dverí
na oddelení techniky. Príďte si za-
hrať počítačové hry alebo navštíviť
modelársku dielňu.

CVČ, Mlado-
boleslavská 3, t.č. 033/641 20 20,
oddelenie techniky - 033/641 27 58.

TÁBORY CVČ:

INÉ PODUJATIA:

8. - 12.3. PRÍ-
MESTSKÝ TÁBOR

6. - 15.7. LETNÝ TÁBOR VTALI-
ANSKU

LETO 2004

MAMA, OCKO, POĎSA HRAŤ

INTERNET

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA
ODDELENÍ TECHNIKY

Adresa a kontakt:

MALOKARPATSKÉ
MÚZEUM

MESTSKÉ MÚZEUM

Na prehliadku ponúka dve expo-
zície:
- dejiny mesta Pezinka od prvej

písomnej zmienky, feudálnu mest-
skú justíciu, cechy, remeslá až po
národopis;
- dejiny vinohradníctva a vinárstva
pod Malými Karpatmi, v tejto expo-
zícii, jedinečnej v Strednej Európe,
sú vinárske lisy, unikátne sudy a
pivničný inventár z 19. storočia.

-
, prezentácia študent-

ských prác;

(štvrtok) o 16.00 hod. - vy-
chádzka ;

(streda) o 16.00 hod. -
, kurz varenia

tradičných jedál v kuchyni múzea.

pondelok - zatvorené
utorok - piatok 9.00 - 12.00, 13.00 -
17.00 hod.
sobota 9.00 - 15.00 hod.
nedeľa 13.00 - 17.00 hod. (marec -
november, v zime zatvorené).

- výstava z his-
tórie pezinského motošportu, po-
trvá do 2. apríla.

- stála expozícia
pezinských výtvarníkov;

;

Mestské múzeum je otvorené:
10.00 - 18.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.

V pondelok je zatvorené.

Výstavy

Vychádzky a podujatia

13.2. - 18.4. ATELIÉR KERAMI-
KY VŠVU

25.3.
Vinohradnícke lisy

31.3. Ako to
robili naše babky

Otváracie hodiny:

NA PLNÝ PLYN

Z ATELIÉROV

Stála expozícia plastík Jozefa
Franka

Utorok - piatok
Sobota

Galéria Jána Kupeckého

Obedňajšia prestávka 12.30 -
13.30 hod.

9.00 h 10.00 h 17.00 h 18.00 h 22.00 h 23.00 h

pondelok Týždeň Téma Téma Týždeň Týždeň Téma

utorok Týždeň Téma Téma Týždeň Týždeň Téma

streda Týždeň Téma Týždeň Téma Týždeň Téma

štvrtok Týždeň Téma Téma Týždeň Týždeň Téma

piatok Týždeň Téma Téma Týždeň Týždeň Téma

sobota Týždeň Téma Téma Týždeň Týždeň Téma

nedeľa Týždeň Téma Téma Týždeň Týždeň Téma

Opäť
sme pri-
p r a v i l i
z m e n y,
ktoré by
mali pri-
n i e s ť
zvýšenie
k v a l i t y

nášho vysielania. Pridali sme ho-
dinu obrazového vysielania o
23.00 hod. Aby sme sprehľadnili
vysielaciu štruktúru začíname už
od 16. februára vysielať podľa no-
vého harmonogramu.

Relácia Týždeň má vysielacie

časy určené na 9.00, 18.00 a
22.00 hod. Diskusnú reláciu Téma
si budete môcť počas celého
týždňa pozrieť vždy o 10.00, 17.00
a 23.00 hod. Jedinou výnimkou
bude vysielanie v stredu o 17. a
18. hodine, kde premiéra dis-
kusnej relácie z produkčných dô-
vodov zostáva o 18.00 hod.

Okrem týchto dvojhodinových
blokov vám aj naďalej ponúkame
videotextovú klipovú rubriku
Kvinta s vysielacím časom vždy o
21.30 hod. v pondelok, stredu,
piatok, sobotu a nedeľu a takisto
reláciu Pohyby každý pracovný
deň o 7.00 hod. a večer o 19.20
hod.

Pripomíname našu akciu Dobre
naladený Pezinok. TV PEZINOK
nájdete na 55. kanáli. Na príjem

signálu z nášho vysielača potre-
bujete širokopásmovú anténu,
najlepšie otočenú smerom na síd-
lisko Sever. Viac na tel. čísle TV

PEZINOK 641 29 50 alebo firma
RATES 640 45 34.

Peter Bittner
riaditeľTV PEZINOK, s.r.o.


