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Rudolf Schuster počas príhovoru, vľavo primátor Oliver Solga.

Pohľad na účastníkov stretnutia.

Vo štvrtok 26. februára navštívil
naše mesto prezident Slovenskej
republiky Rudolf Schuster. Hlavu
štátu v Obradnej sieni na radnici za
prítomnosti vedúcich pracovníkov
mesta, obvodného úradu, podnika-
teľov, starostov susedných obcí a
členov Malokarpatského baníc-
keho spolku privítal primátor Oliver
Solga. Hosťa podrobne informoval
o histórii i súčasnosti Pezinka a o
problémoch, ktoré rieši miestna
samospráva. Po úvodnom prího-
vore odovzdal R. Schusterovi, ako
prvému významnému hosťovi, no-
vé mestské ocenenie - zlatú a strie-
bornú známku Pezinka.

Rudolf Schuster poďakoval za
srdečné privítanie a poprial pred-
staviteľom mesta a všetkým jeho
obyvateľom, aby sa im darilo naďa-
lej posilňovať prosperitu Pezinka.
Potom odovzdal primátorovi pa-
mätnú plaketu.

V krátkej besede s účastníkmi
stretnutia vyzdvihol prácu mestskej
samosprávy ako aj dobrú spolu-
prácu so susednými obcami. Niek-
torých prítomných prekvapilo, že
R. Schuster sa zaujímal, ako je to s
pezinským basketbalom, ktorý bol
viac rokov na výslní. Pochválil tiež
pezinské vína, ktoré pre ich kvalitu
obľubuje.

Po stretnutí na radnici nasledo-
vala prehliadka priestorov Starej
radnice, kde si hosť pozrel výstavy
v Mestskom múzeu a zúčastnil sa
na otvorení stálej expozície plastík
Jozefa Franka, ktorá vzbudila u
neho nezvyčajný záujem.

Záver dvojhodinového pobytu R.
Schustera v Pezinku patril návšte-
ve Hestie. (mo)

V pondelok 15. marca vyhlásili na pezinskej radnici
výsledky XI. ročníka ankety Najlepšia predajňa roka,
ktorej tradičnými organizátormi sú redakcia Pe-
zinčanaa Mestský úrad v Pezinku.

Víťazom ankety za rok 2003 sa stala predajňa La-
hôdky uKatky na Kollárovej ulici. (mo)

Bližšie informácie nájdete na 3. strane.

Mesto Pezinok a Základná
organizácia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov
v Pezinku srdečne pozývajú
občanov na oslavy 59. výročia
oslobodenia Pezinka, ktoré sa
uskutočnia vo štvrtok 1. apríla
2004 o 16. hod. pri pomníku na
Mladoboleslavskej ulici. Zraz
účastníkov osláv bude v Zá-
mockomparku.

Účastníci osláv položia vence
a kytice k pamätníkom a vy-
počujú si slávnostný príhovor k
tejto významnej udalosti novo-
dobýchdejín mesta. (mo)

Kolektív ví-
ťaznej predaj-
ne: zľava -
preda vačka
Katarína Bru-
novská, maji-
teľ Adrián Šu-
plata a preda-
vač Alexan-
der Šuplata.

V marci sa skončilo ročné "vládnutie" prvej
kráľovnej vína v našom regióne, ktorou bola Klaudia
Tretinová z Pezinka. Odchádzajúcu kráľovnú vystrie-
dala nová, ktorá bude na tróne nasledujúcich dva-
násť mesiacov.

Do súťaže v tomto roku sa prihlásilo desať dievčat -
študentiek zo Strednej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre, Združenej hotelovej akadémie v Bratislave a
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

Organizátori oproti minulému roku zmenili miesto
konania súťaže, z Domu kultúry sa presťahovala do
Mestskej vínotéky a Vinárskeho domu. Vo vínotéke
sa konala odborná časť bez divákov. Dievčatá tu ab-
solvovali tri súťažné disciplíny - test znalostí z vino-
hradníctva a vinárstva, určovanie odrody vín a
ťahanie vína heverom. Navečer sa presunuli do Vi-
nárskeho domu, kde súťaž pokračovala ďalšími
dvoma disciplínami (pozvánka do regiónu a voľná
disciplína) už za účasti obecenstva.

Pokračovanie na 8. strane
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Vo štvrtok 8. apríla sa uskutoční v
budove mestského úradu druhé
tohtoročné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku. Poslanci
budú prerokúvať novelu rozpočtu
na rok 2004, koncepciu kultúry a

Na základe Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 4/2003 a poky-
nov obvodného hygienika sa má v
termíne 22.3. - 30.4. 2004 vykonať v
našom meste celoplošná deratizá-
cia.

Jej cieľom je ochrana zdravia pred
vznikom a šírením prenosných
chorôb.

Z tohto dôvodu vyplýva pre vlastní-
kov pozemkov astavieb povinnosť:
- udržiavať nehnuteľnosť v čistote,

sústavne odstraňovať z nehnu-
teľností odpady, ktoré môžu byť zdro-
jom obživy pre hlodavce a iné živočí-
chy;
- prostredníctvom príslušnej firmy

alebo osoby vykonať deratizáciu;
- vlastník malej nehnuteľnosti (rod.

dom, rekreačná chata a i.) môže
deratizáciu vykonať aj sám, ale pri
kontrole sa musí preukázať dokla-
dom o nákupe deratizačného prí-
pravku.

Kontrolu plnenia povinností zabez-
pečuje Mesto Pezinok. Za ich nedo-
držanie môže byť uložená pokuta.

(msú)

Vsobotu 3. apríla sa uskutoční voľba prezidenta Slovenskej republiky.
V našom meste bude 15 volebných miestností, ktoré budú otvorené v
čase od 7.00 do 22.00 hod.

Ak nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hla-
sov oprávnených voličov, tak sa uskutoční druhé kolo voľby (17. apríla)
medzi dvoma najúspešnejšímikandidátmi.

V termíne 3. apríla sa uskutoční aj referendum s otázkou: Ste za to,
aby poslanci NR SR prijali ústavný zákon o skrátení 3. volebného obdo-
bia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004?. Hlasovanie
bude v 15 okrskoch v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Prípadné zmeny vo voličských zoznamoch možno vykonať do 2. apríla
na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, kanc. č. 6 (prízemie). (mo)

V novembrovom čísle Pezinčana v minulom roku sme uverejnili oznam,
že Mesto Pezinok prijíma žiadosti na garáže na území mesta. O možnosti-
ach podania prihlášok boli informácie tiež v Pezinskej televízii a na verej-
ných zhromaždeniach. Občania mohli svoj záujem prejaviťdo konca febru-
ára2004, keď sa prijímanie prihlášok skončilo.

Ako nám povedal primátor mesta Oliver Solga, o garáže sa vážne zaují-
malo a písomné žiadosti podalo 87 občanov z lokalít - Sever 13, Muškát 31,
Juh 28, iné (najmä centrum mesta) 15. Teraz bude nasledovať ďalšie štádi-
um, pracovníci mesta sa skontaktujú so všetkými žiadateľmi a dohodnú s
nimi jednu z dvoch foriem výstavby. Jednou z možností je zakúpenie mon-
tovanej garáže, ktorú si záujemca umiestni na mestský pozemok, ktorý si
na tento účel odkúpi. Druhou možnosťou bude výstavba typizovaných ga-
ráží, podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorú kompletne zabez-
pečí mestoa záujemca si garáž po dokončení výstavby odkúpi.

Na tento rok je záležitosť výstavby garáží uzavretá. To však neznamená,
že mesto o rok-dva možnosť ďalšej výstavby garáží znovu neotvorí, aj vo
vzťahu k ďalšej bytovej výstavbe v meste. Nové žiadosti o garáže môžu
občania adresovať priamo primátorovimesta Mgr. Oliverovi Solgovi. (mo)

Aprílový Poslanecký deň sa
uskutoční opäť v prvú stredu v
mesiaci, tentokrát 7.4. 2004 od
16. - 18. hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, miestnosť č.
19. Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Pezinku budú pripra-
vení diskutovať s občanmi o ich
každodenných starostiach i ra-
dostiach súvisiacich s kompe-
tenciami samosprávy, vypočuť
si ich námety a sťažnosti, či vy-
svetliť im rozhodnutia samo-
správnych orgánov v meste.

(EL)

Tradičny Deň otvorených dverí na
Mestskom úrade v Pezinku sa tento
rok bude konať v stredu 12. mája od
8.00 do 17.00 hod. Okrem tradič-
ných besied s vedúcimi pracov-
níkmi MsÚ zameranýmina aktuálne
problémy mesta ponúka tento rok aj
novinku v podobe Hodiny otázok a
odpovedí s primátorom mesta O.
Solgom. Nebude tiež chýbať tra-
dičná možnosť na individuálne kon-
zultácie. Prvýkrát bude mať táto
akcia aj sprievodné podujatie.

(besedy v zasadačke č. 12)
-

Program:

8.00 hod. Aktuálne otázky separo-
vaného zberu a znečisťovania

V priestoroch Divadla WEST v
Bratislave sa uskutočnilo 4. marca
pracovné stretnutie primátorov a
starostov Bratislavského samo-
správneho kraja, ktoré sa venovalo
hospodárskemu rozvoju regiónu
(prílev investícií, priemyselné par-
ky, podnikateľské prostredie), rie-
šeniu problémov v školstve a samo-
správe a súčasnosti a vízii rozvoja
Bratislavského samo-správneho
kraja.

Zástupcovia miestnych samo-
správ sa stretli s ministrom hospo-
dárstva SR Pavlom Ruskom, štát-
nym tajomníkom ministerstva škol-
stva SRFrantiškom Tóthom a pred-
sedom BSK Ľubom Romanom.
Pezinok na stretnutí zastupoval
primátor OliverSolga. (mo)

Predseda parlamentu Pavol
Hrušovský vyhlásil 10. marca
prvé historické voľby sloven-
ských poslancov Európskeho
parlamentu na nedeľu 13. júna
2004 od 7. do 22. hodiny.

Vo voľbách bude zvolených 14
europoslancov na päťročné ob-
dobie.

Právo voliť europoslancov
budú mať slovenskí občania,
ktorí v deň volieb dovŕšili 18
rokov (mo)

ovzdušia v Pezinku

Ako funguje Mestský
úrad v Pezinku (kompetencie, orga-
nizačná štruktúra)

Bezpečnosť v meste a
spolupráca občanov s Mestskou
políciou

Čo sa pripravuje v aktu-
alizácii Územného plánu Pezinka a
Generel dopravy mesta

Hodina otázok a odpo-
vedí

(Oľga Moťov-
ská)

-

- spojené s ex-
kurziou po jeho jednotlivých oddele-
niach

-

(Ľudovít Farbula)
-

(Michal
Ondrovič)

-
s primátorom mesta Pezinok

Mgr. Oliverom Solgom.

10.00 hod.

14.00 hod.

15.00 hod.

16.00 hod.

Individuálne konzultácie:

Sprievodné podujatie:
15.00 hod.

- na všetkých pracoviskách Mest-
ského úradu môžu občania konzul-
tovať so zodpovednými zamest-
nancami svoje problémy, námety a
pripomienky týkajúce sa života v
meste.

- prezentácia novej pub-
likácie Dr. Jána Dubovského

Z kapacitných dôvodov odpor-
účame väčším skupinám záujem-
cov, aby sa ohlásili vopred (najne-
skôr do 10.5. 2004) na Mestskom
úrade, referát vzťahov k verejnosti,
tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk.

Vývoj
verejnej správy v Pezinku.

sociálnu koncepciu, vyhodnotenie
lesného a poľovného hospo-
dárstva, správu o delikvencii na
území mesta a iné.

Zasadnutie začína o8.30 hod.
(mo)

V marci sa uskutočnilo výberové
konanie na dodávateľa projektovej
dokumentácie na novú bytovku pri
Pinelovej nemocnici. Bude v nej 33
malometrážnych bytov, ktoré by
mali byť dostavané začiatkom bud-
úceho roka. Ide o jednu z investícií
mesta, ktorá sa bude realizovať

spolu s predpokladanými rekon-
štrukciami starých bytov a nadstav-
bami objektov v areáli Materskej
školy Zahradbami.

V minulých dňoch prebehli roko-
vania tiež o pripojení bytovky pri
Pinelovej nemocnici na médiá z
areálu nemocnice. (mo)

V nedeľu 28.3. o 2.00 hod. v noci
sa začína letný čas (LSEČ). Ru-
čičky hodín sa posunú na 3.00
hod., t.j. o hodinu dopredu. Letný
čas bude platiťdo 24. októbra. (ap)

Zasadnutie valného zhromažde-
nia Klubu primátorov miest Sloven-
skej republiky sa uskutočnilo 17.
marca v Martine. Okrem vyhodno-
tenia práce za uplynulé obdobie a
reforiem verejnej správy sa zaobe-
ralo prijatím nových členov do KPM
SR. Novým prezidentom Klubu
primátorov sa stal Stanislav Ber-
nát, primátor Martina. V sedem-
člennom prezídiu bude mať zast-
úpenie aj Pezinok, keď jeho čle-
nom sa stal náš primátor Oliver
Solga.

Problematika riešenia obchvatu
Pezinka a Modry bola začiatkom
roka aj jedným z bodov rokovania
Regionálneho zväzu SDKÚ v Brati-
slave. Podpredseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Milan
Vaškor informoval, že na realizáciu
obchvatu vznikne akciová spoloč-
nosť, ktorá bude hľadať strategic-
kého investora. (os)

Vo vnútri novín na žiadosť mno-
hých z vás uverejňujeme cestovný
poriadok SAD - odchody autobu-
sov zo zastávky Pezinok - nám.
Prílohu na označenom mieste
prestrihnite a zložte na formátA6.

Redakcia
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- skvelý personál (príjemní ľudia,
rýchla obsluha)

- čerstvý tovar, najmä bagety a ša-
láty

- široký sortiment výrobkov
- pekné prostredie

1993 , Holubyho ul.
1994 , Kollárova ul.
1995 (ul. M.R. Štefánika a Radničné námestie)
1996 , Radničné námestie
1997 , ul. M.R. Štefánika
1998 , Radničné námestie
1999 , Svätoplukova ul.
2000
2001
2002 , Holubyho ul.
2003 , Kollárova ul.

OČNÁ OPTIKA
NONSTOP
LUKULUS
GRAFIT
BAGETA
OČNÁ OPTIKA
SUPERMARKET JEDNOTA

HODINÁRSTVO HOFI
LAHÔDKY U KATKY

SUPERMARKET JEDNOTA
SUPERMARKET JEDNOTA

, Svätoplukova ul.
, Svätoplukova ul.

V pondelok 15. marcabola vyhod-
notená anketa Najlepšia predajňa
roka, ktorú už po jedenástykrát
usporiadali redakcia Pezinčana a
Mestský úrad v Pezinku. Zástup-
com najúspešnejších predajní k
úspechu blahoželal a ocenenia im
odovzdal primátor mesta Oliver
Solga.

Organizátori tentoraz zbierali
hlasy do ankety prostredníctvom
študentov pezinského Gymnázia a
Obchodnej akadémie, ktorým patrí
za pomoc naša vďaka. Do hodnote-
nia bolo zaradených 189 hlasova-
cích lístkov. Na každom mohla byť
uvedená iba jedna predajňa, ktorú
účastník ankety označil za najlep-
šiu v minulom roku.

Na 189 anketových lístkoch bolo
uvedených až 53 predajní, z nich
však len 22 získalo viac ako 2 hlasy.
Zaujímavosťou je, že po prvýkrát v
našej ankete po jednom hlase zís-
kali aj pohostinské zariadenia Ba-
ník, Lipár a Koníček.

Najviac hlasov získala predajňa

, ktorej dalo hlas 26 účastníkov
ankety. Už v roku 2001 a 2002 sa
umiestnila v prvej desiatke, vôbec
teda nejdeo náhodný úspech.

Na druhom mieste sa umiestnil
trojnásobný víťaz našej ankety
(1999, 2000, 2001) -

, so
ziskom 16 hlasov. Tretie miesto s
počtom hlasov 13 obsadili

(mi-
nuloročný víťaz) a

Na ďalších miestach sa
umiestnili: 5.

(10 hlasov), 6. - 8.

(všetci 8 hlasov),
9. (6), 10. - 11.

(5).
Organizátori na tohtoročnom vy-

hlásení výsledkov ankety oznámili,
že za rok 2004 sa hodnotenie usku-
toční už formou prieskumu, pro-

Lahôdky u Katky, Kollárova uli-
ca

Supermarket
Jednoty, Svätoplukova ul.

Hodi-
nárstvo HOFI, Holubyho ul.

Tatiana, Štefá-
nikova ul.

Bageta, Štefánikova
ul. Real Market,
Muškát, JA&ON, 1. mája, ROSSI,
Štefánikova ul.

EBEN, Farská ul.
Bageta, Svätoplukova ul., ALLES

stredníctvom vybraných anketárov,
čo má prispieť k väčšej objektív-
nosti hodnotenia. Predajne tiež
budú zaradené do dvoch kategórií -
väčšie a menšie predajne. To preto,
že v tomto roku už očakávame spre-
vádzkovanie dvoch nových veľko-
predajní Tescaa Billy. (mo)

Pohľad do predajne Lahôdky u Katky.

Majitelia ocene-
ných predajní La-
hôdky u Katky
Adrián Šuplata
(druhý zľava) a
Hodinárstvo HO-
FI Michaela Hof-
ferová s vyhlaso-
vateľmi ankety -
primátorom Pe-
zinka Oliverom
Solgom a šéfre-
daktorom Pezin-
čana Milanom
Oravcom.

Po roku sú tu opäť pezinské
Vínne trhy, ktoré napíšu už devi-
atu kapitolu.

Ochutnávke súťažných vín, na
ktorej sa zúčastňuje verejnosť,
vždy predchádza degustácia vín,
ktoré vystavovatelia poslali do
súťaže. Tohto roku sa uskutočnila
počas dvoch dní 19. a 20. marca,
čo je novinka, pretože doteraz
trvala vždy len jeden deň. Novin-
kou bolo aj to, že degustácia sa
konala po prvýkrát v nových

priestoroch - vo Vinárskom dome,
priamo v centre mesta, kde organi-
zátori akcie našli ozaj atraktívne a
reprezentačné priestory. Ďalšou
novinkou bolo, že sa znížil počet
degustačných komisií - z osem na
päť, každá mala päť členov a pred-
sedu.

Výrobcovia vín zo Slovenska,
južnej Moravy a Rakúska ponúkli
do súťaže 417 vzoriek vín, najviac
ich pochádza z našej malokarpat-
skej oblasti.

Vína sa hodnotili novým spôso-
bom, ako je to už bežné vo svete,
členovia komisienajskôr víno ohod-
notia, odovzdajú hárky s hodnote-
ním a potom spoločne o vzorkách
debatujú a obhajujú body, ktoré
vínam pridelili. Skrutátori z piatich
hodnotení degustovaných vín, naj-
vyššiu a najnižšiu hodnotu vyradia
a ostatné tri spriemerujú.

Do konečného tzv. rozstrelu na

šampióna výstavy, sa dostalo de-
sať vín, päť bielych a päť červe-
ných. Na tejto záverečnej degustá-
cii sa zúčastňujú už len najlepší
degustátori, ktorých úlohou je vyb-
rať najkvalitnejšie víno. Tento rok,
veľmi tesným jednobodovým roz-
dielom titul Šampióna Vínnych tr-
hov 2004 získalo biele víno Rizling
vlašský, roč. 2003, ľadový zber z
Vinárskych závodov Topoľčianky.

Skončilo sa jednoročné vládnutie
červeného vína, v minulom roku
dominoval červený Marlot z Rakvíc
na Morave. Predsedu hodnotiacich

komisií
aj potešilo, že šampió-

nom sa nestalo víno z malokar-
patskej oblasti či z Moravy, ale z
inej oblasti.

Prof. Ing. Fedora Malí-
ka, DrSc.

"Je to pozitívny sig-
nál, že aj iné vína zo Slovenska
majú šancu presadiť sa, keď sú
robené poctivým a moderným
spôsobom. Počas rozstrelu som
dbal na to, aby hodnotenie bolo
anonymné, aby zvíťazilo ozaj
najlepšie víno. Matematika a ano-
nymita takto ukázali a ja to mu-
sím rešpektovať.

Pokračovanie na 12. strane

Degustácia vín v nových priestoroch Vinárskeho domu.
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Radní páni starodávneho krá-
ľovského mesta Pezinka sa v minu-
lom volebnom období rozhodli a
povolili výstavbu rodinných domov v
lokalite Turie brehy (pri Limbachu).
Po vybudovaní inžinierskych sietí
sa začala výstavba. Bola radosť
pozerať, ako domy jeden za druhým
rastú, ako sa mení zaburinená pôda
na peknú vilovú štvrť Pezinka. Sta-
vebné firmy, ktoré tu stavajú (ne-
viem odkiaľ sú), iste z tejto výstavby
dobre profitujú. Nebolo by zlé, keby
si majitelia týchto firiem odskočili
pár kilometrov, napr. do Rakúska
alebo Nemecka, a pozreli sa ako
vyzerá okolie stavenísk tam.

V lokalite Turie brehy to pomaly
vyzerá ako na Luníku IX. Plastové
fólie lietajú po ceste, do vinohra-
dov. Jarčeky vedľa cesty sú zane-
sené, voda tečie po ceste, keď
mrzne sa tu vytvára klzisko.

Od mája budeme v Európskej
únii. Budú aj naše stavebné firmy
pracovať ako v EÚ? Veď ceny už
také majú. A tak by mali aj dodržia-
vať rovnakú čistotu okolo stavieb.
Ak však budú pokračovať vo svo-
jom štýle stavieb, mali by sa aspoň
na vysokých pokutách poučiť, že
životnéprostredie treba chrániť.

MUDr. Radomír Zálešák
Limbach

Určite každý z nás súhlasí s pripomienkami, ktoré súvisia s chýbajúcim
zastrešením pred Domom smútku na pezinskom cintoríne. K tomu ale
treba pripojiť ešte ďalší problém - a to je ozvučenie počas obradu pri
samotnomhrobe.

Mnohí chodíme odprevádzať našich najmilších a priateľov, no málokto z
nás počuje pri hrobe cirkevný obrad, zástupcov MsÚ, rozlúčku od kolegov
či ďakovnú reč v mene rodiny, pretože sa nepoužíva prenosný mikrofón.
Navyše celý obrad ruší dopravný ruch z hlavnej cesty, najmä v špičke, keď
nepočujete absolútne nič, alebo ruch zo spodnej časti cintorína a navyše
ešte aj hluk zo železnice.

Keď je viacej účastníkov na pohrebe a nedovidíte dobre k hrobu, neviete
či sa máte modliť alebo či už vkladajú nebohého do hrobu, skrátka neviete
čo sa deje.

Hádam by to ani nestálo veľa peňazía problém by sa dal vyriešiť.
Vaši Pezinčania, ktorým záleží na dobrom mene mesta

(Pezinèan è.2/2004)

Vážení spoluobčania, je tu pred-
jarie, čoskoro k nám zavíta jar. Jej
vôňa nás vyláka von, do prírody a
do lesa. Choďme a dýchajme lesný
vzduch, obdivujme rastliny a zvie-
ratá. Všetko vnímajme a chráňme
ajpre ostatných.

Fajčiari, nevydržíte v lese bez ci-
garety? Tak si zoberte so sebou
vhodnú nehorľavú nádobku a
ohorky vložte do nej. Nešpiňte nimi
les, a je tu aj nebezpečenstvo, že z
neuhasenej cigarety vznikne po-
žiar.

Aj vinohradníci, keď ostrihajú vino-
hrady, zvyčajne pália. Prosíme vás,
robte to len na vhodnom mieste,
bez horľavých porastov, dosta-
točne vzdialenom od lesov a domo-
vej zástavby. Pri spaľovaní nene-
chajme klásť ohne deťom. Malé
deti k takejto práci nepatria! Neod-
chádzajte od horiacej pahreby. Na-
koniec všetko starostlivo uhaste a
tlo zlikvidujte.

I mladí ľudia sa často vyberú do
lesa na túru. Pri ohníku si uvaria
guláš, či opečú kúsok slaniny alebo
zemiak. Pri zakladaní ohňa však
treba zachovať všetky pravidlá bez-
pečnosti. Môže sa to robiť len na
miestachna to určených.

Ak máte chuť nejaké miesto vy-
čistiť, nespaľujte zvyšky suchých
rastlín. Požiadajte o radu lesníkov
alebo hasičov. Budeme radi, keď
uvidíme, že vám na našej krásnej
prírode záleží a že ste ochotní pri-
ložiť rukuk dielu.

mjr. IvanJakubík
OR Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku

Na pezinskom cintoríne, ktorý
je mimochodom veľmi pekný a
hojne ho navštevujú nielen oby-
vatelia Pezinka, pribudli nové
nádoby na polievanie - klasické
krhly. Nahradili množstvo ne-
vkusných plastových farebných
nádob od aviváží a rôznych che-
mikálií. Mesto zakúpilo tieto ná-
doby aj na podnet poslancov
MsZ a občanov a preto veríme,
že návštevníci cintorína tento
krok príjmu s porozumením.
Nádoby budú umiestnené pri
všetkých vodovodoch a budú
postupne dopĺňané, aj keď dúfa-
me, že to nebude potrebné, pre-
tože ich nebude nikto poškod-
zovať ani odcudzovať. (mo)

Pracovné stretnutie na tému
Práca samosprávy s médiami sa
uskutočnilo 10. marca v Primaciál-
nom paláci v Bratislave. Zúčastnili
sa na ňom hovorcovia, manažéri a
marketingoví pracovníci samo-
správy z okolia Bratislavy a zástup-
covia regionálnych médií.

Cieľom pracovného stretnutia
bola vzájomná výmena skúseností
a širšia prezentácia aktivít referátu
komunikácie a marketingu magis-
trátu Bratislavy.

Organizátormi prospešného
stretnutia boli Milan Vajda (Magis-
trát hlavného mesta Bratislavy),
Eva Lupová (Mestský úrad Pezi-
nok) a Viera Barošková (časopis
Naša Senica). (mo)

Už za tradičné podujatie možno
považovať sviatok našich rómskych
spoluobčanov, ktorý bude mať tohto
roku novú podobu Dňa otvorených
dverí v Glejovke. Uskutoční sa v so-
botu 24. apríla.

Slávnosť začne o 9. hodine kultúr-
nym programom, v rámci ktorého sa
predstavia speváci z hostiteľskej
lokality mesta, tanečná skupina Bre-
ak-Step a mažoretky z Kultúrneho
centra. O 10. hod. budú športové
súťaže detí a Miss bábika, v nej si
budú budúce slečny merať svoju
šikovnosť a šarm. Po výtvarnej
súťaži o logo Dňa Rómov, ktoré sa
stane symbolom tohto podujatia v
budúcich ročníkoch, prídu na rad
futbalisti. V zápase na grinavskom
štadióne si zahrajú pezinskí Rómo-
via so zástupcami Slovenského Or-
la. Súčasťou programu bude aj
ochutnávka tradičných rómskych
koláčov a zábava pri reprodukova-
nej hudbe. Deti čaká jazda na poní-
koch.

Vítaní sú všetci, ktorí chcú lepšie
spoznať radosti i starosti obyvateľov
Glejovky, ich mentalitu i podmienky,
v ktorých žijú a na základe toho ich
aj lepšie pochopiť. (EL)

V sobotu 27. marca v čase od 7.
do 12. hod. sa uskutoční na hrade
Červený kameň burza starožitností
a umelecko-remeselných výrob-
kov. Expozície hradného paláca,
podzemie i obrazáreň sú verejnosti
prístupné včase od 9. do 17. hod.

. (mo)

Mesto Pe-
z i n ok m á
nového kuri-
é r a , 4 5 -
ročného -

(na snímke),
ktorý rozná-
ša v týchto
dňoch občanom mesta

Počas roka bude kuriér
doručovať aj ostatné rozhod-
nutia mesta a výzvy Spoloč-
ného stavebného úradu.

Mestský kuriér je povinný na
vaše požiadanie preukázať sa
služobným preukazom.

Já
na Gálika

plato-
bné výmery na daň z nehnu-
teľnosti, rozhodnutia o vyru-
bení poplatku za odpady a
rozhodnutia o poplatku za
psa.

(msú)

Pezinskí skauti organizovaní v 61. zbore Modrý oblak vyvíjajú celoročnú
činnosť so zameraním na deti, ktoré vedú k pozitívnemu vzťahu k prírode.
Okrem krúžkovej činnosti sa v minulom roku podieľali na organizovaní Dňa
narcisov, cyklistických pretekov, Vianočných trhov, priniesli Betlehemské
svetlo a iné.

Členovia sa pravidelne schádzajú v priestoroch bývalej Základnej školy
na Cajlanskej ulici, ktoré im poskytlo mesto. Problémom je, že náklady na
energie si musia platiť sami, preto sú odkázaní na pomoc sponzorov. Tí,
ktorí by im boli ochotní pomôcť nech sa ozvú na tel. č. 033/644 1046
(domov), 0903 309 573 a 033/641 1126 (práca). Č. účtu: SLSP
0181206410/0900. (sh)

V Mestskom múzeu v Starej radnici si môžete ešte do 2. apríla pozrieť
motoristickú výstavu pod názvom Na plný plyn. Na výstave je
množstvo fotografií, plagátov, výstrižkov z novín, trofejí a iných expo-
nátov, s ktorými sa prezentujú automotokluby, ktoré vyvíjajúčinnosť
na území mesta. Väčšia časť expozície je venovaná spomienke na
majstra športu Františka Srnu
. (mo)
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Dňa 4. - 6. júna 2004 sa usku-
toční 2. ročník Cyklomaratónu
Pezinok - Neusiedl am See -
Mosonmagyaróvár - Pezinok.
Temer 300 kilometrov dlhá trať
je nielen symbolickým spojením
3 partnerských miest z troch
štátov, ale je i výzvou na netra-
dičný športový výkon. Záujem-
covia sa môžu prihlásiť do 10.
mája 2004 na Mestskom úrade,
č.d. 9, tel. 033/6901 102, fax:
033/641 2303, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk, kde zís-
kajú bližšie informácie o účasti.

Vinobranie v Pezinku bude v
dňoch 24. - 26. 9. 2004. Jeho
súčasťou bude aj celoslovenský
seminár o Vínnych cestách na
Slovensku. Bližšie informácie o
podujatí budeme priebežne zve-
rejňovať v miestnych médiách
(časopise Pezinčan, Televízii
Pezinok, časopise Pezinský
podnikateľ a Pezinsko), resp. na
www.pezinok.sk.

V dňoch 12. - 13. júna 2004
organizuje Malokarpatské
múzeum v spolupráci s Ce-
chom slovenských kerami-
kov, SOU na ul. M.R. Štefánika
a mestom Pezinok 1. ročník
Medzinárodných keramic-
kých trhov. Záujemcovia o
účasť sa môžu prihlásiť na
sekretariáte podujatia v Malo-
karpatskom múzeu Pezinok,
ul. M.R. Štefánika 4, tel.
033/641 3347. Trhy budú nie-
len o predaji keramiky z ce-
lého Slovenska aČiech, ale sa
v rámci nich uskutoční i súťaž
keramiky s vinohradnícko-
vinárskymi motívmi a v točení
na hrnčiarskom kruhu.

(EL)

17.4. 2004 - účasť mládeže z Pezinka na -
v rakúskom Deutsch-Jahrndorfe.

V sprievodnom koncerte bude mesto zastupo-
vať kapela Feelme (Petter-bicie, Tomáš-gitara,
Laco-basgitara). Začiatok o 19.00 hod.

Mladí ľudia z Pezinka, ktorí majú záujem zú-
častniť sa na tejto Párty, na ktorej budú ich roves-
níci z Maďarska a Rakúska, sa môžu prihlásiť do
10. apríla na Mestskom úrade v Pe-zinku, Rad-
ničné nám. 7, č.d. 9, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk. Dopravu autobu-
som hradí mesto. Na osvieženie budú k dispozí-
cii nápoje za jednotnú cenu 1 euro. Autobus od-
chádza o 17.00 hod. spred Kultúrneho centra,
predpokladaný návrat okolo jednej po polnoci.

25.4. 2004 - účasť delegácie mesta na stretnutí
s pristupujúcimi krajinami (Česko, Maďarsko,
Slovensko) v partnerskom rakúskommesteNeu-
siedl am See. Na podujatí sa zúčastní primátor
Pezinka Oliver Solga, predseda Bratislavského
samosprávneho kra- ja Ľubo Roman, Vojtech

EUROPARTY

Občanov Pezinka sme prostred-
níctvom našich novín už viackrát
informovali o úsilí mesta získať do
svojho majetku budovu miestnej
polikliniky, ako o tom v roku 2002
rozhodol Fond národného majetku.
Napriek tomu mesto polikliniku ne-
získalo, ale prešla do majetku Brati-
slavského samosprávneho kraja
(BSK). S takýmto rozhodnutím
Mesto Pezinok nie je spokojné,
preto podalo určujúcu žalobu na
súd proti trom inštitúciam, ktoré mali
prevod polikliniky na mestskú samo-
správu uskutočniť. Ide o Fond ná-
rodného majetku, Bratislavský sa-
mosprávny kraj a Ministerstvo zdra-
votníctva SR.Ako nám povedal pri-
mátor mesta Oliver Solga, všetci
veria, že súd rozhodne v prospech
mesta. V súčasnosti je pezinská
poliklinika v majetku aj správe BSK.
Touto informáciou pre občanov
chceme predísť ďalším dezinformá-
ciam, ktoré sa v súvislosti s poliklini-
kou na verejnosti objavili.

Dňa 20. februára 2004 primátor

mesta O. Solga dostal list od pred-
sedu BSK Ľuba Romana, v ktorom
sa píše:

Ako uviedol primátor O. Solga,
mesto má naďalej o polikliniku záu-
jem, takisto ako aj nezisková orga-
nizácia či eseročka, ktorú skupina
lekárov založila. Zatiaľ predseda
BSK rozhodol tak ako je uvedené v
liste. Mesto preto naďalej čaká na
rozhodnutie súdu.

"Vážený pán primátor, nakoľko sa
absolútna väčšina lekárov, ktorí sú
dnes v nájomnom vzťahu, vyjadrila
svojim podpisom ku zachovaniu
súčasného stavu správcovstva na
Poliklinike Pezinok, ako aj ďalšie
ekonomické opatrenia riaditeľa po-
likliniky vedúce ešte tento rok k vy-
rovnanému rozpočtu polikliniky,
rozhodol som, že polikliniku Pezi-
nok nebudeme dlhodobo prenají-
mať inému subjektu. Alternatívne
pripravujeme pre polikliniku projekt
neziskovej organizácie, kde by prí-
padná účasť aj mesta Pezinok bola
vítaná."

(mo)

Gottschall za Sloven-
ský cech pekárov a
cukrárov. Pezinok
budú reprezentovať
tanečníci a speváci
zo Základnej umelec-
kej školy a dychová
hudba Cajlané. Podu-
jatie je spojené s osla-
vou 15. výročia firmy
pekárne Naglreiter z
Neusiedl amSee, ktorá celé podujatie sponzoru-
je. Súčasťou slávnosti bude aj prezentácia chle-
bov zúčastnenýchkrajín.

28.4. 2004 - EURÓPA, VITAJ - súťažné podu-
jatie žiakov pezinských škôl, ktorého súčasťou
bude:
1. výstava víťazných prác celomestskej výtvar-

nej súťaže EURÓPANAPALETE
2. vedomostný EUROKVÍZ v dvoch kategóriách
3. PRECHÁDZKA EURÓPOU - prezentácie

jednotlivých škôl, v rámci ktorých predstavia jed-
notlivé európske krajiny čo najpríťažlivej-šou
formou (hovoreným slovom, prostredníctvom
fotografií, obrazov a textovým materiálom, hud-
bou, piesňami, tancom, zvykmi, jedlami alebo
typickými výrobkami). Začiatok o 8.30 hod. v
Základnej škole Pezinok, Orešie.

30.4. 2004 - vydanie špeciálnej prílohy časo-
pisu Pezinčan.

1.5. 2004 - o 18.00 hod. slávnosť na Radnič-
nom námestí v Pezinku pri príležitosti vstupu
Slovenska do Európskej únie spojená so vztyčo-
vaním európskej vlajky a promenádnym koncer-
tom.

1.5. 2004 - prezentácia vín malokarpatskej
vinohradníckej oblasti v írskommeste Cork.

Koordinátor podujatí: Eva Lupová, Mestský
úrad Pezinok, tel. 033/6901 102, e-mail: eva-
.lupova@msupezinok.sk. (EL)

lV marci ste mali v Pezinku pra-
covné stretnutie s ministrom
spravodlivosti Danielom Lipši-
com. O čom ste hovorili?
- Tak ako sme dopredu avizovali,

reč bola o návrhu ministerstvaspra-
vodlivosti na zrušenie Okresného
súdu v Pezinku a zriadení špeciál-
neho tzv. Protikorupčného súdu.
Pánovi ministrovi som vysvetlil
prečo s týmto návrhom nesúhlasí-
me. Pokiaľ ide o špeciálny súd,
tento by poškodil imidž nášho
mesta, v médiách sa budú uvádzať
informácie o Pezinku v súvislosti s
korupčnými kauzami, mafiou a
pod. Pri predvádzaní obvinených a
pojednávaniach by sa museli robiť
osobitné bezpečnostné opatrenia,
čo by narušilo pokojný život v mes-
te. Minister Lipšic nás informoval,
že sa uvažuje aj o inej alternatíve,
že špeciálny súd umiestnia do pe-

zinských kasární. Bol sa tam po-
zrieť spolus ministrom obrany Jura-
jom Liškom a prišli sme k záveru,
že objekt kasární by na tento účel aj
vyhovoval. V súčasnosti je našou
snahou zachovanie Okresného
súdu v Pezinku, ktorý navrhuje mi-
nisterstvo spravodlivosti zrušiť. V
tejto veci sme sa obrátili na pred-
sedu vlády Mikuláša Dzurindu a
keďže zákon bude schva- ľovať
parlament SR, tak aj na jeho po-
slancov. Uvažujeme tiež, že pro- ti
zrušeniu okresného súdu urobí-me
petičnú akciu občanov. Náš názor
je, že táto inštitúcia má v najväč-
šom meste v regióne opodstatne-
nie a jej zrušenie by skomplikovalo
život občanom mesta a okolitých
obcí, ktorí by museli chodiť na po-
jednávania do Bratislavy.
l V niektorých obciach a

mestách na Slovensku, kde sa

zrušili kasárne, sa potešili no-
vému zákonu, na základe kto-
rého im uvoľnené objekty minis-
terstvo obrany odovzdá bezplat-
ne. U nás to asi nepripadá do úva-
hy...

(mo)

- Už som to čiastočne naznačil v
prvej odpovedi. Štát sa zrejme ob-
jektov našich kasární nechce
vzdať. V súčasnosti tam sídli vojen-
ská prokuratúra a uvažuje sa, že tu
bude umiestnený špeciálny súd.
Samozrejme, že by nás potešilo
keby sme tentoobjekt získali, vyrie-
šili by sme tým problém bývania,
najmä mladých ľudí, na niekoľko
rokov. Mohli by sme tu umiestniť
sociálne služby, pastoračné cent-
rum pre obyvateľov Severu, sú tam
vhodné priestory aj na športoviská
amnohoďalších aktivít.

Naša čitateľka A. Kamanová
nás upozornila na prepisovanie
dátumu spotreby potravinár-
skych výrobkov v jednej pezin-
skej predajni. Jej podnet na pre-
šetrenie sme zaslali inštitúcii,
ktorá je kompetentná v pred-
metnej veci konať -

Upozorňujeme občanov, aby
sa s podobnými problémami
obracali priamo na túto inštit-
úciu, ktorá je oprávnená vyko-
návať v obchodnej sieti kontroly
kvality potravín.

Štátnej vete-
rinárnej a potravinovej správe
SR, odd. kontroly, Botanická
17, 841 04 Bratislava (tel. 02/
602 57 203).

(mo)
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Monika Sovíková 26.1.
Matej Múčka 29.1.
Tobiáš Lučenič 31.1.
Adam Januš 2.2.
Mária Sarah Lacková 4.2.
Daniel Wittlinger 5.2.
Natália Ježíková 8.2.
Tobiáš Ábel 12.2.
Veronika Uhlárová 12.2.
Hanka Bačová 15.2.
Alex Wang 16.2.
Nikol Hanúsková 18.2.
Patrik Strezenický 18.2.
Filip Kuttner 20.2.

Miroslav Gráf a Tamara Mojžišová
Egon Babčan a Eva Pisoňová
Rastislav Špoták a Veronika Sztoj-
ková
Štefan Hasák a Ingrid Kernová
František Helt a Jana Kelecsényi-
ová

Ján Doboš 1.3.
Elena Beneová 9.3.

70-roční

PavelAulitis 59 r.
Ružena Demovičová 84 r.
JozefínaĎurišová 82 r.
Lýdia Glozneková 47 r.
Mária Kostková 93 r.
Josef Kovačič 75 r.
Ernest Mészáros 55 r.
Eva Mokrá 70 r.
Žofia Moravská 85 r.
Pavlína Nagyová 68 r.
SeverínSandtner 49 r.
František Stohl 62 r.
Mária Veselá 73 r.

Margita Jandová 16.3.
Jozef Pátek 18.3.
Jozef Godovič 20.3.
Jozef Slezák 21.3.
Júlia Ondrovičová 23.3.
Alena Miklošovičová 27.3.
Elena Polakovičová 31.3.

Ing. Eduard Sandtner 4.3.
Ľudovít Pecník 9.3.
Milan Maxian 10.3.
Benedikt Maťúš 15.3.
Jozef Moravčík 17.3.
Ervin Polakovič 29.3.
Františka Wawrinská 29.3.
Celestín Matejkovič 30.3.

Antónia Slížová 3.3.
Karolína Kováčová 14.3.
Jozefína Klátilová 16.3.
Jozefa Nemcová 18.3.

Anna Waclavová 14.3.
Štefan Konfráter 22.3.

Blanka Freyová 1.3.
Mária Kuličková 13.3.
Gizela Schvarcová 28.3.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

Veď čo iné je umrieť, než stáť nahý
vo vetre a rozplynúť sa v slnku?
Ačo iné je prestať dýchať, než oslo-
bodiť dych od jeho chaotického
pohybu, potom vzlietnuť a rozply-
núť sa a tak hľadaťBoha?

Dňa 8.2. 2004 sme
si pripomenuli ne-
dožité 60-te narode-
niny a 27. 3. 2004
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný a drahý
manžel, otec, svo-

kor a dedko .
S veľkou láskou a úctou naňho

spomínajú a zároveň všetkým tým,
ktorí mu venujú chvíľku vo svojich
myšlienkach, spomienkach a mod-
litbách ďakujú manželka Gabriela,
syn Eduard a dcéra Ivana s rodi-
nou.

Ivan TICHÝ

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

Odišiel si náhle, nečakane a na
rozlúčku nebol čas, tvoj odchod
zabolel všetkých nás.

Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a
späť vrátiť čas. Pre nás si však ne-
zomrel, ale spomienky na Teba
zostanú navždyv nás.

Poďakovanie

Vladimíra
HASPRUNA.

Dňa 11. 2. 2004
sme na poslednej
ceste vo veku 54
rokov odprevadili
nášho najdrahšieho
manžela a otca

Ďakujeme všetkým známym a
priateľom za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Chýbaš... neza-
budneme nikdy, ostávaš navždy v
našich srdciach. Manželka Mária a
deti.

Dňa 14. marca
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opus-
tila našadrahá

.
Tí,ktorí ste ju po-

znali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku. S
láskou spomínajú deti s rodinami.

Júlia
NOSKOVIČOVÁ

Dňa 19. marca uply-
nulo 20 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý otec, dedko a
pradedko

.
S láskou spomí-

najú synovia s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu

spolu s nami tichú spomienku.

Viktor
MACEJKOVIČ

Smrťou sapredsa život nekončí,
iba zabudnutie znamená koniec
života.

Dňa 9. 4. 2004
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec a dedko

.
S láskou spomí-

na jú manželka ,
dcéra a syn s rodinami, vnúčatá
Roman, Kamil, Pavlínkaa Lenka.

EduardKLINKO

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

Dňa 3. 3. 2004
uplynul žiaľom napl-
nený rok, čo nás
opustil milovaný
manžel, otec, svo-
kor a deduško

Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.

S bolesťou v srdci spomínajú
manželka, deti s rodinami a príbuz-
ní.

Ivan PÄTOPRSTÝ

Dňa 6.3. 2004 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička a babička

Kto ste ju poznali, venujte jej
krátku tichú spomienku. Smútiaca
rodina

Eulália
VOZNÍKOVÁ

Odišla, ale stále nám zostáva v
našich srdciach.

Dňa 13. marca
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opus-
tila

,
rod. Wavrinská.

S láskou v srdci
spomínajú dcéry a syns rodinami.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej s
nami venujú tichú spomienku.

Ernestína
GRÉCOVÁ

Mário Kerák a Miroslava Hančíková
Peter Galba a ZuzanaJančovičová
Tomáš Benkovský a Miroslava Ci-
chá

Dňa 24. 2. 2004 nás navždy opus-
tila naša drahá , rod.
Paparinská.

Ďakujeme všetkým za slová
sústrasti a kvetinové dary pri po-
slednej rozlúčke. Naše poďakova-
nie patrí kňazovi Petrovi Slepčano-
vi, správcovi farnosti v Grinave a
členom klubu dôchodcov v Grina-
ve. Smútiaca rodina

Eva MOKRÁ

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 30. 3. 2004
uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec, dedko,
pradedko

z Pezinka. Kto ste
ho poznali, venujte

mu prosím, tichú spomienku.
Dcéry Jozefína Klačanová, Anna
Chovancová, syn Štefan Polák s
rodinami.

Peter POLÁK

Vo štvrtok 4.3.
2004 sme sa na pe-
zinskom cintoríne
rozlúčili s našim dra-
hým manželom,
otcom a dedkom

vo veku nedožitých 60 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové

dary a prejavy sústrasti. Nikdy ne-
zabudneme. Manželka Betka,
dcéry Renata a Jana s manželmi.

Pavlom
AULITISOM

Príchod jari je charakterizovaný v
našej vlasti aj organizovaním dobro-
voľnej finančnej zbierky pod názvom
Deň narcisov. V tomto roku
sa dobrovoľná zbierka usku-
toční v piatok 2. apríla v
čase od 9. do 18. hodiny. Jej
cieľom je získať finančné
prostriedky na podporu pro-
gramu prevencie a včasnej
diagnostiky a liečby rakovi-
ny. Verejná zbierka sa usku-
toční na celom území SR.

V tento deň sa prebúdza ľudská
spolupatričnosť, ochota otvorene
vnímať problém nádorových ocho-
rení a aspoň trocha prispieť v boji
proti zákernej chorobe, akou rako-
vina pre ľudstvo je.

Veríme, že aj občania Pezinka i
celého okresu sa aktívne zapoja a
pomôžu dobrej veci. Stačí ak sa v

tento deň (2. apríla) ozdo-
bíte nežným kvietkom -
narcisom, ktorý dostanete
od aktivistu Ligy proti rako-
vine, prípadne tiež symbo-
licky prispejete do finanč-
nej zbierky.

Finančný príspevok
občana je dobrovoľný,
jeho výška nie je limitova-

ná.
Nádej ľudí, ktorým osud pririekol

ťažký súboj s rakovinou, je ajnašou
nádejou.

Liga proti rakovine SR
Klub Venuša

Základná umelecká škola v Pe-
zinku vás srdečne pozýva na
KONCERT ŽIAKOV, ktorý sa
uskutoční 26. marca o 18. hod. v
Dome kultúry.
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Rímskokatolícky farský úrad v
Pezinku a hlavný organizátor plesu
František Féder úprimne ďakujú
všetkým, ktorí sa podieľali na prí-
prave 10. Plesu farnosti Pezinok,
ako aj tým, ktorí sa na ňom v re-
kordnom počte zúčastnili. Úprimná
vďaka patrí aj všetkým sponzorom,
ktorí prispeli do tomboly, Mest-
skému úradu a Kultúrnemu centru.
Vyťažok z plesu v sume 55 720 Sk
bol odovzdaný do fondu na opravu
interiéru Farského kostola.

Tohtoročný ples vhodne doplnili i
výstavy Vo víre opráv a 10 rokov
Plesu farnosti. Organizátor pripra-
vil pre účastníkov anketu, v ktorej
sa mohli vyjadriť o organizačnej
stránke plesu. (ff)

Dobrovoľný hasičský zbor Pezi-
nok-mesto vás pozýva na
Hasičskú šibačkovú zábavu, ktorá
sa uskutoční na Veľkonočnú ne-
deľu 11. apríla v Dome kultúry v
Pezinku. Začiatok je o 19. hod. Do
tanca a na počúvanie bude hrať
hudobná skupina Akord. Vstupné
200 Sk. O občerstvenie je postara-
né.

Predpredaj vstupeniek: Ján Sla-
ný, Kupeckého 71, tel. č. 640 1493,
0907 717 891. Zisk z podujatia
bude použitý na činnosť Dobro-
voľného hasičského zboru v Pezin-
ku. (gg)

Ak by ste boli prišli 19. februára pred deviatou hodi-
nou do Malokarpatskej knižnice v Pezinku - oddelenie
pre deti, zažili by ste štebotanie detí, posledné memo-
rovanie textov, posledné úpravy účesov a šiat u diev-
čat.

Potomšum pomaly stíchol, deti sa pousádzali, porota
tiež, a mohla sa začať recitačná súťaž v prednese poé-
zie, ktorú knižnica usporiadala pod názvom Deti
Hviezdoslavovi pri príležitosti jeho 155. výročia naro-
denia.

Na súťaži sa zúčastnilo 22 detí z pezinských základ-
ných škôl a zo Špeciálnej základnej školy v Modre. Svo-
jou recitáciou pripravili porote naozaj ťažké chvíle pri jej
objektívnom rozhodovaní o prvých miestach vo dvoch
kategóriach. V I. kategórii súťažili deti 1. - 5. ročníka ZŠ
a v II. kategórii 6. - 9. ročníka. Deti prišli s pekným výbe-
rom poézie a zvládli ju mimoriadne dobre. Keďže bolo
možné udeliť len 1. a 2. miesto, porota sa zhodla na
udeleníČestného uznania.

V prvej kategórii získala 1. miesto
zo 4. ročníka ZŠ Na bielenisku, 2. miesto

, najmladšia účastníčka súťaže, z 1. roč. ZŠ
Na bielenisku. V druhej kategórii bodovali najmä
chlapci - 1. miesto získal žiak 9.

Kristínka Orav-
cová Blanka
Vavreková

Igor Schlosser,

roč.ZŠ Na bielenisku za mimoriadne kultivovaný pred-
nes, 2. miesto , žiak 7. roč. ZŠ Fándlyho,
ktorý tiež zvládol svoje vystúpenie výborne. Čestné
uznanie porota udelila , žiačke 9.
roč. ZŠ Holubyho ul. a , žiakovi
7. roč. ŠZŠv Modre.

Vystúpenie detíhodnotila porota v zložení - Mgr. Melá-
nia Hájiková, Mgr. Milada Krejčová, Anna Šavarová,
Ľubica Chvosteková a Marta Guštafíková a s ich recitá-
ciou bola nadmieru spokojná. A aby deti nezapochybo-
vali o jej kompetencii a kvalitách, pani Hájiková, ktorá v
mene poroty recitátorov aj hodnotila, zarecitovala
krásnu báseň aďalšiu pridala paniKrejčová.

Slávnostné vyhodnotenie spolu s riaditeľkou Annou
Gašparovičovou urobila predsedníčka poroty M. Háji-
ková. Víťazom a oceneným odovzdali diplomy a knižky.

Bolo to naozaj dôstojné podujatie na uctenie si pami-
atky velikána slovenskej literatúry Pavla Országha
Hviezdoslava. Škoda len, žesa na tejto súťažipre ocho-
renie nemohli zúčastniť recitátori z 8-ročného Gymná-
zia v Pezinku, ktorí sa na súťaž svedomito pripravovali.

Dobrý začiatok obvykle máva i dobré pokračovanie a
pretoveríme, že i vďalšom ročníku sa zídu výborní reci-
tátori.

Michal Kebis

Lenke Biháriovej
Andrejovi Horváthovi

Anna Šavarová

V dňoch 21. a 22. februára sa
uskutočnil celoslovenský festival
poézie pod názvom I. Beniakove
Chynorany. Medzi 27 recitátormi,
recitujúcimi veršeslovenskýchbás-
nikov, hlavne Valentína Beniaka,
súťažili aj Pezinčania - Melánia
Hájiková a jej zverenec Igor

Schlosser. Igor získal vo svojej kate-
górii tretie miesto a Melánia Háji-
ková okrem tretieho miesta vo svo-
jej kategórii i cenu starostu obce
Chynorany za najlepší prednes
poézie Valentína Beniaka, s ktorým
vystúpila aj na záverečnom gala-
programe. (mh)

Medzi návštevníkmi Kultúrneho
centra sme zaregistrovali viacero
dotazov týkajúcich sa dôvodu spo-
platnenia mesačného programo-
vého bulletinu Kultúrne novinky od
1. januára2004.

Radi by sme vás, vážení občania,
informovali čo nás viedlo k tomuto
kroku. Verte, že srdce nás mnoho-
krát bolelo, keď sme veľké množ-
stvo týchto bulletinov nachádzali
porozhadzovaných v sálach, v oko-
lí Domu kultúry, po meste, v kontaj-
neroch. Nevieme,či je to len v našej
povahe, ale nedokážeme si, žiaľ,
vážiť to čo dostaneme zadarmo.
Pritom výrobné náklady na jeden
výtlačok sú 2,38 Sk a mesto aj po
zavedení predaja ešte na každý
kus dopláca 0,38 Sk. Dôvodom
predaja teda nie je na tom získať,
ale predovšetkým zamedziť plytva-

nie s papierom a vynaloženou prá-
cou.

K spoplatneniu bulletinov nás
viedla podobná skúsenosť z part-
nerského mesta Mladá Boleslav. Aj
tu mali do istého času s bulletinmi
problémy, ktoré sa vyriešili, keď ich
začali predávať. Verte, i keď sú to
len 2 koruny, teraz si bulletin kúpi
len ten, kto ho chce čítať. Keď ho
niekto nechce, môže si vybrať inú z
propagačných foriem, ktorú pon-
úkame.

I pri stúpajúcich nákladoch za ho-
noráre, dopravu, energie sa snaží-
žíme udržať ceny vstupeniek na
úrovni dostupnej zarábajúcemu ob-
čanovi. Aj touto cestou sa snažíme
priblížiť k nášmu cieľu, ktorým je
predovšetkým spokojnosť návštev-
níkov Kultúrneho centra.

Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka KC

Vminulom roku sa neuskutoč-
nil v Pezinku tradičný divadelný
festival Cibulák, čo bolo pre
mnohých jeho priaznivcov
veľkým sklamaním.

V minulých dňoch sme však
zaznamenali radostnú správu
pre stúpencov príťažlivého po-
dujatia - v tomto roku Cibulák
bude! Potvrdil nám to jeden z
hlavných organizátorov Rasťo
Kuttner z Občianskeho združe-
nia P.R.D. V poradí 16. ročník
multimediálneho festivalu by sa
mal uskutočniť v dňoch 25. a 26.
júna. Opäť budú do programu
zaradené zaujímavé divadlá,
hudba, výstavy, film. Je sa teda,
ozaj, načo tešiť. Viac informácií
o festivale prinesieme v najbliž-
ších číslach.

Medzinárodný divadelný festi-
val Cibulák je finančne náročné
podujatie, preto sa organizátori i
touto cestou obracajú o pomoc
na vykrytie schodku v rozpočte.
Dobré duše z radov podnika-
teľov pomôžte! (mo)

Aj takto ktosi charakterizoval lite-
rárny debut Pezinčanky Sone To-
mašových

.
Nie štetcom, lež perom vykreslila

autorka celé priehrštie rozmanitých
obrázkov zo života - príbehov, nápa-
dov, pocitov, svojich snov a túžob.
Kniha vyšla vďaka finančnému
grantu Ministerstva kultúry SR. Do
života ju uviedli 5. marca v Divadle
z Pasáže v Banskej Bystrici (ojedi-
nelé divadlo - zamestnáva hercov s
mentálnym postihnutím) krstné
mamy - režisérka tohto divadla
Viera Dubačová a dramaturgička
Slovenského rozhlasu Gabriela
Rothmayerová.

-
hovorí autorka. "Amy sa tešíme, že
tvoje hľadanie sa ešte neskončilo",
odkazujú jej i potenciálnym čita-
teľom kmotričky.

Obrázky z minulého živo-
ta

"Píšem z vnútornej
nespokojnosti, píšem lebo čosi
hľadám a čím som staršia, tým
mám hlbší pocit, že už pri tom ne-
chcem byť sama. Chcem sa o svoj
pohľad na svet podeliť s čitateľmi"

(ah)

V pezinskej Starej radnici sa v
nedeľu 25. apríla od 16.00 hod.
uskutoční podujatie nazvané

. Vystúpia na ňom
Diana Deáková (spev) a Zuzana
Kakalíková (prednes) za klavír-
neho doprovodu Mgr. D. Šimono-
viča.

Ne-
deľné popoludnie umeleckého
slova a hudby

(r)

V auguste 2003 Mesto Pezinok a
primátor mesta vyhlásili fotogra-
fickú súťaž na tému PEZINOK -
MÔJ DOMOV o ktorej sme infor-
movali i v Pezinčanovi.

Žiaľ, o súťaž bol malý záujem, do
stanoveného termínu svoje práce
zaslali len dvaja amtérski fotogra-
fisti. Aj z toho dôvodu sme súťaž
nevyhodnocovali. Najkrajšiu sním-
ku Lenky Moravčíkovej-Chovanco-
vej sme iba uverejnili.

Rozhodli sme sa preto, že náš
zámer získať fotografie o živote v
meste uskutočníme cez mestský
fotoklub,ktorý vedie Ján Štrba.

Prípadní záujemcovia o prácu vo
fotoklube sa môžu prihlásiť priamo
u jeho vedúceho na adrese: Ján
Štrba, M.R. Štefánika 36, Pezinok.

(r)

V Mestskom múzeu v
Starej radnici bola in-
štalovaná stála výstava
sakrálnej plastiky kera-
mikára Jozefa Franka.
Vystavené práce, medzi
ktorými sú Madona,
Ukrižovaný Kristus,
Svätá Katarína, Svätá
Barbora a ďalšie, po-
chádzajú z obdobia
rokov 1971 - 1996. Na
otvorení výstavy sa zú-
častnil aj prezident SR
R u do l f S c h us t e r.
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Napriek skutočnosti, že význam-
ný Pezinčan, lekárnik, dlhoročný
mešťanosta, mestský kapitán, spo-
luzakladateľ a prvý riaditeľ Pezin-
sko-modransko-svätojurskej spori-
teľne, zakladateľ, veliteľ a neskôr
čestný predseda Dobrovoľného
hasičského spolku, príležitostný
maliar, autor prvej sumarizačnej
brožúrky o dejinách mesta, otec
pezinského muzejníctva a sirotský
predseda František von Meissl
mal šľachtický pôvod, absentovala
vedomosť o jeho erbe, i keď logika
veci nasvedčovala, že ho musel
mať. V tejto súvislosti sme sa zame-
rali na "znovuobjavenie" erbu ro-
diny von Meissl a pri tejto príleži-
tosti sa nám podarilo zistiť niekoľko
nových údajov o tomto rode.

Erbomrodiny von Meissl je v mod-
rom poli na zelenej pažiti stojaca
strieborná veža, čierno lemovaná
so zavretými dverami, oknom a
trojitým cimburím. Klenotom na
dvoch k sebe privrátených striebor-
ných prilbách sú zo zlatých korún
vyrastajúce tri pštrosie perá, pro-
stredné strieborné, zvyšné modré.
Spod koruny sa stáčajú strieborno
modré prikrývadlá.

Meisslovci nepatrili medzi staro-
bylú šľachtu, nobilitovaný bol až
Leopold Meissl, Františkov starý
otec. Leopold bol majiteľom pan-
stva Freyenthurn pri Mannswörthe
(súdny obvod Schwechat) a za zá-
sluhy o rozvoj krajinskej ekonomiky
a chov dobytka bol vo Viedni diplo-
mom dňa 14. marca 1807 pový-

šený do dedičného rytierskeho sta-
vu. Spomínaný Leopold prevzal
panstvo vo veľmi zúboženom stave
a svojou usilovnosťou a vytrva-
losťou z neho spravil vzorové hos-
podárstvo. Dňa 19. marca 1809 bol
Ignácom pánom z Keesu uvedený
do rytierskeho stavu tzv. novej
šľachty.

Leopoldov syn Eduard prišiel v
dvadsiatich rokoch 19. storočia do
Pezinka a natrvalo sa tu usadil a
kúpil lekáreň v mestskej radnici.
Narodil sa v r. 1799, a ako 33-
ročný sa stal v r. 1832 pezinským
mešťanom. Z archívneho materi-
álu sa dozvedáme, že v čase
svojho prijatia za mešťana bol rím-
sko-katolíckeho vierovyznania, po-
volaním lekárnik, bol ženatý. Jeho
manželkou sa stala Pezinčanka

TeréziaKarolína Dreherová. Dňa 9.
januára 1837 sa im narodil nám
známy František Meissl, ktorý do-
stal pri krste 11. januára 1837 tri
mená: František, Karol, Imrich. Za
nový považujeme fakt, že pred
Františkom sa Eduardovi a Terézii
narodila v r. 1833 ešte dcéra Ruže-
na, ktorá bola pokrstená 14. no-
vembra 1833. Žial, čoskoro ako
štvrťročná, zomrela 11. februára
1834 na týfus, čo bolo v tom čase
bežným javom. Okrem nej mal
František ešte troch mladších súro-
dencov: brata Eduarda Mauricia
(krstený 25.9. 1840, zomrel ako
osemmesačný na horúčku 3. júna
1841), sestru Leopoldínu Teréziu
Magdalénu (krstená 3. mája 1843,
zomrela skoro štvorročná na záškrt
21. novembra 1846), Teréziu,
Máriu (krstená 22. októbra 1844,
bližšie podrobnosti zatiaľ nepozná-
me). Meisslovci bývali v dome č. 83
(vtedajšie číslovanie). Dňa 10.
marca 1862 Eduard vo veku 63
rokov zomrel (gangréna) a bezpro-
stredne po ňom prebral vedenie
lekárne syn František.

František Meissl mal šesť detí, z
ktorých sa dospelosti dožili len Au-
gust, Izabela a Rudolf. Mimoriadne
tragický bol rok 1878, keď v rozpätí
necelých dvoch týždňov zomreli
synovia Július (päťročný, záškrt,
pochovaný 1. novembra 1878) a
Richard (osemročný, záškrt, po-
chovaný 10. novembra 1878).
Okrem nich 23. novembra 1881
zosnula aj dcéra Mária vo veku

šesť rokov. Dňa 26. decembra
1883 ako 76-ročná opustila svet aj
Františkova matka Terézia.

V Pezinku fungovali už od konca
17. storočia dve lekárne. František
Meissl po prevzatí otcovej lekárne
kúpil v r. 1863 aj druhú od Františka
Denglera, ktorá bola známa pod
firemným názvom Čierny orol a
získal tak monopol. Na zasadnutí
mestskej rady 4. septembra 1866
však predložil magistrátu žiadosť,
aby mohol jednu lekáreň zatvoriť,
pretože ako sám dôvodil " je ne-
mysliteľné, aby boli v prevádzke pri
tak malom počte obyvateľov obe
lekárne avšak v budúcnosti sa za-
väzuje ju otvoriť podľa potreby na
návrh magistrátu." V poznámko-
vom zošite Dušana Ježíka,
niekdajšieho riaditeľa Malokarpat-
ského múzea, sme objavili zaují-
mavú doplňujúcu informáciu, ktorá
nám poodhalila aj národnostú ori-
entáciu Františka Meissla. Po- dľa
tohto prameňa, ktorý sa odvoláva
na dôverného Meisslovho spolu-
pracovníka Ing. Fedora Jamnické-
ho, bol František Meissl silný Ne-
mec, ktorý sa snažil aj o organizo-
vanie a kultúrne pozdvihovanie
Pezinčanov nemeckej národnosti.
Tieto poznámky považujeme spolu
s už všeobecne známymi údajmi
za začiatok komplexného spraco-
vania osobnosti a rodiny Františka
von Meissla vďalšej budúcnosti.

Martin Hrubala
Malokarpatské múzeum

Erb rodiny von Meissl.

Každý druhý rok sa v Pezinkuorganizuje tradičný
medzinárodný festival chrámových zborov AD
UNACORDA. Piaty ročník sa uskutoční v dňoch 6.
- 9. mája 2004 pod záštitou predsedu Zahranič-
ného výboru NR SR Jána Figeľa a predsedu VÚC
Bratislavského samosprávneho kraja Ľuba Roma-
na.

V našom meste privítame BIELSKI CHOR KA-
MERALNY z poľska, SCHOLU OD SV. JANA KŘ-
TITELE z Českej republiky, dievčenský maďarský
zbor MIRACULUM, FIVE LIFE zo Sv. Jura a pezin-
ský zborAD UNACORDA.

História zboru AD UNA CORDA sa začína už v
roku 1867. V roku 1914 františkánsky páter Odorik
Foolrich formoval Pezinský chrámový zbor. Počas
50-tych a 60-tych rokov bola jeho aktivita tlmená,
nozbor neprestal nacvičovať skladby pod vedením
Jarolína Šipoša. V súčasnosti pri dirigentskom
pulte stojí Marián Šipoš, ktorý nahradil svojho otca.
Zbor AD UNA CORDA interpretuje klasickú chrá-
movú hudbu.

Tohtoročný program poteší každého návštevní-
ka. Pripravených je aj niekoľko noviniek. Festival
otvára svojim koncertom 6. mája náš pezinský
zbor. Novinkou je, že 7. mája podvečer sa v našom
meste uskutoční až päť koncertov. Milovníci chrá-
movej hudby si prídu na svoje. Sobotňajšie ráno
obyvateľom Pezinka spríjemnia zbory, ktoré sa
vyberú do ulíc. Večer sa začína Galakoncert v dol-
nom kostole a v nedeľuslávnostná bohoslužba.

Cieľom festivalu je rozširovanie umenia a hudby,
podpora spolupráce medzi národmi a cirkvami v
stredoeurópskompriestore. Nikol Kanková

Pokračovanie z 1. strany
V jedenásťčlennej porote boli viceprimátor

Jozef Chynoranský, umelci - známy herec
Maroš Kramár a keramikár Jozef Franko, vi-
nárski odborníci Gabriela Vojteková, Fedor
Malík, Ján Hacaj, Milan Pavelka, Milan Bej-
dákaďalší.

Súťažiace dievčatá sa snažili upútať, aj keď
tréma niektorým neumožnila naplno pred-
viesť svoje schopnosti. Porota nakoniec
prisúdila titul Kráľovná vína 2004 sedem-
násťročnej z Báhoňa
(SVOŠ Modra). Na druhom mieste sa umiest-
nila 20-ročná Bratislavčanka
(ZHA Bratislava), na treťom 17-ročná Pe-
zinčanka . Trojica úspeš-
ných dievčat získala vecné ceny.

Víťazke súťaže prináleží reprezentovať
mesto a región na rôznych kultúrno-
spoločenských podujatiach v malokarpatskej
oblasti.

Ľubici Kollárovej

Petra Tudíková

Alexandra Lalová

Milan Oravec
Nová kráľovná vína Ľubica Kollárová.
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Spoločnosť Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa ponúkli príleži-
tosť pre Asociáciu komunitných nadácií Slovenska, ktorej členom je aj ko-
munitná nadácia REVIA, založiť Kluby darcov v mieste ich pôsobenia a
rozvinúťprojekt, ktorý podporuje myšlienku darovania. Ide o klub fyzických
osôb, ktoré sa rozhodnú darovať finančné prostriedky na neziskové dobro-
voľnícke projekty obyvateľov prostredníctvom nadácie.
ČlenmiKlubu darcov REVIEsa zatiaľ stalopätnásť členov, medzi ktorými

sú Pezinčania - Roman Mács, Viera Radičová, Tatiana Sroková, Magda-
léna Mikletičová a Ladislav Briestenský. Pätnástka členov prispela sumou
25 334 Sk.
Ďakujeme a veríme, že sa pridajúďalší. Zuzana Frnová

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA boli v pr-
vom kole 2. marca 2004 schválené
projekty týchto uchádzačov: Okresný
výbor Jednoty dôchodcov, obvod
Pezinok, na športové hry seniorov -
2000 Sk, Základná škola Kupeckého
ul., Informáčik, I. etapa - 8400 Sk.

Najbližšie zasadnutie grantovej
komisie bude 1. júna 2004.

Projekty, predložené po
tomto termíne už nebudú akcepto-
vané a presunú sa do ďalšieho ko-
la.

Uzá-
vierka 2. grantového kola je 14.
mája!

Zuzana Frnová

Minulý mesiac predstavil Bratislavský samosprávny kraj svoju ponuku v
cestovnom ruchu na podujatí Holiday World v Prahe. Po januárových pre-
zentáciách na veľtrhoch cestovného ruchu v Brne, Bratislave a Viedni to
bola štvrtá účasťBSK na medzinárodných podujatiach.

Návštevníci výstavy v Prahe sa zaujímali o kultúrne a historické pamiat-
ky, ubytovanie v Bratislave a okolí, najmä autokempingy, regionálne a med-
zinárodné cyklistické trasy, možnosti letnej rekreácie a turistiky v Malých
Karpatoch, výlety loďou po Dunaji a ponuku Malokarpatskej vínnej cesty,
ktorú mnohí dobre poznajú a radi navštevujú.
Ďalšie informácie o účasti BSK na spomínaných podujatiach a kontakty

na zahraničné subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu so subjektmi v
území BSK, ako aj informácie o pripravovaných prezentáciách a možnosti-
ach spolupráce s BSK poskytne záujemcom oddelenie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce na tel. č. 02/6820 6344 alebo e-mailovej adre-
se: .cestovnyruch@region-bsk.sk

BSK - Oddelenie cestovného ruchu
acezhraničnej spolupráce

V Mestskom múzeu v Starej radnici
bude koncom apríla otvorená nová
výstava - historický dokument Mari-
ánske púte o mariánskych tradíciach.
Výstava dokumentuje Mariánske
púte nielen ako udalosť náboženskú,
ale aj spoločenskú a kultúrnu. Ná-
vštevník sa stretne so zaujímavými

exponátmi - obrázkami, plastikami a
rôznymi predmetmi, ktoré sa predá-
vali na pútiach a dotýkajú sa aj nášho
mesta.

Výstava je výsledkom spolupráce s
chorvátskym veľvyslanectvom v Bra-
tislave, ktoré ju zatiaľ prezentovalo
len v Bratislave. (mo)
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Pezinskí karatisti si po úspechoch
na slovenskom tatami išli svoje
schopnosti skonfrontovať na sve-
tový pohár do maďarského Egeru.
Ich súpermi boli pretekári z desia-
tich krajín - Ruska, Ukrajiny,Armén-
ska, Kuvajtu, Egypta, Rakúska,
Srbska, Slovinska, Rumunska a
Maďarska. Naši borci si aj tu počí-
nali veľmi dobre, o čom hovoria aj
ich výsledky:
kumite jednotlivci -

(+ 85 kg, 18 - 20 rok.),
(- 58 kg., 17 - 18

r.), (- 55 kg, 14 -
16 r.), kumite družstvá SR -

(17 - 18 r.),
(17 - 18 r.),

.

2. miesto Patrik
Leschinger
3. Alena Hupková

4. Peter Matúšek
3. An-

drej Palčík 3. Michaela
Kohútová 3. P. Matú-
šek Karol Tahotný

V minulom čísle sme informovali
o veľkom úspechu našich mladých
hádzanárov, starších žiakov ŠKH
Agrokarpaty na medzinárodnom
turnaji Winter Handball Cup v Brati-
slave, ktorý vyhrali bez jediného
zaváhania.

O tri týždne neskôr, 21. - 22.
februára, štartovali naďalšom med-
zinárodnom turnaji Coca - cola Cup
v Považskej Bystrici, kde si počínali
rovnako úspešne. Postup-ne
zvíťazili nad ŠKH Ostrava 23:17,
HCB Karviná B 25:19, MŠK Pova-
žská Bystrica A 23:22, Považská
Bystrica B 27:16, Kobély Tatabá-
nya (Maďarsko) 27:23. Prehrali
jediný zápas s HCB Karviná A
19:24. V silnej konkurencii si napo-
kon vybojovali vynikajúce druhé
miesto. Pezinčan Andrej Budzák
bol vyhlásený za najlepšieho hráča
turnaja. Náš tím hral v zložení: Mi-
chalec, Budzák, Čapkovič, Světlík,
Fleischhacker, Hyross, Gaži, Vo-
volka, Šimášek, Šafár, Minarovič.

Ďalší úspech pezinskej hádzanej
na medzinárodnom poli dokazuje,

Počas posled-
ného februáro-
vého víkendu sa
v bratislavskej
atletickej hale
Elán konali med-
z i n á r o d n é
ma js t r o v st v á

Slovenska v atletike. Na kvalitne
zorganizovanom šampionáte,
ktorý ozdobili aj niekoľkí kvalitní
zahraniční atléti, sa predstavila
aj Pezinčanka Barbora Micháli-
ková. Šprintérka Vitalu Brati-
slava sa v behu na 200 m stala
majsterkou Slovenska časom
24,94 s. a získala tak svoj prvý
seniorský titul. V najkratšom
behu, na 60 m, obsadila 3. mies-
to, keďzabehla čas 7,82 s.

Po tomto úspechu Barbora už
pokračuje v príprave na letnú
sezónu. V týchto dňoch je na
sústredení na Štrbskom Plese
odkiaľ sa neskôr presunie na
Kanárske ostrovy. (pr)

že investície rodičov, trénerov, funk-
cionárov oddielu i samotného
mesta Pezinka do mládeže nevy-
chádzajú navnivoč, ale sa vracajú

Starší žiaci ŠKH Agrokarpaty Pezinok: horný rad zľava - ,
tréner,

, dolný rad zľava -

Dušan Baďura
Michal Hyross, Tomáš Fleischhacker, Andrej Budzák, Vladimír

Vovolka, Jakub Balo, Karol Světlík Michal Michalec,
MarekČapkovič, Tomáš Barták, Ján Gaži, Marek Šimášek, Martin Šafár.

zúročené. Chlapcom k úspechu
blahoželáme a ďakujeme im za
skvelú reprezentáciu oddielu i
mesta Pezinok. Milo Matonog

V dňoch 28. -
29.2. 2004 sa ko-
nali v Nitre 10.
me d z i n á r o dn é
majstrovstvá Slo-
venska v športo-
vej stre ľbe zo
vzduchových zbra-
ní. Zúčastnilo sa

na nich 140 najlepších športovcov -
strelcov z deviatich krajín. Sloven-
sko reprezentoval aj Pezinčan Ján
Valaštiak, ktorý po minuloročnej
zlatej medaile opäť potvrdil svoje
strelecké kvality a vybojoval krásnu
striebornú medailu v disciplíne
vzduchová puška (60 rán) v kate-
górii kadeti (do 18 rokov) s výsled-
kom582 kruhov.

Je to pekné ukončenie streleckej
vzduchovkovej sezóny a zároveň
povzbudenie do ďalších úspechov
v malokalibrovej puške.

(vá)

Futbalisti PŠC Pezinok pred jarnou èas�ou III. ligy
Futbalisti PŠC Pezinok stoja na

začiatku jarnej časti III. ligy pred
náročnou úlohou - úspešne obstáť
v boji o záchranu. Po jesennej časti
sú totiž so
z i skom 10
b od o v ( t r i
víťazstvá a
jedna remí-
za) spomedzi
šestnástich
účastn íkov
p o s l e d n í .
P r i a z n i v c i
PŠC ozaj nemali doteraz dôvod na
radosť, ale všetko by sa malo na jar
už zmeniťk lepšiemu.

Cez zimnú prestávku sa zmenilo
vedenie klubu. Nový výbor na čele
s Ing. Františkom Moravčíkom si

mov. Tým najpodstatnejším pre
tento ročník však je, aby sa senior-
ské áčko zachránilo v III. lige. Na
ďalšie roky si samozrejme už kladú
kvalitatívne vyššie ciele.

Kormidelník PŠC Dušan Jacko
má na jarnú časť k dispozícii 26-
členný hráčsky káder, v ktorom je
sedem nových hráčov (Marek Päto-
prstý, Viliam Böhman, Radovan
Sič, Branislav Krajčovič, Andrej
Kostolanský, Roman Svoboda,
Matúš Král). Káder dopĺňajú títo
hráči: Peter Tiko, Marek Bacigal,
Peter Pätoprstý, Andrej Džubák,
Michal Urmanič, Ivan Berzedi, Fran-
tišek Navrátil, Michal Mihalovič,
Ladislav Szász, Boris Brna, Ján
Kršnák, Roman Blažek, Miroslav
Pastucha, Martin Ondrovič, Michal

prípravou na jarnú časť súťaže sme
začali 7. januára. V pláne sme mali
34 tréningových jednotiek a desať
prípravných zápasov. Potešilo ma,
že hráči, najmä tí noví, sa zapojili do
prípravy s vážnym záujmom presa-
diť sa v novom drese a prostredí. S
účasťou na tréningoch som vcelku
spokojný, aj keď dochádzka hráčov
z dôvodov chorôb, pretrvávajúcich
zranení, povinností v práci a v škole
neprevýšila 70 percent. V príprav-
ných zápasoch nám nešlo ani tak o
výsledky, ako skôr o to, aby sa
mužstvo dobre zohralo. Zložiť nové
mužstvo so zapojením posíl sa po-
stupne darí, verím, že to všetci po-
tvrdia aj v najbližších zápasoch. To,
že sa v pezinskom drese objavilo
pomerne veľa nových hráčov bolo
riešenie nutné a dosť radikálne.
Museli sme však siahnuť po vyššej
kvalite. Všetci hráči, ktorí prišli, už v
III. lige hrali. Ide nám o to, aby sme
túto súťaž pre Pezinok zachránili, a
to bez veľkej nervozity. Sa-
mozrejme, že sa môžu vyskytnúť
niektoré problémy, ale myslím si, že
zvýšeným úsilím hráčov, ktorí sú
zárukou kvality, cieľ splníme".

Pezinský divák si iste všimne
zmeny a príde sa do hľadiska pre-
svedčiť, či tieto priniesli aj nejaké
ovocie. Držme chlapcompalce, aby
sa im v boji o záchranu darilo!

(mo)
Káder A mužstva PŠC pred jarnou časťou. Snímka (mo)

postavil viaceré náročné ciele,
ktoré by mali prispieť k celkovej
konsolidácii klubu.

Zdá sa, že sa predsa len začalo
blýskať na lepšie časy. Noví funkci-
onári sa pustili do práce s veľkou
vervou a vyriešili už viacero problé-

Hromník, Martin Pohrebovič, Juraj
Lisý, Martin Švorc a Peter Turek.
Realizačný tím ďalej tvoria: vedúci
družstva Peter Zúbek, fyzioterape-
utka Silvia Cíferská, lekár MUDr.
Ivan Skalinský.

Hovorí tréner Dušan Jacko: "S

o 14.30 Pezinok - ŠKP
Dúbravka, o 10.30 Ružinov
- Pezinok, o 15.30 Pezinok
- Láb, o 16.00 Pezinok -
Svätý Jur, o 16.00 Jarovce
- Pezinok.

Najbližšie majstrovské zápa-
sy: 28.3.

3.4.
11.4.

18.4.
25.4.
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Regionálne pracovisko Divízie
osobnej prepravy Železničnej spo-
ločnosti, a.s. v Bratislave má záujem
rozšíriť ponuku poskytovaných
služieb pravidelnej železničnej osob-
nej prepravy. Ide o zastavovanie
vybraných vlakov kategórie R v že-
lezničnej stanici Pezinok. V prvej
fáze je záujem o zastavovanie rých-
likových spojení: R 720 Prievidza -
Bratislava-Petržalka 18.11 hod., R
721 Bratislava-Petržalka - Prievidza
7.06 hod., R 722 Prievidza - Brati-
slava hl. st. 7.42 hod., R 723 Brati-
slava hl. st. - Prievidza 17.11 hod.

Táto požiadavka je podmienená
marketingovým prieskumom, ako aj
prispôsobením sa ostatných do-
pravcov - harmonizáciou miestnej

autobusovej dopravy v Pezinku a
do ostatných miest a obcí spádovej
oblasti.

Aby sme spoznali záujem o zasta-
vovanie vlakov kategórie R v Pe-
zinku žiadame vás o vyplnenie tohto
dotazníka alebo odovzdanie najne-
skôr do 10. apríla 2004 do redakč-
ných schránok Pezinčana v budove
Mestského úradu na Radničnom
nám. č. 7 - na prízemí vo vstupnej
časti (schránka je oproti hlavnému
vchodu) alebo v sídle redakcie v
Dome kultúry, bočný vchod od eva-
nj. fary (schránka je na prízemí).
Vyplnený dotazník môžete odo-
vzdať tiež na MsÚ, v kancelárii pr-
vého kontaktuna prízemí.

------------------------------------ tu odstrihnúť ----------------------------------------

Vzhľadom na sociálno-hospodárske posúdenie si vás dovoľujeme
požiadaťaj o vyplnenie nasledujúcich údajov.:

mestská časť (ulica) bydliska:...............................................................

vek:.....................

1. Pre svoju cestu za potrebami (zamestnanie, škola ...) väčšinou vy-
užívamnasledovný druh dopravy:

autobus
vlak
auto
iné:................................

2. Ste spokojný s ponukou vlakových spojení zo železničnej stanice
(žst) Pezinok?

áno
nie
neviem posúdiť, nakoľkonevyužívam takéto spojenie

3.Ak cestujete vlakom, využívate aj MHD v Pezinku?
áno
nie

4. Ste spokojný s ponukou nadväzných autobusových spojov MHD v
Pezinku na a zo žst Pezinok?

áno
nie

5.Ak cestujete autobusom, uprednostnili by ste priame rýchlikové spo-
jenie v smere do a z Bratislavy, Trnavy prípadne pokračovanie do a z
Nitry, Prievidze, Žiliny a pod.?

áno
nie

6. V akej časovej polohe by ste uvítali rýchlikové spojenie vzhľadom
na Pezinok?

z Bratislavy:......................................................................................
do Bratislavy:...................................................................................
z Trnavy: ..........................................................................................
do Trnavy:........................................................................................
iné:...................................................................................................

Ďakujeme vám za vyplnenie dotazníka.
Vaše ďalšie podnety ohľadne osobnej železničnej dopravy uvítame

buď priamo na tomto dotazníku prípadne na adrese: Železničná spo-
ločnosť, a.s., Divízia osobnej prepravy, OPS OP Bratislava, Predsta-
ničné nám. 1, 810 04 Bratislava, e-mail: dopba@slovakrail.sk, heslo:

.

l
l
l
l

l
l
l

l
l

l
l

l
l

l
l
l
l
l

"PODNETY PEZINOK"

Spolok Dychová hudba Cajlané sa
obracia na vás s prosbou o podporu
formou poukázania 2 percent dane v
zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. Váš
finančný príspevok použijeme na čin-
nosť, ktorej hlavným cieľom je pre-
zentácia a rozvoj národnej hudobnej
kultúry a širenie piesní nášho regiónu.

Bližšie informácie a tlačivá vám po-
skytneme na adrese:

tel.
č. 0905 342 261 alebo na vrátnici v
Dome kultúry v Pezinku, Holubyho
42, fax: 033/640 1284.

Spolok Dy-
chová hudba Cajlané, František
Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok,

(FF)

Malokarpatská knižnica v Pezinku
vydala výberovú bibliografiu od najstar-
ších čias po súčasnosť pod názvom
Dejiny mesta Pezinok. Bibliografiu
zostavili Katarína Benciová a Magda-
léna Hovorková. V stostránkovej brož-
úre, ktorá vyšla v náklade 100 výtlač-
kov, sú stručné dejiny Pezinka, histo-
rický kalendár, súčasné čriepky z Pe-
zinka, historické názvy mesta, erb,
pečate, listiny a autorský, názvový,
predmetový a personálny register.

V rozhlasovej pyramíde opäť
udeľovali kryštáľové mikrofóny za
rok 2003. Titul Naj moderátorka
Rádia Regina Bratislava udelili
Hane Kuchtovej a Naj moderáto-
rom sa už druhýkrát stal Štefan Ja-
nák, ktorý mnoho rokov spravodaj-
sky mapuje Pezinok a jeho okolie.

(VK)
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pucínskom kostole, -
Seminár za účasti pomocného bis-
kupa Spišskej diecézy. Prednášajú:
František Dlugoš, Robert Letz, Šte-
fan Boržík, Notburga Galbavá.
Hlavný garant: Oblastná organizá-
cia Konfederácie politických väzňov
Slovenska;

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

- krajská prehliadka spevác-
kych súborov pod záštitou primá-
tora Pezinka Mgr. O. Solgu. Hlavný
garant: Krajská organizácia Jed-
noty dôchodcov Slovenska;

(nedeľa) o 11.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- súťaž v tanečnom športe.
Hlavný garant: TCCharizma;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

Účinku-
je: Divadlo Maškrta z Košíc;

(streda) o 16.30 a 18.00 hod.
v Malej sále -

- koncert žiakov ZUŠ;
(štvrtok) o 9.00 hod. -

-
súťaž v prednese v nemeckom ja-
zyku pre ZŠa SŠ.

-
výstava fotografov Bohumila Ro-
senkranza, Miroslava Polacha a
Vlastislava Kopřivu z Mladej Bole-
slavi.

1. Kráľ zlodejov
SR,ČR, RAK

2. - 4. Zbesilosťna dvoch kole-
sách USA

6. - 7. Gothika USA
8. FK "100": Fanny aAlexan-

der ŠVÉ
9. Medvedie srdce

USA

10. Dvaja pátrači 3 D
USA

13. Nuda v Brne
14. - 15. Umučenie krista

USA
16. FK "100": Príbeh z Tokia

JAP
17. Mazaný Filip

20. - 21. Pravidlá vášne USA
22. FK "100": Invázia barba-

rov KAN
23. Mambo ItalianoUSA, KAN

24. - 25.. Výplata USA
27. Bratia ako sa patrí USA
28. FK "100": Rosemarymá

dieťatko USA
29. Pekné svinstvo VB

30. - 2. Oceán ohňa USA

10.30 hod.

24.4.
SENIORI SPIE-

VAJÚ

25.4.
TANEČNÁ SÚŤAŽ

O POHÁR KULTÚRNEHO CEN-
TRA

25.4.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

28.4.
RODINNÝ KON-

CERT
29.4. AJ

PÁN GOETHE BYMAL RADOSŤ

16.4. - 16.5. ČESKÁ KRAJINA

O Haluš-
tičke, zbojníckej dievčičke.

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

(17.00 h.)

(17.00 h.)

(16.30 a 19.00 h.)

9. - 11. Strašidelný zámok USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek sa začína tri
dni pred predstavením (v dňoch

ČR

ČR

(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - -
hudobný festival. Účinkujú: Karpat-
skí pastieri, Karpatské chrbáty, Pa-
ra, Chiki liki tu-a. V spolupráci s Obči-
anskou iniciatívou DEJAVUE;

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

- hlavný garant:
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok.
Predpredaj vstupeniek p. Slaný, t.č.
640 1493, 0907 717 891;

(utorok) o 19.00 hod. -
- Francúzska pieseň

2004;
(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej

sále -
- súťaž v prednese v

anglickom jazyku pre ZŠ aSŠ;
(piatok) v Malej sále -

- veselý bábkový muzi-
kál v podaní Divadla z půdy Fran-
tiška Pešana, pre deti ZŠ;

divadlo Poezie
Jarky Jenčíkové, pre študentov SŠ;

- vernisáž výstavy foto-
grafov z Mladej Boleslavi -

;
- dvoj-

koncert slovenskej a českej hudob-
nej skupiny;

(piatok-sobota) v Spo-
ločenskej sále -

- organizátori: Združenie
pezinských vinohradníkov a viná-
rov, Mesto Pezinok, Kultúrne cent-
rum;

(nedeľa) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále -

- ko-
média plná humoru a komických
nedorozumení. Divadelní společ-
nost HÁTA. Mahulena
Bočanová, Martin Zounar/ Vladislav
Beneš, Lucie Zedníčková/ Lucie
Benešová, Marcela Nohýnková/
Ludmila Molinová, Ivana Andrlová/
Olga Želenská, Zdeněk Mahdal/
Zbyšek Pantuček;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku sále -
pokračovanie cyklu prednášok V.
Černuškovej.

;
(piatok) o 19.00 hod. v Spo-

ločenskej sále -
KPL,

Acornhoek, Nullus (Primus revival) -
Ružomberok;

(sobota) v Malej sále -
-

spomienkové stretnutie na spiš-
ského pomocného biskupa Štefana
Barnáša pri príležitosti 40. výročia
jeho úmrtia. - Pontifikálna
koncelebrovaná svätá omša v Ka-

KULTÚRNE CENTRUM

3.4.
KARPATY FEST

11.4.
HASIČSKÁ ŠIBA-

ČKOVÁ ZÁBAVA

13.4. AN-
DANTE TOUR

15.4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM

16.4. DEŇ
MLADEJ BOLESLAVI V PEZIN-
KU. 9.00 hod. - ZAČAROVANÁ
PRINCEZNÁ

11.00
hod. - A. Pavlová - TRAGIKOME-
DIE O NETOLERANCI, S. Grodzi-
enska - GROTESKNÍ MINIAK-
TOVKY ZE ŽIVOTA,

17.00 hod.
ČESKÁ

KRAJINA 19.00 hod. - FUNNY
FELOWS A SUNNY SIDE

16. - 17.4.
VÍNNE TRHY PEZI-

NOK 2004

18.4.
Marco Camoletti -

LÁSKA, SEX A ŽIARLIVOSŤ

Účinkujú:

22.4.
HOVORY O ZDRAVÍ -

Dnes:

23.4.
KONCERT V

KLUBE MLADÝCH. Dnes:

24.4. DEŇ
NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH

9.00 hod.

I choroba má
svoj skrytý význam

premietania). Pokladnica je otvore-
ná jednu hodinu pred predstave-
ním.

Pripravujeme pre vaše deti širokú
ponuku možností ako neopakova-
teľne stráviť čas letných prázdnin.
Uchádzať sa môžete o prímestské i
pobytové tábory.

- - tábor s
výtvarným zameraním;

-
- majstrovanie v dielni, počíta-

če;
- - tábor so

športovým zameraním;
-

;

- ;
-

... -
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.

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

PRÍMESTSKÉ TÁBORY:
6. - 9.7. MALÍ UMELCI

12. - 16.7. NAODDELENÍ TECH-
NIKY

19. - 23.7. HOPSASÁ

23. - 27.8. BODKAZAPRÁZDNI-
NAMI

POBYTOVÉ TÁBORY:
26.7. - 2.8. KREMNICA
9. - 15.8. BELUŠSKÉ SLATINY;

MAMA, OCKO, POĎSA HRAŤ

INTERNET

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA
ODDELENÍ TECHNIKY

Adresa a kontakt:

CENTRUM VOĽNÉHOČASU

LETO VOLÁ:

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 študentských

prác;

(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).

-Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
- Prírastky 2003

(piatok) o 19.00 hod. verni-
sáž výstavy -

. Potrvá do 18.6. 2004.
(štvrtok) o 17.00 hod. -

- Stará radnica.

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

V pondelok je zatvorené.

Výstavy

Vychádzky a podujatia

- do 18.4. ATELIÉR KERAMIKY
VŠVU

31.3. Ako to
robili naše babky

Otváracie hodiny:

Stále expozície:

16.4.
STREDOVEKÍ RE-

MESELNÍCI
22.4. Vy-

chádzka po pamätihodnostiach

Utorok - piatok
Sobota

Obedňajšia prestávka 12.30 -
13.30 hod.

Dokončenie z 3. strany

- pove-
dal Prof. Malík.

Zaujímalo nás, ako sú organizá-
tori spokojní s kvalitou vín a
účasťou vystavovateľov. Predseda
Združenia pezinských vinohradní-
kov a vinárov :

Aj keď ma jedna vec troška mrzí,
že znovu zvíťazilo prírodné sladké
víno, akých nie je na pultoch veľa, a
aj keď sú, tak veľmi drahé. Navyše
tieto sladké vína nemajú miesto na
každodennom stole spotrebiteľa,
ale sú to skôr slávnostné nápoje,
ktoré patria na koniec slávnostnej
tabule. Bolo by vhodné, keby sme
na Vínnych trhoch neurčovali jed-
ného ale povedzme troch šampió-
nov - za biele tiché suché víno,
biele prírodné a červené,"

"Do-
minantné na tohtoročných Vínnych

Ing. Ján Hacaj

trhoch sú biele vína z ročníka 2003.
U niektorých mladých vín však, aj
napriek tomu, že hrozno malo vy-
sokú cukornatosť, sú znateľné pro-
blémy, ktoré spôsobilo veľmi suché
letné počasie a spracovanie
hrozna za vysokých teplôt, násled-
kom čoho vínam chýbajú kyseliny
a to im uberá na kvalite. Aj napriek
tomu budú na Vínnych trhoch
dobré vína. S účasťou vystavova-
teľov i množstvom vín sme veľmi
spokojní, návštevníci Vínnych tr-
hov si budú mať z čoho vyberať".

Na záver len dodávame, že
Vínne trhy Pezinok 2004 sa usku-
točnia 16. a 17. apríla v Dome kult-
úry (v piatok v čase od 14.00 do
20.00 hod., v sobotu od 10.00 do
20.00 hod.).

(mo)
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4.28 Bratislava,AS
4.40 Bratislava,AS Xr
4.47 Bratislava,AS Xf
5.05 Bratislava,AS X
5.05 Modra-Harmónia X
5.10 Bratislava,AS X
5.14 Bratislava,AS Xf
5.15 Bratislava,AS X
5.15 Bratislava,AS a
5.20 Bratislava,AS a
5.30 Bratislava,AS X
5.35 Bratislava,AS c
5.38 Bratislava,AS (6)
5.38

1

Bratislava,AS X
5.38 Bratislava,AS +
5.45 Bratislava,AS c
5.45 Slov. Grob, ObÚ g
5.45 Doľany b u
5.45 Modra-Harmónia Xr
5.50 Bratislava,AS (6)
5.54 Bratislava,AS X
5.55 Bratislava,AS X
5.55 Bratislava,AS X
5.55 Chtelnica, nám. +
6.00 Bratislava,AS X
6.05 Bratislava,AS X
6.08 Modra-Harmónia Xf
6.10 Trnava,AS
6.12 Bratislava,AS Xf
6.15 Bratislava,AS

(cezČastú)
1

6.19 Trnava,AS Xf

6.20 Bratislava,AS Xf
6.20 Slov. Grob, ObÚ X
6.30 Bratislava,AS c
6.30 Bratislava,AS c
6.33 Bratislava,AS Xw
6.35 Bratislava,AS (6)
6.35 Bratislava,AS X
6.35 Bratislava,AS +
6.35 Bratislava,AS c
6.35 Doľany X
6.37 Bratislava,AS X
6.37 Trnava,AS Xf

6.40 Bratislava,AS b r
6.40 Slov. Grob, ObÚ c
6.40 Slov. Grob, ObÚ Xw
6.40 Slov. Grob, ObÚ (6)
6.40 Zochova chata X
6.45 Bratislava,AS c
6.45 Zochova chata a
6.50 Bratislava,AS c
6.50 Budmerice, nám. a
6.50 Cífer, žel. st. c
6.50 Cífer, žel. st. Xw
6.55 Bratislava,AS X
6.55 Modra-Harmónia c
6.58 Bratislava,AS Xf
6.58 Štefanová, Jedn. X
6.58 Doľany (6)

(cez Budmerice)

(cez Budmerice)

1

cieľová stanica

12.10 Bratislava,AS X
12.10 Trnava,AS a

12.10 Trnava,AS X

12.18 Trnava,AS Xf

12.25 Bratislava,AS
12.26 Bratislava,AS (6)
12.40 Bratislava,AS
12.40 Bratislava,AS X
12.40 Modra, Štúrova ul. c
12.40 Modra, Štúrova ul (6)
12.50 Doľany Xu
13.02 Bratislava,AS Xf
13.10 Doľany c
13.10 Modra-Harmónia X
13.15 Bratislava,AS c
13.15 Bratislava,AS ak
13.15 Bratislava,AS c
13.20 Bratislava,AS X
13.20 Trnava,AS f

13.20 Modra-Harmónia a
13.22 Pezinská Baba c
13.30 Modra, Štúrova ul. c
13.30 Slov. Grob, ObÚ
13.35 Budmerice, nám. X
13.40 Chtelnica, nám. b
13.40 Chtelnica, nám. +
13.45 Bratislava,AS Xw
13.50 Bratislava,AS c
13.50 Modra-Harmónia X
13.55 Bratislava,AS ah
14.05 Bratislava,AS Xf
14.10 Častá, nám. c
14.15 Zochova chata
14.15 Slov. Grob, ObÚ c
14.20 Bratislava,AS X
14.30 Modra-Harmónia c

(cezČastú)

(cezČastú)

(cez Budmerice)

(cezČastú)

1

14.30 Modra-Harmónia Xw
14.30 Modra-Harmónia +
14.35 Doľany Xr
14.40 Bratislava,AS (6)
14.40 Bratislava,AS X
14.40 Bratislava,AS
14.40 Bratislava,AS c
14.40 Pezinok, nemoc. X
14.40 Slov. Grob, ObÚ (6)
14.40 Slov. Grob, ObÚ X
14.45 Bratislava,AS
14.45 Bratislava,AS Xf
14.52 Pezinská Baba c
14.55 Budmerice, nám. c
14.55 Trnava,AS

15.00 Modra-Harmónia Xr
15.05 Bratislava,AS Xr
15.05 Budmerice a

15.05 Štefanová, Jednota X
15.15 Modra, Štúrova ul. c
15.18 Bratislava,AS X
15.20 Slov. Grob, ObÚ
15.20 Cífer, žel. st. X
15.25 Doľany Xf
15.29 Bratislava,AS c
15.33 Bratislava,AS
15.33 Bratislava,AS c
15.33 Bratislava,AS Xw
15.35 Modra, Štúrova ul. c
15.37 Trnava,AS ah

15.38 Bratislava,AS Xf
15.40 Pezinská Baba ak
15.45 Bratislava,AS Xf
15.50 Modra, Štúrova ul. Xf
15.50 Doľany X
15.53 Bratislava,AS X

1

(cezČastú)

(cez Štefanovú)

(cez Budmerice)

X

(6)

b

g

a

+

r

k

c

N

w

Z

f

h

- premáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12. až 26.12., 1.1., 6.1.,
9.4., 12.4., 5.7., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11.

- premáva v sobotu, nepremá-va1.5., 8.5.

- premáva v pondelok až sobotu, nepremáva 24.12. až 26.12., 1.1., 6.1.,
9.4., 12.4., 1.5., 8.5., 5.7., 1.9., 15.9.,1.11., 17.11.

- premáva denne okrem soboty a premáva aj 1.5. a 8.5.

- premáva v sobotu a v nedeľu a 24.12. až 26.12., 1.1., 6.1., 9.4., 12.4.,
5.7., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11.

- premáva v nedeľu a 24.12. až 26.12., 1.1., 6.1., 9.4., 12.4., 1.5., 8.5.,
5.7., 1.9., 15.9., 1.11., 17.11.

- nepremáva 31.12.

- nepremáva24.12., 25.12., 1.1., 11.4.

- premáva lenv dňoch školského vyučovania

- premáva v posledný deňvíkendualeboškolských prázdnin pred dňom
školského vyučovania

- premáva počas školských prázdnin

- premáva od 14.12. - 16.2.

- nepremáva 22.12. - 5.1.

- premáva taktiež 23.12., 27.12., 30.12., 31.12., 2.1., 3.1.

6:00 Senec, nám. X
6:05 Limbach, Jednota b
6:35 Viničné, ObÚ X
6:45 Senec, nám. Xu
6:45 Senec, nám. a
6:50 Limbach, Jednota a
7:00 Limbach, Jednota X
7:25 Viničné, ObÚ Xw
7:40 Senec, nám. X
9:45 Senec, nám.
9:50 Limbach, Jednota

11:30 Senec, nám. a
11:30 Limbach, Jednota
12:25 Senec, nám. Xr
13:00 Limbach, Jednota
13:20 Viničné, ObÚ c
13:35 Senec, nám.
13:40 Limbach, Jednota c
13:40 Limbach, Jednota Xw
14:20 Viničné, ObÚ c
14:35 Senec, nám. Xf
14:50 Limbach, Jednota
14:55 Viničné, ObÚ c
15:25 Viničné, ObÚ Xr
15:40 Senec, nám.
15:55 Limbach, Jednota b
15:55 Viničné, ObÚ Xr
16:30 Limbach, Jednota fgr
16:30 Viničné, ObÚ Xf
17:10 Senec, nám.
17:25 Viničné, ObÚ Xf
17:55 Viničné, ObÚ fgr
18:12 Limbach, Jednota br
18:35 Viničné, ObÚ br

19:10 Limbach, Jednota Xr
19:10 Senec, nám. fr
20:15 Limbach, Jednota fr
21:10 Senec, nám. fr
22:10 Limbach, Jednota Xf
22:35 Viničné, ObÚ br
23:05 Limbach, Jednota (6)
23:15 Viničné, ObÚ Xf
23:25 Viničné, ObÚ (6)

autobusové poriadky: www.cp.sk
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7.05 Bratislava,AS c
7.10 Bratislava,AS Xw
7.10 Bratislava,AS c
7.10 Bratislava,AS X
7.10 Bratislava,AS Xw
7.10 Bratislava,AS c
7.13 Bratislava,AS a h
7.20 Bratislava,AS (6)
7.20 Bratislava,AS +
7.20 Bratislava,AS X
7.20 Modra-Harmónia b r
7.20 Trstín, Jednota X
7.20 Doľany +
7.20 Modra, Štúrova ul. c
7.20 Pezinok, nemoc. X
7.41 Bratislava,AS c
7.42 Pezinská Baba X
7.45 Bratislava,AS Xw
7.45 Bratislava,AS c
7.50 Modra-Harmónia c
8.00 Bratislava,AS a
8.00 Bratislava,AS X
8.00 Trnava,AS Xf

8.05 Trstín, Jednota (6)
8.05 Doľany
8.05 Pezinská Baba a k
8.15 Zochova chata b
8.20 Bratislava,AS (6)
8.20 Bratislava,AS X
8.20 Bratislava,AS X
8.20 Slov. Grob, ObÚ (6)
8.20 Slov. Grob, ObÚ X
8.22 Bratislava,AS (6)
8.35 Modra, Štúrova ul. c
8.40 Bratislava,AS +
8.45 Bratislava,AS b

(cez Budmerice)

9.00 Bratislava,AS (6)
9.00 Modra, Štúrova ul. X r
9.00 Slov. Grob, ObÚ +
9.15 Bratislava,AS X
9.15 Zochova chata
9.15 Trnava,AS
9.25 Bratislava,AS b
9.25 Cífer, žel. st. X

9.33 Pezinská Baba Zak
9.35 Bratislava,AS +
9.50 Bratislava,AS Xr
9.50 Bratislava,AS (6)
9.52 Trnava,AS

10.06 Bratislava,AS
10.10 Zochova chata a
10.10 Modra, Štúrova ul. X
10.22 Bratislava,AS + k
10.25 Trstín, Jednota
10.25 Slov. Grob, ObÚ X
10.30 Bratislava,AS X
10.45 Modra, Štúrova ul. c
10.58 Bratislava,AS Xr
11.02 Bratislava,AS (6)
11.05 Bratislava,AS (6)
11.05 Bratislava,AS X
11.05 Cífer, žel. st. X

11.05 Cífer, žel. st. a

11.15 Zochova chata
11.25 Bratislava,AS Xf
11.30 Slov. Grob, ObÚ
11.30 Trnava,AS X

11.35 Trnava,AS a h

11.45 Bratislava,AS
11.55 Budmerice, nám. X

(cez Častú)

(cez Budmerice)

(cez Častú)

(cez Častú)

(cez Častú)

(cez Budmerice)

15.59 Bratislava,AS ah
16.05 Bratislava,AS c
16.05 Trnava,AS +f

16.05 Trnava,AS X

16.10 Bratislava,AS Xrw
16.10 Štefanová, Jednota X
16.10 Trstín, Jednota X
16.10 Trstín, Jednota (6)
16.10 Chtelnica, nám. +
16.15 Bratislava,AS Xr
16.15 Slov. Grob, ObÚ g
16.15 Trnava,AS Xf

16.20 Bratislava,AS Xf
16.20 Štefanová, Jednota X

16.23 Bratislava,AS (6)
16.28 Zochova chata a
16.28 Zochova chata Xw
16.28 Zochova chata c
16.30 Štefanová, Jednota +
16.30 Modra, Štúrova ul. Xr
16.35 Bratislava,AS X
16.35 Štefanová, Jednota X
16.42 Pezinská Baba X
16.50 Bratislava,AS X
16.50 Bratislava,AS
16.50 Bratislava,AS +f
16.50 Slov. Grob, ObÚ X
16.55 Bratislava,AS Xr
16.55 Bratislava,AS af
16.55 Doľany X
17.00 Bratislava,AS ak
17.00 Zochova chata
17.03 Trnava,AS (6)

17.03 Trnava,AS fg

(cez Častú)

(cez Častú)

(cez Budmerice)

(cez Budmerice)

(cez Častú aj Štefanovú)

(cez Častú)

2

2

17.10 Bratislava,AS X
17.10 Trnava,AS Xf

17.15 Bratislava,AS (6)
17.15 Slov. Grob, ObÚ (6)
17.20 Modra, Štúrova ul. X
17.22 Bratislava,AS c
17.25 Štefanová, Jednota X
17.33 Bratislava,AS
17.36 Bratislava,AS Xf
17.45 Trstín, Jednota X
17.45 Častá, nám. c

17.50 Modra-Harmónia Xr
17.53 Trnava,AS ah

17.54 Bratislava,AS X
18.00 Bratislava,AS (6)
18.00 Bratislava,AS +f
18.00 Bratislava,AS +f
18.05 Bratislava,AS c
18.20 Modra, Štúrova ul. c
18.20 Doľany c
18.20 Cífer, žel. st. Xrw
18.22 Bratislava,AS Xf
18.25 Štefanová, Jednota af
18.35 Bratislava,AS kr
18.40 Doľany X
18.50 Modra, Štúrova ul. Xr
18.50 Trnava,AS Xf

(cez Budmerice)
18.57 Pezinská Baba N
19.00 Slov. Grob, ObÚ f r
19.05 Modra-Harmónia X
19.05 Zochova chata a
19.05 Chtelnica, nám. af
19.05 Chtelnica, nám. Xr
19.15 Bratislava,AS X
19.22 Bratislava,AS f r

(cez Budmerice)

(cez Budmerice, Štefanovú)

(cez Budmerice)

2

2

2

19.27 Budmerice, nám. f
19.33 Bratislava,AS Xr
19.40 Štefanová, Jednota a
19.40 Štefanová, Jednota Xr
19.55 Bratislava,AS b
19.55 Slov. Grob, ObÚ b
20.00 Bratislava,AS +k
20.00 Bratislava,AS Xf
20.02 Trnava,AS Xr

20.05 Modra, Štúrova ul. Xf
20.10 Bratislava,AS (6)
20.20 Zochova chata kr
20.25 Bratislava,AS +k
20.25 Bratislava,AS (6)
20.30 Budmerice, nám. f r
20.55 Bratislava,AS Xr
20.55 Doľany gr
20.55 Slov.Grob, ObÚ f r
21.03 Bratislava,AS (6)
21.25 Modra, Štúrova ul. fgk
21.35 Bratislava,AS +f
21.50 Doľany k
22.02 Bratislava,AS Xr
22.15 Trnava,AS kr

23.00 Doľany br
23.25 Budmerice, nám. f r

(cez Častú)

(cez Budmerice)

(cez Častú, Štefanovú)

Mate záujem u nás
inzerovať? Kontak-
tujte sa na adrese:

Tel./fax:

e-mail:

Redakcia Pezinčan,
Dom kultúry, Ho-
lubyho 42, Pezinok.

033/641 3435
pezincan@

msupezinok.sk

Dôležité telefónne stanice:
Mestská polícia: 159, 6901 182
Obvodné odd. PZ: 641 2333
Záchranná služba: 155
Hasičská a záchranná služba: 150
Poruchy plynu: 645 1152
Kancelária prvého kontaktu MsÚ: 6901 112
Informačné centrum: 6901 107

Vysvetlivky na poslednej
8. strane


