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Pri príležitosti rozšírenia Európskej únie usporia-
dala v nedeľu 25. apríla pekárska firma Naglreiter z
partnerského rakúskeho mesta Neusiedl am See,
ktorá si pripomína 15. výročie svojho založenia,
slávnosť nazvanú Pozdrav novým európskym kraji-
nám. Popri hostiteľskej krajine a maďarských a čes-
kých zástupcoch sa na podujatí zúčastnili aj pred-
stavitelia nášho mesta. Delegáciu viedol primátor
Oliver Solga. V kultúrnom programe vystúpila dy-
chová hudba Cajlané, tanečnice a speváčky zo Zá-

kladnej umeleckejškoly Eugena Suchoňa a v nepo-
slednom rade nás na podujatí reprezentovali svo-
jim pekárskym umením aj zástupcovia Cechu slo-
venských pekárov a cukrárov, ktorých viedol pezin-
ský podnikateľ Vojtech Gottschall. Stretnutie vyvr-
cholilo ochutnávaním chlebov z produkcie ra-
kúskych, maďarských a slovenských pekárov a
európskou hymnou vo veľmi pôsobivej spoločnej
interpretácii všetkých hudobných telies, ktoré vy-
stúpili počas slávnosti. (EL)

Súčasťou podujatia bude aj
kultúrny program a malé poho-
stenie.

Mestské zastupiteľstvo v
Pezinku a primátor mesta vás
srdečne pozývajú na sláv-
nostné zhromaždenie obča-
nov mesta Pezinok pri príleži-
tosti vstupu Slovenskej re-
publiky do Európskej únie
dňa 1. mája 2004 o 18.00 hod.
na Radničnom nám., pred bu-
dovou mestskéhoúradu.

(r)

kandidátov nezískal nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávne-
ných voličov, uskutočnilo sa 17.
apríla druhé kolo volieb, do ktorého
postúpili dvaja najsilnejší kandidáti. Z
tohto duelu vyšiel víťazne Ivan Ga-
šparovič, ktorý získal 1 079 592
(59,91 percenta) hlasov. Vladimírovi
Mečiarov dalo svoj hlas 722 368 vo-
ličov (40,09 percent).

Pokračovanie na 2. strane

Voľby prezidenta Slovenskej re-
publiky prebehli vdvoch termínoch. V
prvom 3. apríla si voliči vyberaliz jede-
nástich kandidátov. Najviac hlasov
získal Vladimír Mečiar (650 242) pred
Ivanom Gašparovičom (442 564).
Najväčším prekvapením bolo až tre-
tie miesto kandidáta vládnej SDKÚ
Eduarda Kukana, ktorého od dru-
hého Gašparoviča delilo 3644 hla-
sov. Keďže v prvom kole žiaden z

Od 1. mája 2004 sa Slovenská republika stáva členom Európskej únie
(EÚ). Pätnástku integrovanej Európy, ktorú doteraz tvorili Belgicko, Dán-
sko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Ne-
mecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Bri-
tánia, rozšíri desať nových štátov: Cyprus, Česká republika, Estónsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko.

V dňoch 6. - 9. mája sa usku-
točnív Pezinku V. ročník medziná-
rodného festivalu chrámových
zborovAD UNACORDA.

19.00h. - dolný kostol v Pezinku

16.30h. -

19.00h. - dolný kostol

20.30h. - evanj. kostol Pezinok

22.00h. - Mestská vinotéka

12.00h. - Hrad Červený Kameň
Koncert na hrade
19.00h. - dolný kostol
Galakoncert

11.00 h. - dolný kostol v Pezinku
Slávnostná sv. omša

6. mája (štvrtok)

7. mája (piatok)

8. máj (sobota)

9. máj (nedeľa)

Ad Una Corda (SR)

Schola od sv. Jána Křtitele (ČR)

Miraculum (Maďarsko)

Bielski Chor Kameralny (Poľsko)

Five live (SR)

kaplnkav Pinelovej nem.

Pozdrav
európskym
krajinám
v Neusiedl am See.
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V rovnakom termíne ako prvé
kolo volieb prezidenta SR sa usku-
točnilo referendum o vypísaní
predčasných volieb. K urnám na
Slovensku prišlo necelých 36 per-
cent voličov. Na to, aby bolo refe-
rendum platné musela by sa na
ňom zúčastniť viac ako polovica
všetkých oprávnených voličov.
Keďže to tak nebolo, referendum
bolo vyhlásené za neplatné.

V Pezinku zo 17429 zapísaných
voličov sa na referende zúčastnilo
30,87 perc. voličov, z ktorých 4,45
perc. sa vyjadrilo proti vypísaniu
predčasnýchvolieb. (mo)

Mesto Pezinok má vo vlastníctve 1182 ha lesov. Formou nájomno-
zmluvného partnerstva ich obhospodaruje organizácia Lesy SR, š.p. Ban-
ská Bystrica. Zmluva zahŕňa komplexnú č innosť v pestovateľskej i
ťažobnej oblasti, protipožiarne a protipovodňové opatrenia, údržbu ciest a
zvážnic.

Každý rok sa dodatkom k zmluve stanovuje plán ťažby a pestovateľskej
činnosti a nájomné za 1 m výťaženej drevnej hmoty.

V roku 2003 bolo vyťažených 4436 m drevnej hmoty, čo predstavuje
139,9 percent plánovaného množstva. Obnova lesa výsadbou bola vyko-
naná na 3,79 ha. Po ťažbe bolo vyčistených 5,23 ha plôch, ošetrenie mla-
dých lesných porastov bolo vykonané na 26,55 ha. Na vyše 8 ha porastov
boli realizované prerezávky.

Ročné nájomné bolo takmer 1,8 mil. Sk,čo je 146,7 percent plánovanej
sumy.
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(mo)

Tretie tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v
piatok 28. mája. Poslanci budú prerokúvať rozbor hospodárenia mesta za
rok 2003, stanoviská dozorných rád Podniku bytových služieb a TV Pezi-
nok, rozbor hospodárenia Kultúrneho centra, informáciu o stave životného
prostredia, návrhy na mestské ocenenia, Všeobecno záväzné nariadenie o
ochrane pamiatok a iné.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke MsÚ na Radničnom nám., od 8.30
hod. (mo)

Mestské zastupiteľstvo preroko-
valo hodnotiacu správu koncepcie
kultúry na rok 2003, ktorú predložil
zástupca primátora Jozef Chyno-
ranský.

Správa podrobne hodnotí čin-
nosť kultúrnych inštitúcií - Kultúr-
neho centra, Mestského múzea,
Mestského informačného centra a
mestských médií TV Pezinok a
Pezinčan. Prínosom v kultúrnom
živote mesta je i činnosť ďalších
inštitúcií, ktorými sú Základnáume-
lecká školaEugena Suchoňa, Cen-
trum voľného času, Malokarpatská
knižnica, Malokarpatské múzeum,
Malokarpatské osvetové stredisko
a niektoréobčianske združenia.

V správe sa konštatuje, že popri
mnohých pozitívach v oblasti kul-
túry pretrvávajú niektoré problémy,
ako je nezáujem časti obyvateľov o
podujatia v KC, negatívne prejavy
v ľudských vzťahoch, nedobrý
vzťah k životnému prostrediu, vul-
garizácia jazyka, negatívne vplyvy
niektorých médií a iné. (mo)

Májový poslanecký deň sa usku-
toční prvú stredu v mesiaci - 5.
mája od 16. do 18. hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku, miestnosť
č. 19. Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Pezinku budú pripra-
vení diskutovať s občanmi o ich
každodenných starostiach a ra-
dostiach súvisiacich s kompeten-
ciami samosprávy, vypočuť si ich
námety a sťažnosti, či vysvetliť im
rozhodnutia samosprávnych orgá-
nov v meste. (EL)

Pozývame občanov Pezinka na
Deň otvorených dverí na Mest-
skom úrade, ktorý sa uskutoční v
stredu 12. mája od 8. - 17.00 hod.
Jeho cieľom je umožniť občanom
zoznámiť sa bližšie s prácou tohto
orgánu samosprávy či už osobnou
návštevou jednotlivých pracovísk
alebo prostredníctvom štyroch
diskusných stretnutí v zasadačke
č. 12:

(8.00 hod.),
(kom-

petencie, organizačná štruktúra) -
10.00 hod.,

(14.00 hod.),

(15.00 hod.). O 16.00 hod.
sa uskutoční Hodina otázok a od-
povedí s primátorom mesta Pezi-
nok Mgr. OliveromSolgom.

Organizované skupiny treba na-
hlásiť vopred na Mestskom úrade
č.dv. 9, tel. 033/6901 102.

Aktuálne otázky separova-
ného zberu a znečisťovania
ovzdušia v Pezinku
Ako funguje MsÚ v Pezinku

Bezpečnosť v meste a
spolupráca občanov s Mestskou
políciou Čo sa pripra-
vuje v aktualizácii Územného
plánu Pezinka a Generel dopravy
mesta

(EL)

Výsledkyvoliebv okrese

2. kolo

1.kolo
Voľby prezidenta sa uskutočnili v

17 mestách a obciach okresu. Naj-
viac hlasov získal V. Mečiar (30,53
perc.) pred E. Kukanom (29,06
perc.) a I. Gašparovičom (20,39
perc.). V. Mečiar zvíťazil v 13
mestách a obciach okresu, v Štefa-
novej mal rovnaký počet hlasov
ako E. Kukan. Kandidát SDKÚ vy-
hral v Pezinku, Modre aLimbachu.

Víťazom druhého kola voľby prezi-
denta v okrese sa stal Ivan Gašpa-
rovič, ktorý získal 14 219 hlasov

(64,44 perc.). Druhému kandidá-
tovi Vladimírovi Mečiarovi dalo svoj
hlas 7846 voličov (35,56 perc.). I.
Gašparovič zvíťazil v 15 mestách a
obciach okresu, V. Mečiar v dvoch
(Jablonec, Slovenský Grob).

Vo volebných zoznamoch v Pe-
zinku bolo zapísaných 17473 vo-
ličov. Na voľbách sa zúčastnilo
8471 voličov, t.j. 48,48 percent.
Najviac hlasov 2661 získal E. Ku-
kan (31,63 perc.). Poradie na ďal-
ších miestach: 2. V. Meč iar 2157
(25,64 perc.), 3. I. Gašparovič1776

Výsledkyvoliebv Pezinku
1. kolo

(21,11 perc.), 4. Martin Bútora 925
(10,99 perc.), 5. František Mikloško
492 (5,85 perc.), 6. Rudolf Schus-
ter 272 (3,23 perc.). Ostatní kandi-
dáti získali menej ako 1 percento
hlasov.

V druhom kole sa na voľbe v Pe-
zinku zúčastnilo 8404 voličov
(48,57 perc.). S prevahou vyhral
Ivan Gašparovič, ktorý získal 5930
hlasov (70,56 perc.). Druhému kan-
didátovi Vladimírovi Mečiarovi vo-
liči odovzdali 2474 hlasov (29,44
perc.).

2. kolo

(mo)

Pri obhliadke Glejovky 11. marca
rómski občania pracovníčkam
mestského úradu tvrdili, že ich deti
sa často sťažujú na bolesti brucha
a kŕče, čo podľa nich spôsobuje to,
že majú zlú pitnú vodu.

Mesto požiadalo o laboratórne
vyšetrenie vzorky vody Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Bratislave, ktorý vydal toto
stanovisko:

Na základe vašej žiadosti bola
dňa 18.3. 2004 odobratá a labora-

tórne vyšetrená vzorka vody z ve-
rejného vodovodu z bytov v róm-
skej osade Glejovka v Pezinku. Z
priložených protokolov o skúške č.
VHL- 02644 - VHL- 02646 vyplýva,
že vyšetrené vzorky vody vyhoveli
kritériám Vyhl. MZ SR č. 29/2002
Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu.
Zároveň boli odobrané a labora-
tórne vyšetrené vzorky vody aj z
iných odberových miest v Pezinku
a tie taktiež vyhoveli uvedenej vy-
hláške. (mo)

Aj keď v našom meste momentál-
ne nevzniká väčšia investičná ak-
cia, výstavba sa nezastavila. Reali-
zujú sa menšie stavby, ktoré sú za-
pracované vovolebnom programe.

O ktoré stavby ide, sme sa spýtali
primátora Olivera Solgu:

V máji sa začne upravovať pries-
tor od rohu Malokarpatskej knižnice
(Holubyho ul.) po predajňu Real
Market. Taktiež tubude vybudovaný
chodník zo zámkovej dlažby, desať
parkovacích miest a nová verejná
zeleň. Súčasťou stavebných prác
bude vybudovanie kanalizačných
vpustí, aby sa tam už nevytvárali
kaluže vody.

Niektoré úpravy budú vykonané i
na rohu Holubyho a Moyzesovej ul.
pri priechode pre chodcov na želez-
ničnú stanicu. Problémy tu vznikajú
pri daždi a búrkach, voda vtedy stojí
na úzkom chodníku i na ceste a pre-
chádzajúce autá ju vystrekujú na
chodcov. Vyriešiť to môže len vybu-
dovanie nových kanalizačných
vpustí aúprava chodníka.

"Prvou
stavbou je úprava bývalého malého
trhoviskana Záhradnej ulici. Tusme
rozšírili verejnú zeleň, vybudovali
chodník a 10 nových miest na par-
kovanie. Po úpravách tento priestor
vyzerá už kultúrnejšie. Ďalej sa za-
čala výstavba spojovacieho chod-
níka zo zámkovej dlažby na sídlisku
Sever, pri parkovisku a otočnej
ploche pre autobusy. Do užívania
bol odovzdaný aj chodník na ulici 1.
mája pri mestskej plavárni a det-
skom ihrisku, kde prechádza veľa
ľudí."

(mo)
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Prvého apríla sa uskutočnili oslavy 59. výročia oslobodenia Pezinka So-
vietskou armádou. Zúčastnili sa na nich funkcionári mesta načele s primá-
torom Oliverom Solgom, členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia straníckych a spoločen-
ských organizácií a bývalí účastníci odboja.

Účastníkov osláv pri pomníku padlým na Mladoboleslavskej ulici najskôr
privítal primátor mesta, potom slávnostný príhovor predniesol predseda
ZO SZPB Ľudovít Šušol. Na záver spoločne k pomníku položili vence a ky-
tice kvetov. (mo)

Mesto Pezinok vyhlasuje nový
ročník súťaže o najkrajšiu kveti-
novú výzdobu v troch kategóriách:
1. , 2.

, 3. . Odborná
komisia bude do jesene sledovať
situáciu v meste, o víťazovi roz-
hodne koncomseptembra.

Traja najlepší v každej kategórii
získajú diplomy a vecné ceny.

okna, balkóna predzáhrad-
ky verejnej budovy

(r)

Komunistická strana Slovenska,
Strana demokratickej ľavice a Slo-
venský zväz protifašistických bo-
jovníkov pozývajú občanov okresu
Pezinok - pracujúcich, nezamest-
naných, robotníkov, poľnohospo-
dárov, mládež a dôchodcov na

, ktoré sa uskutoč-
nia v sobotu 1. mája o 13.30 hod. v
Zámockom parku v Pezinku.

V programe je príhovor poslanca
NR SR K. Fajnora a iných účastní-
kov osláv, vystúpenie dychovej
hudby Grinavanka a občerstvenie.

oslavy 1. mája

(ma)

p očet zákla dnýc h
škôl

2545 žiakmi);

poštovej známkys motí-
vom Pezinka v Sk;

stavujú na zastávkach
na námestí v Pezinku;

v tomto roku Pezinok
získal od Ferdinanda
III. privi légium slobod-
n ého krá ľo vskéh o
mesta.

v Pezinku (114
tried s

hodnota prvej slovenskej

počet autobusových spo-
jov SAD, ktoré denne za-
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1647

Pripomíname záujemcom o účasť
na 2. ročníku cyklomaratónu Pezinok
- Neusiedl am See - Mosonmagyaró-
vár - Pezinok, ktorý sa uskutoční 4. -
6. júna, že 10. mája je posledný ter-
mín, kedy sa možno prihlásiť na toto
podujatie (na Mestskom úrade v Pe-
zinku, č.dv. 9, tel. 033/6901 102, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.sk).
V stredu 19. mája o 17.00 hod. sa
uskutoční na MsÚ stretnutie účastní-
kov ohľadne zoznámenia sa s trasou
a poskytnutia bližších informácií zo
strany organizátorov. (EL)

V sobotu 17. apríla reprezento-
vala pezinská kapela FEELME
nielen naše mesto, ale aj sloven-
skú kultúru na Europarty v ra-
kúskom pohraničnom mestečku
Deutsch Jahrndorf. Naši muzikanti
Peter, Laco a Tomáš sa predstavili
ako jediní cudzinci v samostatnom
hodinovom koncerte popri ra-
kúskych kapelách. Podujatie zor-
ganizovali hostitelia pri príležitosti
rozšírenia Európskej únie. (EL)

Deviaty ročník pezinských Vínnych trhov sa začal
slávnostnýmvyhlásením výsledkov a odovzdaním oce-
není. V tomto roku sa na súťaži zišlo vyše štyristo vzo-
riek vín, od 92 producentov zo Slovenska, Čiech, Ra-
kúska a Slovinska. Vína hodnotilo päť degustačných
komisií pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. a
hlavnej enologičky Ing. Gabriely Vojtekovej, CSc.

súťaže (najvyššie hodnoteným vínom)
sa stal Rizling vlašský, ľadový zber, r. 2003, z Vinár-
skych závodov Topoľčianky. Víťazi kategórií: - Ru-
landské biele, 1999, Vinárske závody Topoľčianky, -
Rumeni muškát, 2001, Korenika a Moškon, Slovinsko,

- Zweigeltrebe-klaret, 2003, Víno Marcinčák Mikulov,
- Frankovka modrá, NZ 2003, Vínne sklepy Valtice,

- Muškát žltý, VzH 2003, J+J Ostrožovič, Veľká Tŕňa,
- Tokajský výber 5-putňový, Galafruit&Co., s.r.o.,

Malá Tŕňa.
Ďalšie ocenenia získali:

Riz-
ling rýnsky, ľadový zber 2003, Milan Strezenický, Vino-
sady;

Rizling rýnsky, ľadový zber 2003, Milan Strezenický,
Vinosady;

Šampiónom

Ia
Ib

II
IIIa
V
V

Cena Združenia pezinských vinohradníkov a viná-
rov za najlepšie víno biele z produkcie r. 2003:

Cena ministra pôdohospodárstva SR za najlepšie
víno s prívlastkom z hrozna dopestovaného v SR:

Cena Regionálnej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory SR za najlepšie víno s prívlastkom
z hrozna z Malokarpatskej oblasti:

Cena primátora mesta Pezinok za najlepší Rizling
vlašský:

Cena Združenia Malokarpatská vínna cesta za naj-
lepšiu kolekciuvín:
Cena Vínnych trhov Pezinok 2004 za najkrajšiu
vínnu etiketu (adjustáž vína):

Rizling rýnsky,
ľadový zber 2003, Milan Strezenický, Vinosady;

Rizling vlašský, ľadový zber 2003, Vinárske
závody Topoľčianky;

Galafruit, s.r.o. Malá Tŕňa;

Vitis Pezinok za kolek-
ciu Chateau Pezinok.

Labužníci
kvalitných
vín si mali
z čoho
vyberať.

Slávnostné otvorenie Vínnych trhov.

Organizačný výbor Vínnych trhov Pezinok 2004 pri-
pravil už tradične podujatie na vysokej úrovni. Mohli sa
o tom presvedčiť stovky vinárskych odborníkov a
ochutnávačov, ktorí na toto jedinečné podujatie do Pe-
zinka prišli. Spokojní boli nielen milovníci kvalitných
vín, ale i pestovatelia hrozna a vinári, ktorých možno
táto prestížna konfrontácia posunie opäť dopredu.

(mo)

Podľa informácie primátora Olivera
Solgu poskytlo Mesto Pezinok Slo-
venskej autobusovej doprave a.s. na
rok 2004 účelový príspevok z mest-
ského rozpočtu v sume 150 tisíc Sk
na mestskú hromadnú dopravu.

Na rokovaní s vedením SAD sa

dohodlo zvýšenie počtu zastávok
MHD i spojov v zimnom období na
Babu, o ktoré žiadali lyžiari a turisti.
Prísľub sa týka budúcej zimnej sezó-
ny, podmienkou zo strany SAD je
doriešiť umiestnenie zastávky a
otáčanie autobusov na Babe. (mo)

V piatok 7. mája o 15.00 hod. sa
uskutočnia oslavy 59. výročia oslo-
bodenia našej vlasti Červenou ar-
mádou a Dňa víťazstva nad fašiz-
mom, Oslavy organizuje Mesto
Pezinok a Miestna organizácia Slo-
venského zväzu protifašistických
bojovníkov. Účasť na spomienko-
vom stretnutí prisľúbili zástupcovia
Veľvyslanectva Ruskej federácie v
Bratislave.

V programe je slávnostný prího-
vor a položenie vencov a kvetov k
pomníkom padlých.

Organizátori osláv srdečne pozý-
vajú všetkých občanov. (m)

Mesto Pezinok pozýva všetky
pezinské dôchodkyne na oslavu
Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v
stredu 12. mája o 14.00 hod. v
Dome kultúry v Pezinku. V kultúr-
nom programe vystúpia deti z pe-
zinských škôl.

Osobitné podujatia ku Dňu ma-
tiek pripravujú Kultúrne centrum a
Centrum voľného času. Bližšie in-
formácie nájdete na 12. strane v
programe oboch inštitúcií. (r)
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V pezinskej Obchodnej akadémii
sa uskutočnil už 5. ročník prezentá-
cie cvičných firiem, ktorú organizo-
vali štvrtáci z firiem White Beauty a
Fiat motors.

V rámci dvojdennej akcie sa pre-
zentovalo šesť cvičných firiem -
Prosit, Galan, Baťa, Sunset, White
beauty a Fiat. Na otvorení sa zú-
častnil aj riaditeľ školy PaedDr.
František Hotový, ktorý vo svojom
príhovore vyzdvihol význam exis-
tencie cvičných firiem.

Všetci fiktívni pracovníci firiem sa
snažili o kvalitnú prácu na výzdobe
stánkov, vedení kroník, výrobe po-

nukových katalógov a pri komuni-
kácii so zákazníkmi.

Zákazníkmi boli ostatní žiaci,
ktorí si mohli fiktívne zakúpiť po-
núkané výrobky a služby a obozná-
miť sa s tým, ako práca vo firme
vyzerá. Tí, čo v týchto fiktívnych
firmách pracujeme vieme, že je to
praktická výučba, v ktorej sa skĺbia
ekonomické, jazykové i komunika-
čné znalosti a schopnosti.

Môžeme konštatovať, že aj tento-
raz bola prezentácia úspešná,
niesla sa v príjemnej atmosfére.
Získali sme nové skúsenosti, ktoré
budeme môcť využiť aj v reálnom
živote. (OA)

Z dôvodu reštrukturalizácie a cent-
ralizácie riadenia Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. Bratislava je
od 1. apríla 2004 v platnosti niekoľko
zmien.

Na základe rozhodnutia predsta-
venstva BVS sú zrušené Prevádz-
kové správy Bratislava-vidiek a Seni-
ca. Ich úlohy preberajú v plnom roz-
sahu a celoplošne na území spravo-
vanom BVS odborné prevádzkové
správy spoločnosti.

Žiadosti o vyjadrenia k stavbám s
väčšou investičnou náročnosťou sa
vybavujú v budove BVS, a.s., Odbor

Informácie o poruchách prijíma
centrálny dispečing na novombez-
platnom telefónnom čísle 0800
121333 v nepretržitej 24-hodinovej
prevádzke.

vodohospodárskeho rozvoja na Pre-
šovskej ulici 48 v Bratislave. Informá-
cie poskytneme na tel. číslach:
ústredňa - 02/ 48253 111 alebo Odbor
vodohospodárskeho rozvoja 02/48
253 369.

Odbor vodohospodárskeho rozvoja
BVS, a.s. v Bratislave na Prešovskej
48 vybavuje všetkyžiadosti o vyjadre-
nia aj pre okresy Malacky, Pezinok a
Senec.

Zároveň BVS, a.s. od 1. apríla 2004
zavádza poplatky za služby podľa
cenníka poplatkov za vyjadrenia
podľa § 17 a § 18 zákona č. 442/2002
Z.z. o verejných vodovodoch a verej-
nýchkanalizáciach.Poplatky sa pohy-
bujú od 60 do 2400 Sk, podľa nároč-
nosti odborného úkonu. Cenníky sú k
dispozícii na pracoviskách BVS. (js)

V dňoch 1. a 2. mája organizuje
Múzeum Červený Kameň poduja-
tie Červenokamenské remeselné
trhy. Bližšie informácie na tel.
033/69055800, 0903750031. (r)

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku
usporiada v dňoch 3. - 7. mája pri
príležitosti osláv sv. Floriána Dni
otvorených dverí na hasičskej sta-
nici na Suvorovovej ulici v Pezinku.
Na programe budú ukážky zá-
chrany osôb z cvičnej veže, lezec-
kej steny, ukážky záchranyosôb pri
dopravných nehodách, ukážky
požiarnickeho športu a prehliadka
hasičskej techniky.

Dňa 4. mája o 17. hod. bude otvo-
rená výstava hasičskej techniky v
Malokarpatskom múzeu pod ná-
zvom Horí! Horí... Pri tejto príleži-
tosti bude OR HaZZ organizovať
prehliadku hasičskej techniky, kto-
rá bude vystavená pred múzeom a
ukážkové cvičenie - záchranu osôb
pri dopravnej nehode.

kpt. Eva Orlická

V sobotu 29. mája sa uskutoční
pod turistickou rozhľadňou na
Veľkej homoli 41. stretnutie čita-
teľov časopisu Krásy Slovenska a
turistov.

V programe, ktorý sa začne o 11.
hodine, budú príhovory zástupcov
regiónu, Klubu slovenských turis-
tov, redakcie časopisu Krásy Slo-
venska, vystúpenie folklórneho
súboru, beseda s účastníkmi. V
sprievodnom programe bude pre-
mietanie filmu o Malokarpatskej
vínnej ceste (28.
mája o 19. hod. v Kultúrnom dome
Ľ. Štúra v Modre), nesúťažná vý-
stava vín s ochutnávkou (30. mája
o 14. hod. v Kultúrnom dome na
Kráľovej) a výstava o Histórii turis-
tiky v malokarpatskom regióne a
literárna expozícia (Múzeum Ľ.
Štúra v Modre).

Na toto významné celoslovenské
turistické podujatie pozývajú turis-
tov a širokú verejnosť Modranský
turistický spolok a Regionálna rada
KST Malé Karpaty. Prezentácia
zlatým mokom z malokarpatských
viníc je vítaná. Spokojnosť účastní-
kov stretnutia bude najlepšou pro-
pagáciou nášho malokarpatského
regiónu.

Krajina ako víno

Milan Ružek

Klub Venuša pri Lige proti rakovine SR ďakuje všetkým dobro-
voľníkom a spoluorganizátorom, ktorí sa zapojili do dobrovoľnej fi-
nančnej zbierky v rámci Dňa narcisov 2004. Pri tejto humánnej akcii s
nami spolupracovalo 63 dobrovoľníkov zo základných škôl, Gymná-
zia, Obchodnej akadémie, Stredného odborného učilišťa na Komen-
ského ulici, z radov dôchodcov a členiek Slovenského Červeného
kríža a Slovenskéhozväzu žien.

V uliciach Pezinka sa vyzbieralo 75 065 Sk, v Obchodnej akadémii
5606 Sk a vÚnii žienSR 9472Sk.

Organizátori zbierky ďakujú všetkým občanom, ktorí prispeli, bez
ohľadu na výšku príspevku. Ďakujú tiež Alžbete Follrichovej z ulice
Obrancov mieru, ktorá takisto ako v minulých rokoch darovala živé
kvety a personálu Lahôdok u Katky za nezištnú pomoc.

(šil)

Súťaž Odysea mysle podpo-
ruje kreativitu a tvorivý prístup
detí k riešeniu daných úloh. Toh-
toročné celoslovenské kolo sa
konalo koncom marca v Komár-
ne. Naše mesto reprezentovali
štyri družstvá žiakov 6. a 7. roč-
níkov pod vedením pedagógov
zo Základnej školy Na bielenis-
ku. V silnej konkurencii si počí-
nali veľmi dobre. Dve družstvá
obsadili vo svojich kategóriách
prvé miesta, jedno bolo druhé a
jedno tretie.

Deti sa veľmi tešia zo svojho
úspechu aj preto, že víťazné
družstvá majú možnosť repre-
zentovať našu vlasť i naše
mesto na európskom finále v
Budapešti a na celosvetovom
festivale v americkom štáte Ma-
ryland, v hlavnom meste USA.
Ak by sa podarilo zhromaždiť
potrebné finančné prostriedky,
bola by to pre deti zaslúžená
odmena. (r)

REVIA - Malokarpatská komu-
nitná nadácia organizuje už 3. roč-
ník kampane Deň úsmevu na Malo-
karpatskej úsmevnej ceste. Cieľom
kampane je šíriť medzi ľuďmi ús-
mev, radosť a podporovať pozi-
tívne myslenie. Milí priatelia, v ob-
chodoch, kaviarňach, či vy, len tak
sa prechádzajúci po uliciach, ak
vás oslovia naši mladí dobro-
voľníci, zapojte sa do šírenia myš-
lienok Dňa úsmevu a odovzdajte
posolstvo niekomu ďalšiemu. V
piatok 28. mája 2004 sa teda poob-
zerajte okolo seba a keď uvidíte
usmievavé deti, pristavte sa pri
nich a na chvíľu pozabudnite na
každodenné starosti. Ak finančne
podporíte výrobky detí, ktoré vám
budú ponúkať, prispejete tak na
aktivity detí a mládeže z regiónu. V
Pezinku sa do kampane Dňa ús-
mevu zapoja deti a mládež zo ZŠ
Fándlyho, ZŠ Kupeckého, ZŠ Ho-
lubyho, ZŠ Na bielenisku, Centra
voľného času a OZ Prevencia AD.
Pezinčania, smejte sa s nami v uli-
ciach mesta, lebo úsmev pristane
každému. Zuzana Frnová

Druhé tohtoročné zasadnutie
grantovej komisie nadácie REVIA
sa uskutoční 1.6. 2004. Uzávierka
prijímania projektov je 14.5. 2004.
Žiadosti o grant podané po tomto
termíne už nebudú akceptované a
presúvajú sa do ďalšieho kola. Na-
dácia REVIA neinformuje žiada-
teľov o výsledkoch výberového
procesu. Každý žiadateľ sa musí
informovať sám.
REVIA
Malokarpatská komunitná nadácia

V utorok 20. apríla nám do redak-
cie zatelefonovala občianka z Caj-
lanskej ulice, že v tejto časti mesta
počas referenda 3. apríla členovia
okrskovej komisie pri návšteve ne-
vládnych občanov s prenosnou ur-
nou im neposkytli obálky, čím spô-
sobili, že ich hlasy boli neplatné.

Na mestskom úrade sme sa od
pracovníčky Aleny Šindlerovej, zod-
povednej za prípravu volieb, dozve-
deli, že občianka má zbytočné oba-
vy, pretože pri hlasovaní v referende
sa obálky v celej SR nepoužívali
vôbec, tieto boli len pri voľbách pre-
zidenta. (mo)
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Dvojtýždenník vlády SR Verejná
správa číslo 5/2004 uverejnil troj-
stránkový materiál o súčasnej
zložitej situácii v cestnej doprave
pod Malými Karpatmi. Väčšia časť
článku je venovaná dopravným
problémom v Pezinku, ktoré po-
drobne popisuje primátor mesta
Oliver Solga.

cha-
rakterizuje súčasnýstav náš primá-
tor.
Článok upozorňuje na nevyhnut-

nosť riešenia tejto situácie. Ako
východisko sa uvádza vybudova-
nie obchvatu Pezinka a vylúčenie
nákladnej tranzitnej dopravy z
miest a obcí pod Malými Karpatmi.
Toto podporuje aj Bratislavský sa-
mosprávny kraj, avšak v súčas-
nosti nemá na takúto nákladnú in-
vestíciu peniaze, a naviac sú tu aj
ďalšie dopravné problémy na Zá-
horí a v samotnej Bratislave.

"Ak by ste sa v noci dostali z Pe-
zinka do Bratislavy za desať minút,
počas dňa vám tých necelých dvad-
sať kilometrov potrvá hodinu i viac!
Ostatné merania počtu vozidiel
prechádzajúcich mestom Pezinok
dospeli k alarmujúcemu číslu - za
dvadsaťštyri hodín prejde po hlav-
nej komunikácii, niekoľko metrov
od historického centra vyše dvad-
saťtisíc automobilov. Mestom sa
valí nekonečný prúd osobných aj
ťažkých nákladných automobilov a
k tomu hustá autobusová sieť,"

Doprava v Pezinku v raňajších hodinách.

poznamenáva O.
Solga.

Mesto Pezinok ale riešenie neod-
kladá, v pripravovanom Územnom
generele dopravy mesta, už ma-
pujú pozemky na ktorých bude ob-
chvat vybudovaný a pripravuje sa
majetkovo-právne vyrovnanie.

"Škoda, že budovanie obchvatu
nebolo skoordinované s prebieha-
júcimi stavebnými úpravami na
železnici. Premiestňuje sa tu
množstvo zeminy, budujú sa
cestné mosty nad traťou, robia sa
iné stavebné práce. Mosty sa mohli
postaviť v tom istom počte, ale na
inom mieste. Pri súhre zámerov by
boli obe stavby lacnejšie a budovali
by sa rýchlejšie,"

Plánované riešenie ráta s tým, že
za Svätým Jurom sa z dvojprúdo-
vej cesty odkloní ponad železničnú
traťnový obchvat, ktorý minie južnú
priemyselnú časť Pezinka a napojí
sa v jeho východnej časti zaďalším
železničným prejazdom na trasu
zo Senca do Malaciek. Po necelom
kilometri sa opäť odkloní východ-
ným smerom, obíde Vinosady a
južnú časťModry.

Toto riešenie zbaví občanov hlu-
ku, rizika kolízie vozidla s chod-
com, zrýchli dopravu.

Budovanie obchvatu podľa záme-
rov samosprávneho kraja možno
však očakávať až po roku2007.

(mo)

TV PEZINOK opäť bodovala
na celoslovenskom festivale
tvorby loká lnych telev íz ií
Workshop 2004. V konkurencii
35 lokálnych televízií si odniesla
dve ocenenia - 2. miesto v kate-
górii voľná tvorba za HELP BOX
autorov - Bittner, Vagač, Schmo-
grovits a cenu diváka v kategórii
reklama.

Za šesť rokov existencie festi-
valu získala TV Pezinok osem
cien od poroty, jedno čestné
uznanie a dvakrát cenu diváka,
čo ju radí do trojky najúspešnej-
ších lokálnych televízií na Slo-
vensku.

Ďalšie ocenenie získal doku-
ment pezinskej TV - YAD VA-
SHEM, ktorého autormi sú
Eliška Pravdová a Branislav
Schmogrovits. Tentokrát to bola
prvá v bra tislavskom kole
súťaže CINEAMA2004. (r)

Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v
Pezinku na svojej februárovej výročnej
členskej schôdzi zhodnotila svoju čin-
nosť a vytýčila si plán na nasledujúce
obdobie.

S poľutovaním konštatujeme, že
priami účastníci bojov proti fašizmu sa
spomedzi nás vytrácajú, zo 74 našich
členov žije už len 22. Preto z tohto
pohľadu dôležitým bodom rokovania
bolo prijatie šiestich mladých členov z
radov sympatizujúcich, ktorí sú záru-
kou, že naša organizácia bude žiť aj
naďalej.

Je nám ľúto, že učebnice dejepisu sa
len okrajovo venujú našim novodobým
dejinám, preto chceme činnosť zame-
rať predovšetkým na mladých ľudí.
Prijali sme komplexný plán opatrení
smerujúci k oslavám 60. výročia Slo-
venského národného povstania a 60.
výročia víťazstva nad fašizmom. Pri-
pravíme tieto sprievodné podujatia:
slávnostné zasadnutie ZO SZPB, prija-
tie priamych účastníkov bojov u primá-
tora mesta, pietna spomienka na gen.
Pekníka na miestnom cintoríne, relácia
v TV Pezinok, výstava o SNP v Mest-
skom múzeu, zájazd do Banskej Byst-
rice, publicita v médiách, zborník spo-
mienok priamych účastníkov na proti-
fašistický odboj, úpravy fasád pamät-
níkov, v spolupráci so školami - prí-
prava semináru o SNP, besedy so
žiakmi literárne súťaže, kvízy, športové
a kultúrne podujatia.
Ďakujeme mestskému zastupiteľstvu

a primátorovi Oliverovi Solgovi, že po-
chopili význam SZPB v súčasnosti a
podporujú jeho činnosť, ako aj niektoré
politické a spoločenské organizácie. K
spolupráci pozývame pezinské školy,
Malokarpatskú knižnicu, kultúrne a
športové organizácie od ktorých oča-
kávame, že nám budú nápomocní.

Nesmieme zabudnúť, že bez hrdin-
ského boja vojakov SNP, partizánov a
ilegálnych pracovníkov by nebolo dnes
slobvenského národa a samostatnej
Slovenskej republiky. Mária Markeová

V súvislosti s modernizáciou trate
Bratislava Rača - Trnava sa zabez-
pečuje aj rekonštrukcia železnič-
ných staníc. So zlepšením podmie-
nok pre cestujúcu verejnosť sa ráta
aj na stanici Pezinok. Zmoderni-
zuje sa odbavovacia hala s poklad-
nicami, čakáreň, sociálne zariade-
nia, aby zodpovedali súčasnému
štandardu. Pri komunikácii v pries-
toroch stanice sa ráta aj s pohybom
imobilných cestujúcich. V zádverí
budú telefónne automaty.

Vybudovaním mimoúrovňových
nástupíšť sa zabezpečí bezkolízny

prístup cestujúcich cez podchod
priamo k vlakom. Pre cestujúcich s
obmedzenou pohybovou schop-
nosťou sa vybudujú výťahy.

Z dôvodu obmedzenia finanč-
ných prostriedkov z Európskej únie
na stavebné úpravy staničnej budo-
vy, sa budezabezpečovať len nevy-
hnutný rozsah stavebných prác,
ktorý bude pozostávať z výmeny
okien vrátane zateplenia obvodo-
vého plášťa a rekonštrukcie vnú-
torných inštalácií. Tieto finančné
náklady sa budú hradiť zo štátnych
dotácií. (mo)

Prímestský satelit rodinných do-
mov Turie brehy je už dnes
súčasťou Pezinka. Vznikli tu aj nové
ulice a to Podhorská, Vincúrska a
Kamenice. Mnoho domov už obý-
vajú noví občania Pezinka a tí sa
obrátili na nás s otázkou, prečo v
tejto časti nefunguje verejné osvetle-
nie, keďže tu už dokonca prišlo aj k
niekoľkým vlámaniam do domov.
Hovorilo sa aj o tom, že mesto ne-
chce verejné osvetlenie prebrať a o
iných veciach. O vysvetlenie sme
požiadali primátora mesta

:
- Spoločnosti Real Bonita Nitra a

PABA Pezinok nám potrebnú doku-
mentáciu odovzdali 6. februára t.r.
Keďže ide o majetok (osvetlenie) v
hodnote vyše jedného milióna korún
musel prevod tohto majetku prejsť
komisiami, Mestskou radou a Mest-
ským zastupiteľstvom. Mestská
rada bola už 31. januára, mestské
zastupiteľstvo 13. februára, z toho
vyplýva, že prevod sa nedal v žiad-
nom prípade stihnúť. Nasledujúce
MsZ 8. apríla tento prevod už bez
problémov schválilo a na Turích bre-
hoch sa môže svietiť. Na záver mi
dovoľte len ubezpečenie, že mesto
Pezinok sa stavia rovnako zodpo-
vedne ku všetkým svojim občanom
a snaží sa im všemožne vychádzať
v ústrety. Nikdy pritom nezáležalo na
tom, či bývajú v Pezinku niekoľko
mesiacov alebo desaťročia.

Olivera
Solgu

(r)
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Diana Krchnavá 13.1.
Diana Rafaelová 1.3.
Martin Morbacher 2.3.
Laura Hrachovská 4.3.
Nina Barošová 11.3.
Adela Kovačičová 12.3.
Sebastián Heriban 15.3.
Nicolas Menyhart 16.3.

Ondrej Szalay a Veronika Meliche-
rová
Michal Čaputa a Vladimíra Kočná-
rová
Ing. Andrej Mikloš a Ing. Zuzana
Hríbiková
Miloš Noskovič a Zdenka Jendřej-
ková
Igor Bojkovský a VeronikaŤažká
Martin Ondroviča Erika Grancová
Ľuboš Štefík a Silvia Križanová

Veronika Nevedelová 3.4.
Vlasta Kikušová 5.4.
Irena Vavrová 6.4.
Jaroslav Ondrejkovič 17.4.
Marianna Brunovská 24.4.

70-roční

Štefan Bedecs 64 r.
Pavlína Cichová 84 r.
Ján Féder 62 r.
Anna Fischerová 82 r.
Miroslav Handreich 38 r.
Ing. Štefan Chromický 80 r.
Mária Kováčová 82 r.
Mária Masarovičová 50 r.
Albert Rehák 75 r.
Jolana Strapáková 63 r.
Irena Ševčíková 76 r.
Ján Šipoš 79 r.
IgorTavaly 54 r.
Karol Vanček 76 r.

Anna Kostelančiková 3.4.
Cyril Klamo 4.4.
Imrich Jackulák 11.4.
Anton Ptačin 11.4.
Irma Gašparovičová 13.4.
Rudolf Biznár 14.4.
MUDr. Xénia Vejborová 17.4.
František Veselý 17.4.
Jozef Polka 19.4.
Božena Križanová 20.4.
Hedviga Zaťková 22.4.

Mária Burešová 1.4.
Mária Lopošová 1.4.
Matilda Šmatlánková 4.4.
Ignác Kubica 7.4.
Hedviga Mojžišová 9.4.
Anastázia Kočnárová 10.4.
František Gavenčiak 12.4.
Júlia Gogová 23.4.
Mária Brišková 26.4.

Pavel Spusta 5.4.
Irén Smoleň 15.4.
Emília Krivošíková 24.4.

Gabriel Fraňo 8.4.

Štefan Kristín 6.4.

75-roční

80-roční

90-roční

91-ročný

95-ročný

Dňa 1.5. 2004 uply-
nie 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a
dedko

.
S láskou spomí-

najú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu pro-
sím tichú spomienku.

Otto DEMOVIČ

Osud nikdy nevráti,čo námvzal,
ostali len spomienkya žiaľ.

Dňa 4.5. 2004
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustila
naša milovaná ma-
mička a babička

z Pezinka.
Kto ste ju poznali,

venujte jej tichú spomienku. Dcéra
Jarmila, syn Igor s rodinami.

Rozália TIKOVÁ

Dňa 15.4. 2004
uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá mat-
ka, babička a praba-
bička

Kto ste ju poznali venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry s rodinami.

Mária
ČECHOVIČOVÁ.

Dňa 2.4. 2004 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, dedko

.
Kto ste ho poznali

venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Ernest MAJTÁN

Odišiel si z nášho života,
my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých,
čo ťa mali radi.

Dňa 1.5. 2004 uplynie 5 rokov,čo
nás opustil

Spomína manželka, dcéry Barbo-
ra, Dominika a príbuzní.

Milan SATKO.

Dňa 1. mája 2004
uplynie 9 rokov, čo
nás navždy opusti l

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Manželka Jožka, deti
Alenkaa Jaroslav.

Jaroslav
MIHALOVIČ.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, vsrdciach našich žiješ
spomienkami.

Dňa 16. apríla
2004 uplynuli dva
roky, čo nás navždy
o pu st i l man ž el ,
otec, svokor a ded-
ko

Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte mu tichú spomi-
enku. Manželka a syn Jozef s rodi-
nou.

Milan
BARTONÍK.

kresťanským duchom, duchom
evanjeliovej slobody a lásky. Umo-
žňuje deťom veriacich rodičov (vy-
lúčení však nie sú ani neveriaci)
rozvíjať svoju osobnosť v duchu
kresťanského presvedčenia. Po-
máha im získané vedomosti chá-
pať vo svetle viery a dať ich do
súladu so svojou vierou. Predsta-
vuje im také hodnoty života, ktoré
im umožnia nielen naplno sa zapo-
jiť do života v pozemskej ľudskej
spoločnosti, ale aj pracovať na do-
siahnutí vyšších cieľov života ku
ktorým sú povolaní krstom a začle-
nením do Cirkvi.

Význam cirkevnej školypre veria-
cich a ich deti je zrejmý. V kontexte
mesta má takáto škola význam v
tom, že rozširuje ponuku škôl - po-
skytuje alternatívu výberu, čo je v
demokratickej spoločnosti veľmi
dôležité; podnecuje súťaživosť
medzi školami v kvalite, lebo záu-
jem o žiaka zo strany škôl bude
stále rásť. Môže znamenať aj vý-
menu skúseností a vzájomne obo-
hacujúci dialóg medzi školami, pe-
dagógmi i samotnými žiakmi.

Zriade-
nie a existencia cirkevnej základnej

Oliver Solga, primátor: -

l Aký význam má zriadenie
školy pre naše mesto?

odovzdať v kanceláriach rímskoka-
tolíckych úradov v Pezinku a Gri-
nave do 30. mája 2004.

Zdenko Sitka, farár farnosti Pezi-
nok: -

Z. Sitka: -

Prečo cirkevná škola?
l

l

Nie sú naše, v súčasnosti fin-
gujúce základné školy v Pezinku
dosť dobré, keď niektorí rodičia
vyšli s iniciatívou na zriadenie
cirkevnej základnej školy v na-
šom meste?

Čo poskytuje cirkevná škola
navyše v porovnaní s inými?

Iniciatívu na zriadenie cirkev-
nej základnej školy určite nemožno
chápať ako protest voči už existujú-
cim školám alebo reakciu na ich
kvalitu. Skôr tu ide o snahu využiť
právo, ktoré v našej spoločnosti
rodič ia majú, aby si mohli vybrať
pre svoje deti takú školu, ktorá nie-
len poskytnutím vzdelania ale aj
prostredím, ktoré vytvorí, najlepšie
zodpovedá ich presvedčeniu a hod-
notám, ktoré vyznávajú. Po stránke
odbornej, výchovno-vzdelávacej
musí aj cirkevná ZŠ spĺňať všetky
normy a predpisy Ministerstva škol-
stva, teda poskytnúť plnohodnotné
vzdelanie tak, ako sa vyžaduje na
ostatných školách. Inak by ani ne-
bola zaradená do sieteškôl.

Snaží sa poskytnúť už
spomenuté prostredie preniknuté

V súlade s Koncepciou školstva v
Pezinku do roku 2006, ktorú prijalo
Mestské zastupiteľstvo vlani v de-
cembri, iniciuje Rímskokatolícky
farský úrad v Pezinku spolu s Mes-
tom Pezinkom prieskum na ziste-
nie opodstatnenosti požiadavky
občanov mesta a okolia o zriadenie
cirkevnej základnej školy v Pezin-
ku. Výsledky tohto prieskumu po-
slúžia ako podklad na podrobnejšie
zhodnotenie situácie a zaujatie
stanoviska zo strany mesta ako aj
zriaďovateľa, ktorým by bol Arcibis-
kupský úrad v Trnave.

Čisté dotazníky si môžete vy-
zdvihnúť na MsÚ v Pezinku v kan-
celárii prvého kontaktu na prízemí
alebo na farských úradoch v Pe-
zinku a v Grinave. Vyplnený dotaz-
ník môžete odovzdať do 30. mája
2004 v kancelárii prvého kontaktu
na MsÚ alebo zaslať poštou na ad-
resu: MsÚ, Radničné nám. 7, s
označením na obálke "PRIE-
SKUM". Taktiež môžete dotazník

školy rozšíri paletu škôl a vzdeláva-
cích inštitúcií v našommeste a regi-
óne. Obohatí ju nielen o novú kvali-
tu, ale aj duchovný rozmer osob-
ností mladéhoč loveka. Denne sme
atakovaní konzumným prostredím,
manipuláciou médiami a zámenou
ozajstných hodnôt za povrchný
prežitok. Predsa však mnohí z nás,
rodičia i učitelia, chcú našim deťom
ponúknuť aj iný spôsob života, inú
alternatívu. Tou dôležitou a neza-
stupiteľnou vo výchove a vzdelá-
vaní je aj cirkevná škola.

O. Solga: - Po jej zaradení do sie-
te škôl ministerstvom školstva
bude mesto postupovať pri organi-
začnom a metodickom zaradení a
financovaní ako pri ostatných ško-
lách. Zatiaľ ešte nepadlo žiadne
rozhodnutie, je to plne v kompeten-
cii Mestského zastupiteľstva. Neho-
vorilo sa ani o kompetenciách per-
sonálnych. Občanov však môžem
ubezpeč iť, že vedenie mesta bude
hľadať také riešenia, ktoré by viedli
k naplneniu oprávnených požiada-
viek občanov na vznik a fungova-
nie tohto typu školy. Termín jej
vzniku je najskôr september 2006.

l Ako môže byť mesto nápo-
mocné pri vzniku takejto školy?

(r)
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Stretnutie ako voľakedy? Je to
možné? V týchto časoch, keď člo-
vek zabúda na človeka? Stalo sa
niečo, čo už z nás učiteľov nikto
nečakal. Nevšedný dar k nášmu
sviatku.

V jeden marcový večer nás prišli
pozdraviť umelci diabolských huslí
a operný spevák Ján Babjak. Bola
to hudba, ktorá pôsobila ako bal-
zam na naše srdcia. Rozochvela
naše otupené zmysly a skúšala či
sme nezabudli na staré dobré
zvyky - otvoriť srdcia a náruč pri-
chádzajúcim.

V tejto hudbe sme cítili volanie
domova. Zurčanie potôčika, let
jastrabov, prílet lastovičiek, klopka-
nie ďatla, ktorý ako dirigent klopká
na dirigentskýpult.

Dirigent spolu so svojimi sólis-
tami hrali precítene, vlievali do nás
miazgu života. Rozohrali v nás
všetky žilky. Bol to spev a hudba,
ktorá nezanikne posledným zá-
chvevom. Zostane v nás ako čosi
vzácne, neopakovateľné.

Dovoľte mi, aby som sa v mene
všetkých učiteľov poďakovala účin-
kujúcim a tým, ktorí nám tento pre-
krásnyslávnostný večer pripravili.

uč. na dôchodku
R. Šmahovská

Mestské zastupiteľstvo na návrh
komisie pre školstvo a kultúru
schválilo na rok 2004 tieto príspev-
ky:
Ivana Poláčková

5000 Sk
Únia žien Slovenska

10 000 Sk
Zuzana Frnová

5000 Sk
Malokarpatská knižnica v Pezinku

35 000 Sk
Centrum voľného času

25 000 Sk
PAX CHRISTI Slovakia

5000 Sk
Farský spevácky zbor Veni Lumen

5000 Sk
OZ Karpaty Slovakia

10 000 Sk
Malokarpatský banícky spolok

20 000 Sk
Občianske združenie Dejá Vue

10 000 Sk
OZ za duchovný, kultúrny, sociálny
rozvoj a spoluprácu

10 000 Sk
Spolok DH Cajlané

50 000 Sk
Malokarpatské múzeum

20 000 Sk
Mestské múzeum Pezinok

15 000 Sk
Dychová hudba Grinavanka

10 000 Sk
Tanečné centrum CHARIZMA

40 000 Sk

(na spevácku čin-
nosť) -

(organizovanie
súťaže Pezinok spieva - spievajte s na-
mi) -

(2. ročník festivalumalo-
karpatského folklóru) -

(tvorivé dielne, aktualizácia knižničného
fondu) -

(zakúpenie
oblečenia členom tanečnej skupiny
Break-step, na činnosť v roku 2004)

-
(vydanie publi-

kácie Náš duchovnýsvet) -

(na nákup gitary) -
(propagácia X.

ročníku Pezinského Permoníka a V.
ročníkupouličného ryžovania zlata)

-
(10 ks

slávnostných uniforiem, prípravy osláv
665. výročia udelenia práv na ťažbu
drahých kovov v Pezinku) -

(ozvu-
čenie Karpaty festu) -

(projekt Hudba
bez hraníc) -

(festival Dychovky
v preši) -

(3. ročník
podujatia Medzinárodný salón vino-
hradníckych a vinárskych múzeí)

-
(vydanie

zborníka Z histórie malokarp. baníctva,
org. zabezpečenie seminára Z histórie
malokarp. baníctva) -

(činnosť
v roku2004) -

(30.
ročník festivalu Pezinský strapec)

-
SPOLU - 275 000 Sk

Kráľovná detskýchčitateľov Martinka Bednáriková
s korunkou.

Študenti pezinského Gymnázia sa stretli na besede
so Soňou Tomašových, autorkou knihy Obrázky z
minuléhoživota. Snímky (mo)

V Mesiaci knihy sa z podnetu Slo-
venskej asociácie knižníc už piaty-
krát konal Týždeňslovenských kniž-
níc. Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku sa do tohto podujatia tiež za-
pojila a pod názvom Dni knižnice
2004 pripravila pre svojichčitateľov
i pre širokú verejnosť veľa pekných
a zaujímavých podujatí.

Študujúcej mládeži boli venované
dve podujatia - beseda so Soňou
Tomašových na tému

pre študentov
stredného odborného učilišťa a
stretnutie so spisovateľom a novi-
nárom Ľubošom Juríkom pre štu-
dentov gymnázia. Obidvaja hostia
sú obyvateľmi Pezinka.

Výnimočným bol deň víťazov.
Konalo sa slávnostné vyhlásenie
kráľa detských čitateľov, celoročné
vyhodnotenie literárnych a výtvar-
ných prác za rok 2003 a súťaže o
najkrajšiu karikatúru. Rozdávali sa
tituly, diplomy a ako inak aj knižné
odmeny. Vzácnymi hosťami, ktorí
tvorili porotu, boli primátor mesta
Oliver Solga, v civilnom povolaní
historik umenia a výtvarník, Peter
Wittgrúber, historik a mestský kro-
nikár a akademický sochár Alexan-
der Ilečko. Kráľovnou detských čita-

Generačné
vzťahy a problémy

teľov sa stala tretiačka osemroč-
ného Gymnázia v Pezinku Mar-
tinka Bednáriková. Po celý rok sa
zapájala do akcií knižnice a splnila
všetky stanovené podmienky a
kritériá na získanie titulu.

V literárnej súťaži ceny získali: 1.
miesto a titul kráľovský dvorný pi-
sár - Nikolka Čemanová zo 4. roč-
níka ZŠ Fándlyho ul., 2. miesto -
Romanka Izakovičová, 4.C ZŠ Na
bielenisku, 3. miesto - Andrejka
Kováčová, 4.A ZŠ Kupeckého. Vo
výtvarnej súťaži boli ocenení: 1.
miesto a titul dvorného maliara zís-
kali - Simonka Branná, 5.C ZŠ Fán-
dlyho a Nikolka Voštinárová, 1.A
ZŠ Holubyho, 2. miesto - Juraj
Ženiš, 1.A Na bielenisku, čestné
uznania - Marek Peka, Špeciálna
ZŠ Modra, Milan Sandtner, Hestia
Pezinok. Najlepšie karikatúry: 1.
miesto - Kristína Satková, 5.A ZŠ
Fándlyho, 2. miesto - Barbora Po-
lanská, 9.D ZŠ Kupeckého, 3.
miesto - Denisa Adamčíková, 7.B
ZŠ Kupeckého, čestné uznania -
Barbara Šusteková, Jana Pitoňá-
ková, Paula Mandová, Martina
Šimurdová (všetci ZŠ Kupeckého),
Mária Guštafíková, Katarína Miku-
šová (obe ZŠ Fándlyho).

Vo štvrtok sa konala zaujímavá

beseda žiakov gymnázia so zá-
stupcami vydavateľstva Perfekt -
divadelným teoretikom Andrejom
Maťašíkom, historikom Ivanom
Mrvom a zástupkyňou šéfredak-
torky a jazykovou redaktorkou Dr.
Sabolíkovou. Hovorilo sa o knihách
Majstri scény a Dejiny v kocke. Fun-
dované úvodné vstupy obidvoch
autorov vytvorili veľmi dobrú atmo-
sféru a povzbudili žiakov k množ-
stvu otázok, ktoré sa točili najmä
okolo dejín Slovenska, zaujíma-
vostí z Pezinka a o majstroch, ktorí
preslávili naše divadlo.

Posledný deň Týždňa knižnice
žiaci školského klubu ZŠ Na biele-
nisku zahrali scénku z Pipi dlhej
pančuchy žiakom zo ZŠ Fándlyho.
Spoločne si všetci zaspievali a s
vychovávateľkami sa zahrali pohy-
bové hry, pričom sa výborne poba-
vili. Knižnicu v tento deň navštívili aj
deti z materských škôl. Prišli sa
zoznámiť s knižnicou a knižkami.
Potom si v rámci jarných tvorivých
dielní mohli rozvíjať svoju zručnosť,
tvorivosť a fantáziu.

Podujatí bolo neúrekom. Všetky
boli pripravené pre poučenie i zá-
bavu čitateľov knižnice.

Anna Šavarová

Z otvorenia výstavy mladoboleslavských fotografov.

Partnerská spolupráca Pezinka a
Mladej Boleslavi má už dlhoročnú
tradíciu. Pravidelne sa stretávajú
nielen predstavitelia oboch miest,
ale aj ich občania.

V posledných rokoch sa strie-
davo v oboch mestách konajú part-
nerské dni, v rámci ktorých sa pre-
zentuje najmä amatérska kultúra.
V tomto roku v rámci Dňa Mladej
Boleslavi v Pezinku (16. apríla) sa
predstavili - Divadlo z půdy Fran-
tiška Pešana s muzikálomZačaro-
vaná princezná pre základné ško-
ly, Divadlo poézie Jarky Jenčíko-
vej uviedlo pre študentov stred-
ných škôl tragikomédiu o netole-
rancii Groteskní miniaktovky ze
života, v minigalérii bola otvorená
výstava mladoboleslavských foto-
grafov pod názvom Česká krajina
a večer patril spoločnému kon-
certu hudobných skupín Sunny
side a FunnyFellows. (mo)
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Hoci 130 rokov nie je z pohľadu histórie európskeho hasičstva bom-
bastický vek, v rámci našich regionálnych reálií patrí toto jubileum už
k úctyhodným. Je priam nevyčísliteľné koľko práce sa za ten čas vy-
konalo ačo všetko sa vďaka fungovaniu organizovaného hasičského
spolku podarilo nielen v Pezinku, ale aj v širokom okolí, zachrániť
pred požiarmi. Najväčším vyznamenaním a ocenením pre dobro-
voľných hasičov za tieto činy však nie sú oslavné články, medaily a
pamätné diplomy (i keď aj tie sú milým gestom), ale práve spomínaná
130 ročná činnosť, ktorá tak jasne svedčí o význame, potrebnosti a
neutíchajúcom záujme Pezinčanov o ich služby.

Vznik Dobrovoľného hasičského
zboru sa neodmysliteľne spájal s
Františkom Meisslom, vtedy poli-
cajným kapitánom mesta. Mal na
starosti aj hasičskú prevenciu a
likvidáciu prípadných požiarov. Ako
zodpovedný „otec mesta“ videl
zložitú situáciu v požiarnej ochrane,
ktorá nastala najmä po definitív-
nom zrušení cechov v r. 1872. Tie
totiž dovtedy zohrávali veľmi dôle-
žitú úlohu pri likvidácii ohňov, keď
členovia jednotlivých remesiel mali
v prípade vypuknutia požiaru ur-
čené presné úlohy a postupy. Preto
navrhoval, ako sa dozvedáme zo
zápisnice mestskej rady, zriadiť
stálu požiarnu stráž. Uznesením
magistrátu bolo konštatovanie, že
sú potrební požiarni strážnici s roč-
ným platom 96 zlatých. Finančnú
ťarchu stráženia mali znášať oby-
vatelia. Majiteľ celého domu 1 zlatý,
majiteľ polovičného domu 50 graj-
ciarov, majiteľ štvrtinového domu
30 grajciarov. Majitelia obchodu
platili príplatok 50 grajciarov. Obdo-
bie stráženia od 1. apríla do konca
septembra včase od 22.00 do 3.00
hod. Od 1. októbra do konca marca
v čase od 21.00 do 4.00 hod. Kon-
trolou požiarnych strážnikov boli
poverení miestni strážnici. Napriek
tejto iniciatíve bol Meissl naďalej
nespokojný s požiarnou situáciou,
preto dňa 10. januára 1874 vydal
výzvu obyvateľom Pezinka, aby sa
najmä mužská populácia pridala k
myšlienke vytvorenia dobrovoľné-
ho hasičského spolku. Výzva sa
stretla s veľkým ohlasom a hneď na
druhý deň 11. januára 1874 sa do-
stavil pomerne veľký počet záujem-
cov na ustanovujúce valné zhro-
maždenie, ktoré zvolilo tzv. dočas-
ný výbor. Bol poverený zabezpečiť
všetky náležitosti okolo registrácie
a organizovania zboru. Dočasným
predsedom sa stal František
Meissl. Dátum 11. január tak do-
dnes pezinskí dobrovoľní hasiči
považujú za deň vzniku svojej orga-
nizácie a každoročne si ho sláv-
nostne pripomínajú. Členmi spomí-
naného dočasného výboru sa stali
títo mešťania: František Meissl,
Samuel Tamaško, Karol Toth, Mi-
chal Zsembéry, Gustáv Šmogrovič,
Móric Karig, Viliam Jermendy, Ján
Ney, Ľudovít Taubinger, Hieronim
Brizzi a Ondrej Eissele. Týmto
ľuďom patrí nesporne veľké uzna-
nie za to, že obetovali svoj čas, pe-
niaze a schopnosti pre zbor ešte v
čase, keď to nebolo vecou prestíže
ani popularity. Archívny materiál
nám prezrádza, že dočasný výbor
sa obrátil na zastupiteľský zbor so

žiadosťou o povolenie založiť Dob-
rovoľný hasičský spolok a s pros-
bou o finančnú podporu. Ten vytvo-
renie zboru privítal a prisľúbil pri-
spievať ročne sumou 150 zlatých
na fungovanie spolku a navyše
zložil na začiatok jednorazovú pod-
poru 1500 zlatých. Všetka pomoc
však bola podmienená schválením
hasičského spolku uhorským mi-
nisterstvom vnútra, čo bola vtedaj-
šia nevyhnutnosť. Dočasný výbor
vypracoval 15 bodové stanovy
spolku podpísané Františkom
Meisslom - dočasným predsedom
ako i starostom Ottom Weinberge-
rom a 16. februára 1874 boli za-
slané na schválenie do Budapešti.
Ministerstvo vnútra ich však 21.
februára 1874 vrátilo obratom na
doplnenie. Po ich úprave boli sta-
novy nakoniec definitívne schvá-
lené 9. marca 1874, jeden exem-
plár bol vydaný F. Meisslovi, druhý
sa mal uložiť do mestského archí-
vu.

Po finalizácii v oblasti právnej,
ostávalo zabezpečiť tvoriaci sa
hasičskýzbor taktiež finančne, kád-
rovo a materiálne. K už spomenutej
peňažnej podpore zo strany mesta
člen dočasného výboru Michal
Zsembéry zorganizoval v Pezinku
verejnú zbierku, počas ktorej sa
vyzbieralo 812 zlatých a 60 grajcia-
rov. Okrem týchto financií pomohol
dobrovoľným hasičom aj výnos z
prvej hasičskej zábavy dňa 15.
marca 1874 v sume 122 zlatých,
120 zlatých poskytla hasičská po-
isťovňa a bol tu aj prísľub, ktorým
sa podporujúci členovia spolku za-
viazali ročne prispieť sumou 2 zla-
té.

Aktivita, energia a zanietenosť
prvých členov hasičského zboru
bola veľká, čomu nasvedčovalo aj
to, že prvé cvičenie sa uskutočnilo
už 25. januára 1874, teda viac než
mesiac predtým, ako boli dobro-
voľní hasiči oficiálne zaregistrova-
ní. Dočasný výbor požiadal a pove-
ril vedením výcviku poručíka Jú-
liusa Voita, veliteľa dobrovoľných
hasičov v Bratislave, ktorý cvičil aj
svojich kolegov v Trnave. Od usku-
točnenia prvého výcviku sa potom
každú nedeľu počas dvoch mesia-
cov usilovne cvičilo a pracovalo,
výsledkom čoho bolo, že dňa 20.
marca 1874 sa mohol voliť dôstoj-
nícky zbor. Hlavným veliteľom sa
stal František Meissl, jeho zástup-
com Michal Zsembéry, tajomníkom
Ondrej Eisele. Za poručíkov boli
zvolení Moritz Karig, Ferdinand
Kutschka, Karol Prachár a Ondrej
Eisele. Vedenie spolku sa ukázalo

aj dobrým taktikom a diplomatom,
keď verejne ponúklo miesto pred-
sedu starostovi mesta Ottovi Wein-
bergerovi. Ten ho prijal a týmto kro-
kom sa zabezpečila aj podpora
magistrátu.

Prvá striekačka, zakúpená od
firmy Müller vo Viedni, došla do Pe-
zinka 6. apríla 1874, o týždeň ne-
skôr 12. apríla 1874 sa uskutočnila
jej verejná prezentácia a skúška na
námestí. Nedopadla „slávne“, pre-
tože po vytiahnutí na vrchol veže
do výšky 30 metrov sa hadica roz-

trhla a striekajúca voda zmáčala
všetkých naokolo. Prvým skutoč-
ným krstom ohňom prešli dobro-
voľníci 27. mája 1874, kedy horel
dom č. 26. Signál „Alarm“ zaznel o
8.15 hod. a o 9.30 bol už požiar zli-
kvidovaný. Týmto úspešným vy-
stúpením dokázali hasiči svoju vy-
cvičenosť, životaschopnosť a zís-
kali priazeň verejnosti. Počet záu-
jemcov rýchlo rástol a tak do konca
r. 1874 mal Dobrovoľný hasičský
zbor už 97 členov: kapitána, jeho
zástupcu, 11 dôstojníkov, 10 la-
zičov, 9 ratovníkov, 41 pompierov,
19 usporiadateľov a 5 trubačov.
Úlohou kapitána a dôstojníkov bolo
riadenie a usmerňovanie celého
zásahu, laziči (Steigeri) mali na
starosti dovoz, poskladanie a mani-
puláciu so striekačkou a hadicami.
Ratovníci (Retteri) zachraňovali
všetko čo bolo ohrozené ohňom a
ich nevďačnou úlohou bolo aj ute-
šovať poškodených, pompieri
(Pompieri) pumpovali vodu do
striekačky. Usporiadatelia (Ordne-
ri) sa vyberali z vážených obyva-
teľov mesta, ktorí zabezpečovali
poriadok okolo miesta, kde došlo k
požiaru. Trubači (Hornisten) ozna-
movali každý poplach trúbením a
pri zásahu predávali povely veliteľa
hudobnými signálmi.

Do konca roka 1874 horelo v
meste spolu šesťkrát, vždy sa preu-
kázala odvaha, pohotovosť a zo-
hratosť dobrovoľných hasičov, ktorí
postupne začali platiť za najváže-
nejší a najväčší pezinský spolok.
Základy tak boli položené a zbor sa
v ďalších rokoch úspešne rozvíjal.

Pri príležitosti 130 výročia trvania
Dobrovoľného hasičského zboru v
Pezinku usporiada Malokarpatské
múzeum v Pezinku výstavu pod

názvom Horí, Horí!!! Predstaví his-
tóriu pôsobenia tohto zboru v na-
šom meste, jeho postupný vývoj a
významné míľniky doterajšej čin-
nosti. Návštevník bude mať mož-
nosť vidieťmnožstvo pútavých foto-
grafií, uniforiem, prílb, čapíc, histo-
rických dokumentov, nástrojov a
veľa ďalších zaujímavostí. Ako
pútač bude napríklad vystavená na
dvore Malokarpatského múzea
stará historická striekačka. Okrem
Dobrovoľného hasičského zboru
bude na výstave predstavená aj
Dobrovoľná požiarna ochrana Slo-
venskej republiky a Hasičský a zá-
chranný zbor v Pezinku. Vernisáž
výstavy sa bude konať dňa 4. mája
2004 (na sv. Floriána) od 17.00
hod. na dvore Malokarpatského
múzea a pred ním. Otvorenie bude
spestrené slávnostným pochodom
jubilujúcich členov Dobrovoľného
hasičského zboru v Pezinku, ukáž-
kou hasičského zásahu, vyťahova-
ním z vraku auta, dychovou hud-
bou a prezentáciou výstavy. Tá
potrvá do 31. júla 2004 a aj touto
formou pozývame všetkých záu-
jemcov do výstavných priestorov
Malokarpatského múzea v Pezin-
ku, kde vás srdečne očakávame a
vopred sa na vás tešíme.

Martin Hrubala
Malokarpatské múzeum

V roku 1927 bolo postavené nové
hasičské depo pri parku, na ktoré
venovali peniaze členovia zboru a
občania mesta. Pozemok venovala
cirkev, spolok pezinských Nemcov a
mesto.

Po skončení 2. svetovej vojny na-
stali v zbore veľké zmeny. Do ob-
novy zboru sa pustil veliteľ Michal
Strapák spolu s Jozefom Fischerom,
Jánom Korčekom, Petrom Lehotom,
Viktorom Ružičkom, Františkom a
Štefanom Guštafíkom, Jánom a Pet-
rom Slimákom, Ľudovítom Farbu-
lom, Viktorom Skovajsom, Pavlom,
Ondrejom, Karolom a Gustávom
Čechovcami, Michalom Farkašom a
ďalšími. Vo funkcii veliteľov sa vy-
striedali Vojtech Zubay, Pavel Šipoš,
Jozef Hanúsek, Jozef Vík. Neskôr to
bol Pavol Čajkovič, ktorý túto funkciu
vykonával až do roku 1977. Vystrie-
dal ho Ján Guštafík.

Členmi zboru boli mnohí známi
Pezinčania ako - Ján Zigmundík,
Ľudovít Rajter (otec známeho diri-
genta), MUDr. Peter Krištúfek, v
súčasnosti najstaršia občianka Bri-
gita Čechová, herci Jozef Hanúsek a
Milan Mlsna, dlhoročný predseda
učiteľ Robert Pullman, Hilár Kova-
čovský, Štefan Mrva, Jozef Hupka,
František Kovačovský, Jozef Féder,
RudolfTuranský aďalší.

Dnes má Dobrovoľný hasičský
zbor v Pezinku 99 členov (74 mužov
a 25 žien). Dlhoročným predsedom
je Gabriel Guštafík. Hlavnou náplňou
zboru v súčasnosti je prevencia, po-
žiarno asistenčné služby, činnosť
družstva civilnej obrany, požiarnický
šport a práca s deťmi a mládežou.

(gg)
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Začiatkom júla tohto roku otvorí spoločnosť
TESCO STORES SR v Pezinku svoj ďalší, v po-
radí už 22. hypermarket na Slovensku, v ktorom
nájde pracovnú príležitosť 130 ľudí. Kontaktným
miestom pre uchádzačov je náborové centrum
na Komenského 29 v Pezinku, ktoré je otvorené
od pondelka do piatku od 8.00 do 18.00 hod., tel.
033/6411020-5, fax 033/641 11028. Už v prvom
mesiaci jeho činnosti sa prihlásilo vyše 900 záu-
jemcov.

-
uviedol riaditeľ hypermarketu TESCO Pezinok
Peter Lüttmerding.

"Prihlášky nám zasielajú predovšetkým ženy
so stredoškolským vzdelaním z mesta a okolia,"

"Hľadáme ľudí na rôzne pozí-
cie do prevádzky, ako pokladník, predavač, ná-
kupca, pracovník príjmu tovaru, pracovník

udržby a iné. Budeme radi, ak sa na nás obrátia
ľudia z Pezinka a okolia, pretože tento hypermar-
ket tu bude predovšetkým pre nich," - dodal riadi-
teľ.

Hypermarket TESCO Pezinok s predajnou plo-
chou 3000 m bude jeden zo štyroch takejto
veľkosti na Slovensku, ďalšie sú v Šali, Dubnici
n/V. a Topoľčanoch. Nebude v ňom chýbať ani
nájomnázóna pre miestnych podnikateľov.

Hypermarket TESCO bude otvorený denne s
najdlhším časom predaja v meste. K dispozícii
bude 11 pokladníc a zadarmo veľké parkovisko
pre218 vozidiel. Zákazníci tu nájdu vyše dvadsať
tisíc druhov výrobkov, najmä potravín, ale aj prie-
myselného a textilného tovaru.

2

(r)

Na občianskom pohrebe na pezinskom
cintoríne ma zarazila skutočnosť, že telo
zosnulého k hrobu prevážajú na vozíku,
ktorý má po oboch stranách veľké
kresťanské kríže. Je zarážajúce, že na ob-
čiansky obrad sa používa vybavenie prispô-
sobené na "cirkevný spôsob" a ľuďom sú v
takýchto ťažkých chvíľach vnucované ná-
boženské symboly. Neviem ako by sa to
páčilo veriacim, keby na tomto vozíku boli
veľké červené hviezdy či anarchistický
znak.

Žiadam Vás, pán primátor, aby ste ako
zástupca všetkých občanov, uviedli tieto
veci na správnu mieru, aby boli náboženské
symboly z vozíka pri občianskych obradoch
odstránené alebo aspoň vhodne prekryté.

(skrátené)

Priznávam sa, že ma obsah listu a argu-
mentácia anonymného pisateľa trochu za-
skočila. Ak by sme mali v tomto prípade
výjsť v ústrety, museli by sme mať mini-
málne dva vozíky. Pritom v čase, keď sme
vozík objednávali, iný typ v ponuke ani ne-
bol. Ale aj tak problém chceme riešiť, už
som dal pokyn pohrebnej službe, aby za-
kúpili čierne plátno a kríže počas občian-
skych pohrebov prekrývali.

Mrzí ma však, že pisateľ nenašiel odvahu
a pod svoj názor sa nepodpísal. Píše, že
vyjadrenie slobodného názoru nie je ani
dnes bez ujmy, pritom si môže byť istý, že zo
strany vedenia mesta k ničomu takému ne-
príde. Naopak, ja osobne vysoko hodnotím
tých, ktorí nás na nedostatky upozorňujú.
Pochvala samozrejme vždy poteší, ale ne-
vedie k tomu k čomu kritika, aby sa nega-
tívne javy odstránili. Ubezpečujem všet-
kých, že našou prvoradou úlohou je vy-
chádzať občanom v ústrety, pravda, ak sú
ich požiadavky oprávnené a z finančných
dôvodov splniteľné.

Občan Pezinka

Odpoveďprimátora:

(r)

V piatok 2. apríla sa v Zámockom parku
konal 27. ročník tradičného atletického po-
dujatia - Behu oslobodenia. Výsledky:

(pr)

starší žiaci (1500 m)

staršie žiačky (1500 m)

mladší žiaci (1000 m)

mladšie žia-
čky (1000 m)

najmladší žiaci (500 m)

najmladšie
žiačky (500 m)

- 1. Michal Šipoš (ZŠ Fán-
dlyho) 5:03,5, 2. Matúš Juriš (ZŠ Na bielenisku)
5:12,9, 3. Ivan Ulický (Gymnázium Pezinok)
5:15,2, - 1. Rozika Tasbi-
reková (ZŠ Fándlyho) 5:36,2, Zuzana Šotkovská
(ZŠ Fándlyho) 6:58,2, 3. Martina Miklenčičová
(ZŠ Na bielenisku) 7:07,9,
- 1. Michal Kaňuk (ZŠ Kupeckého) 3:29,2, 2. Du-
šan Klúčik (ZŠ Na bielenisku) 3:33,0, 3. Michal
Minarovič (ZŠ Kupeckého) 3:35,9,

- 1. Inez Romerová-Ortizová (ZŠ
Fándlyho) 3:43,5, 2. Simona Branná (ZŠ Fándly-
ho) 3:45,1, 3. Veronika Hotová (ZŠ Fándlyho)
3:47,3, - 1. Peter Faith
(ZŠ Fándlyho) 1:32,4, 2. Vojtech Pícha 1:35,1, 3.
Samuel Kubík (ZŠ Fándlyho) 1:39,9,

- 1. Katarína Hrašná (Gymnázium
Pezinok) 1:39,4, 2. Dominika Majnová (ZŠ Fán-
dlyho) 1:45,5, 3. NikolaČemanová (ZŠ Fándlyho)
1:47,8.
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Dňa 20. marca sa v Ivanke pri
Dunaji konali majstrovstvá Brati-
slavského kraja družstiev starších
žiakov v stolnom tenise. Družstvo
ŠKP Pezinok v zložení Jozef Ho-
dák, Kristián Križanovič a Juraj
Počuch po výbornom výkone obsa-
dilo 3. miesto. Na turnaji prehrali
len s neskorším víťazom domácim
tímom STK Ivanka pri Dunaji 3:6 a
ŠKST Karlová Ves 4:6, ktorá obsa-
dila druhé miesto. Ostatné zápasy
naši vyhrali presvedčivo 6:0. Uzna-
nie patrí najmä najlepšiemu hráčo-
vi - Pezinčanovi Kristiánovi Križa-
novičovi. P. Hodák

V športovej hale Slovšportu v Tr-
nave sa uskutočnilo 20. marca III.
kolo Pohára Federácie karate za
účasti pretekárov z celého Sloven-
ska. Pezinok reprezentovali kara-
tisti z Karate klubu ZŠ Kupeckého.
Umiestnenie: - 1.
miesto , do-
rastenky (-52 kg), 2. Miroslav Čer-
nák, žiaci (+170 cm), 3. Peter Matú-
šek, dorastenci (-65 kg), Andrej
Palčík, dor. (-72 kg), Alena Hupko-
vá, dor. (-60 kg), - 1. Mi-
chaela Kohútová, Alena Hupková,
Zuzana Gregušová.

jednotlivci
Michaela Kohútová

družstvá

Z. Tahotná

V sobotu 20. marca sa v Brati-
slave konalo 1. kolo 1. ligy družs-
tiev mužov v džude. Obhajcovia
strieborných medailí, džudisti So-
kola Pezinok obsadili na tomto tur-
naji 3. miesto, keď zvíťazili v šty-
roch dueloch a v dvoch prehrali. V
priebežnej tabuľke vedie Slávia
STU Bratislava. Pezi-
nok - ZTS Martin 3:4, Pezinok - Slá-
via STU 4:3, Pezinok - Pov. Byst-
rica 6:1, Pezinok - Dukla B. Bystrica
2:5, Pezinok - Trnava 4:3, Pezinok -
Sokol Bratislava5:2.

Výsledky:

(pr)

Mestské zastupiteľstvo na návrh
Komisie mládeže a športu MsZ
schválilo na rok 2004 udelenie
týchto finančných príspevkov a
grantov..

Na podporu mládežníckeho
športu je v rozpočte na rok 2004
schválených 800 tisíc Sk, na I. po-
lrok bolo rozdelených 400 tisíc Sk.

Športové podujatia - fond športu

Podpora mládežníckehošportu

Dušan Slimák
10 000 Sk

PERUTÝN
2800 Sk

ŠKP Pezinok, stolnotenisový oddiel

10 000 Sk
Filip Polc

10 000 Sk
SLOVKARPATIA

10 000 Sk
TAEKWON-DO

15 000 Sk
Michal Peniak

5000 Sk
TJSokol - Kluborientačnéhobehu

35 000 Sk
ZŠ Fándlyho

5000 Sk
KOB - Klub bežeckého lyžovania

5000 Sk
ZŠKupeckého

5000 Sk
Ján Valaštiak

5000 Sk
Svatava Špániková

10 000 Sk
Jakub Kováčik

5000 Sk
Dominika Kováčiková

5000 Sk
TJ Baník Pezinok

5000 Sk
Miestny klub Slovenského Orla

10 000Sk
Slovenský skauting

10 000 Sk
ZŠ Na bielenisku

5000 Sk
Matej Pilka 5000 Sk
Klub šachu Pezinok

2000 Sk
ZŠHolubyho

5000 Sk
Matej Kunert

5000 Sk
Softbalový klub MaSK Pezinok

58 000 Sk
JUDO CLUB Pezinok

65 000 Sk
Centrum voľného času

10 000 Sk
Oddiel karate pri ZŠ Kupeckého

50 000 Sk

TJ Baník Pezinok

MBK Pezinok

VTC Pezinok
Grinavský futbalový klub

Pezinský športový klub

ŠK hádzanejAgrokarpat

(na 9. ročník Nový život
Cup, memoriál M. Bacigála) -

(Klub športového potápania
poskytnutie plavárne - úhrada) -

(nákup materiálu, chod klubu)
-

, cyklista (nákup športového
oblečenia) -

, stolnotenisový klub
(na činnosť) -

(nákup materiálu)
-

,karate (športová výstroj)
-

(na
šport. podujatia) -

(Pezinská olympiáda,
šport. potreby) -

(údržba areálu) -
(materiálne vybavenie)

-
, šport. streľba (na výstroj)

-
, kickbox (športové

oblečenie) -
, šport. lezenie (nákup

šport. materiálu) -
, šport. lezenie

(nákup šport. materiálu) -
, futb. oddiel (nákup

dresov) -
(na

činnosť klubu) -
(na činnosť)

-
(činnosť športového

centra) -
, orient. cyklistika -

(na činnosť klubu)
-

(nákup stolnotenis. stola)
-

, vodné lyžovanie (šport.
oblečenie) -

(vý-
stavba ihriska) -

(na činnosť)
-

(liga v orient.
behu) -

(na
činnosť) -

, futbal (dorast, žiaci,
prípravka) - 36 000 Sk

, basketbal (na činnosť)
- 90 000 Sk

, volejbal - 75 000 Sk
, futbal (žiaci,

dorast) - 36 000 Sk
, futbal

- 110 000 Sk
y - 53 000 Sk

SPOLU - 367 800 Sk

V stoji zľava: Justín Sedlák - tréner, Daniel Mizera, Peter Chudík, Matej Benko,
Peter Bednár, Tomáš Michálik, Janis Azacis, Rudolf Pulman, Branislav Daruľa,
Dominik Valenta, Marek Červenka, Richard Urland, Ľubomír Blažek - člen výbo-
ru. V pokľaku zľava: Lukáš Blažek, Tomáš Prokop, Martin Rýdzi, RudolfČermák.

V sobotu 24. apríla sa skončila 2.
liga v basketbale mužov, v ktorej
štartoval aj MBK Pezinok. A hoci
boli v súťaži nováčikom a jedno-
značne najmladším mužstvom
počínali si v nej nadmieru úspešne.
Súťaž zvládli bez jedinej prehry a s
prehľadom postúpili do 1. ligy, čo
bolo cieľom družstva a klubu. O
tom čo predchádzalo tomuto úspe-
chu, o sezóne ale i o budúcnosti
basketbalu sme sa porozprávali s
trénerom družstva

-

Justínom Sed-
lákom.

Prečo ste sa vlastne rozhodli
utvoriť v mládežníckom klube aj
družstvo mužov?

Spomínali ste problémy,
ktoré súviseli so vznikom tímu
mužov. Ako sa vám darilo ich
prekonať?

l

l

Dlho sme sa rozhodovaliči máme
vytvoriť pri MBK aj družstvo mužov.
Zvažovali sme naše priestorové,
finančné i hráčske možnosti. Napo-
kon sme sa predsa len rozhodli toto
mužsto utvoriť, pretože sme chceli
dať ďalšiu perspektívu chlapcom,
ktorí skončia juniorskú kategóriu, s
basketbalom ďalej pokračovať a
tiež sme chceli nadviazať na tradí-
ciu basketbalu vPezinku.

-

-

Keďže v tíme sú väčšinou ešte
juniori, veď len piati hráči patria do
mužskej kategórie, tréningy a prí-
pravu ako aj nácvik herného sys-
tému sme riešili tak, že sme tréno-
vali spolu, juniori aj muži. Tým sme
zároveň vyriešeili aj otázku priesto-
rov. Veľmi nám v tomto smere po-
mohlo Mesto Pezinok. Chcel by
som tiež poďakovať hlavnému
sponzorovi Pezinským tehelniam,
a.s., ktoré nám finančne vyriešili
účinkovanie družstva v súťaži.

Mali sme aj problémy,

l Ako prebiehala samotná sú-
ťaž?

niekedy
nám kolidovali termíny zápasov
juniorov a mužov, takže sme tomu
museli prispôsobovať celý program
tréningov i zápasov. Stávalo sa, že
sme v jeden deň museli odohrať
zápasy v juniorskej i mužskej
súťaži. Začiatky v súťaži boli trocha

rozpačité, ale postupne sa
ukázalo, že pri väčšej her-
nej disciplíne a postupnom
naberaní skúseností by
postup mohol byť reálny.
Bez prehry sme postúpili do
finálovej skupiny kde už
sme narazili na podstatne
silnejších súperov ale vy-
hrali sme všetky zápasy i tu
a postup sme si vybojovali
už v predstihu a bez prehry,
čo je veľmi cenné.

Chcel by som vyzdvihnúť
prístup chalanov k tréningo-
vým povinnostiam i k zápa-
som, poďakovať im a sa-
mozrejme aj zablahoželať.
Vďaka patrí aj všetkým tým,
ktorí nám v sezóne pomá-
hali a taktiežpodporovali.

Chcem zdôrazniť, že je dobré,
keď sme postúpili, lebo mladí hráči
majú po skončení mládežníckych
kategórií ďalšiu perspektívu a
uplatnenie. Výbor MBK už pre-
mýšľa nad novou sezónou. Chceli
by sme pre družstvo mužov získať
generálneho sponzora, aby bolo
finančne samostatné. Po krátkej
prestávke začneme asi v polovici
mája s prvou fázou prípravy na
novú sezónu s pokračovaním od 1.
augusta a to už bude naozaj opäť
vážne a naostro. Chceme pripraviť
kvalitnú prípravu a program, skon-
solidovať káder, doplniť ho o dvoch
skúsených hráčov a zároveň odo-
hrať čo najviac zápasov, aby sme
už v príprave otestovali svoje
schopnosti. Určite nastanú aj per-
sonálne zmeny vo vedení klubu,
ktoré bude zodpovedné za finan-
čné zabezpečenie chodu klubu v
novej sezóne. Je nám jasné, že 1.
liga bude herne oveľa náročnejšia,
čo nás všetkých zaväzuje, pretože
sa chceme v lige nielen udržať ale
postupne chceme vychovať a pri-
praviť vlastných odchovancov s
perspektívou v ďalších rokoch skú-
siť zabojovaťo postup do extraligy.

l Po oslavách postupu
však už bude zrejme po-
trebné myslieť na budúcu
sezónu, pretože 1. liga je
určite kvalitnejšia. Aká
bude najbližšia budúc-

nosťmužov v Pezinku?

(pr)

-
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V dňoch 26. - 27. marca sa usku-
točnil III. ročník významného turnaja
v kickboxe Austria open v rakúskom
Grazi, na ktorom štartovali aj štyria
Pezinčania - Svatava Špániková,
Alexandra Horáková, Michal Peniak
a Jaroslav Galan. Na náročnom tur-
naji sa zišli pretekári z jedenástich
európskych krajín. Z našich si naj-
lepšie viedol Michal Peniak, ktorý v
light contacte i semicontacte muži +
91 kg obsadil druhé miesto. Svatava
vypadla v light i semi v prvom resp. v
druhom kole, Alexandra v 2. kole a
Jaro v 1. kole.

V dňoch 2. - 4. apríla sa konalo vo

Varšave za účasti pretekárov zo
siedmich krajín ďalšie vrcholné po-
dujatie Poland open. Štartovali na
ňom aj naše karatistky Svatava Špá-
niková a Alexandra Horáková. Sve-
tová šampiónka S. Špániková vy-
hrala vo svojej kategórii semi con-
tact ženy -65 kg a bola tiež vyhod-
notená ako najlepšia zápasníčka v
semi contacte. Saša Horáková
skončila v semi contacte žien na 3.
mieste.

Michal Peniak v marci štartoval na
veľkom turnaji v Dánsku, kde v
ťažkej váhe +78 kg obsadil veľmi
pekné 2. miesto. (mo)

Slovenský skauting, 61.
zbor Modrý oblak Pezinok v
roku 2003 zaplatil 40 tisíc Sk
za energie, ktoré súviseli s
prevádzkou klubových pries-
torov na Cajlanskej ulici. Túto
sumu sa podarilo uhradiť za
pomoci štátnej dotácie, daru
mesta desať tisíc korún a
príspevkov sponzorov, za čo
pezinskí skautiďakujú.

(ad)
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KINO DOMU KULTÚRY

1. - 2. Oceán ohňa USA
4. - 5. Chouchou - miláčikParí-

ža FRA
6. FK 100: Sloní muž

VB, USA
7. - 9. Peterpan USA

11. - 12. Tajomné okno USA

14. - 16. Bazén FRA, VB
18. - 19. Hore bez

20. FK 100: Sladký život
TAL, FRA

21. - 23. Umučenie Krista USA
25. - 26. Ako básnici nestrácajú ná-

dej ČR
27. - 28. V mene cti USA
29. - 30. Milovať je zábavné USA

13. FK 100: Annie Hall USA

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

(nedeľa) o 15.30 hod. vo
veľkej sále Kultúrneho centra -

- deti z krúžkov CVČ si
pripravili predstavenie pre ma-
mičky;

(utorok) o 15.30 hod. v Malej
sále KC -

;

...
- srdečne pozývame rodičov s
deťmi na hravé dopoludnia každú
stredu od 10.00 - 12.00 hod., kde
máme pre vaše deti pripravené hry,
tvorivé dielne a rozprávky.

- vás pozýva každý štvrtok od
9.30 hod. do Centra voľného času
na príjemné strávenie chvíľ v kolek-
tíve.

- využite nekonečné
možnosti internetu každý pondelok
a stredu od 14.00 - 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.

Pripravujeme pre vaše deti širokú
ponuku možností ako neopakova-
teľne stráviť čas letných prázdnin. V
ponuke máme tieto pobytové tábo-
ry:
26.7. - 2.8.
9.8. - 15.8.

Od 11.5. 2004 pripravujeme pro-
jekt interaktívneho poznávania.

VB

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

9.5.
DEŇ

MATIEK

11.5.
Odovzdávanie ocenení

víťazom predmetových olym-
piád a Európy v škole

MAMA, OCKO, POĎ SA HRAŤ

MaMaTaTaJa (centrum pre rodi-
nu)

INTERNET

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA
ODDELENÍ TECHNIKY

Kremnica
Belušské Slatiny

CENTRUM VOĽNÉHOČASU

LETNÉ TÁBORY:

V ZÁKUTIACH PRÍRODY

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále -

;
(utorok) o 15.00 hod. v Malej

sále -

;
(štvrtok) od 8.00 - 13.00 -

;
(nedeľa) o 11.00 hod. v Spo-

ločenskej sále -
- v spolupráci s TC

Charizma;
(nedeľa) o 15.30 hod. vo

Veľkej sále - -kompo-
novaný program pre mamičky od
detí z krúžkovCVČa KC;

(streda) o 14.00 hod. -
- program pre mamičky -

dôchodkyne mesta Pezinok;
(sobota) o 15.00 hod. vo

Veľkej sále -

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále - -
pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

, účinkuje
zBrna;

(streda) -

9.00 hod. v Malej sále

11.00 hod. v Malej sále
;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-

niku sále -
pokračovanie cyklu prednášok V.
Černuškovej.

;
(sobota) -

Prednášky,
alternatívna medicína, meditácie,
masáže, tibetská meditácia, inte-
grálna jóga, mandaly, chiropraktiká,
bankovanie, bowen, shie tsu a iné
zaujímavé duchovné a liečiteľské
postupy k zdravému životu;

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

;
(sobota) o 19.30 hod. -

- hudobný festi-
val. Hudobný projekt známych i ne-
známych šansónov, blues a kaba-
retných scénok. Propagácia život-
ného štýlu s novým pohľadom na
ochorenie Diabetes a zvládanie
tejto zákernej choroby.
Funny Fellows, Bratislavská káva,
Alea, Hot club Mladá Boleslav.

Marián Labuda, Stano Dančiak,
Milan Lasica, Zuzana Haasová,
Katarína Feldeková.

16.00 hod. - Kakaovníci, K. Felde-
ková, R. Féder, Z. Haasová.

KULTÚRNE CENTRUM

3.5.
JAN NEDVĚDA SKU-

PINAPŘÍBUZNÍ
4.5.

Slávnostná schôdza Dobro-
voľného hasičského zboru Pezi-
nok pri príležitosti 130. výročia
založenia

6.5. VÝ-
CHOVNÉ KONCERTY PRE ZŠ

9.5.
TANEČNÁ SÚŤAŽ

O POHÁR KC

9.5.
DEŇMATIEK

12.5. DEŇ
MATIEK

15.5.
ZÁVEREČNÉ VY-

STÚPENIE TANEČNÉHO ODBO-
RU ZUŠ E. SUCHOŇA

16.5.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

19.5. Divadelné pred-
stavenia v podaní Domu detí a
mládeže Mladá Boleslav:

Pohádka o
Krakonošovi

Pyramus a
Thisbe

20.5.
HOVORY O ZDRAVÍ -

Dnes:

22.5. ORBIS HARMO-
NIAE - Svet harmónie.

28.5.
ABSOLVENTSKÝ

KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA
29.5. MÁ-

JOVÉ ŠANSÓNY

Účinkujú:

Hos-
tia:

17.5. - 13.6. Jaroslav Ondo - OB-
RÁZKY PRE DETI.

O dvaná-
stich mesiačikoch Divadlo
NESLYŠÍM

Osobnosť člo-
veka a jej súvis so zdravím

Sprievodné podujatie pre deti:

VÝSTAVA:

Pozývame všetky deti do ríše príro-
dy. V ôsmich miestnostiach sa
môžu preniesť do jej neobyčajných
zákutí a spoznávať ju zrakom, slu-
chom, hmatom, tvorivou činnosťou
a skupinovou prácou. Popritom
určite zažijú veľa zábavy a získajú
nové skúsenosti.

Čakáme vás v Centre voľného
času v Zámockom parku: pondelok
13.00 - 15.00, utorok 9.30 - 12.00,
13.00 - 15.00, streda 13.00 - 15.00,
štvrtok 13.00 - 15.00, piatok 9.30 -
12.00, 13.00 - 15.00, nedeľa 14.00 -
17.00.

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

Adresa a kontakt:

-Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
Výstava -

. Potrvá do 18.6. 2004.

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

V pondelok je zatvorené.

MESTSKÉ MÚZEUM

Stále expozície:

STREDOVEKÍ REME-
SELNÍCI

Utorok - piatok
Sobota

Obedňajšia prestávka 12.30 -
13.30 hod.

V Bratislave sa v dňoch 21. a 22.
apríla uskutočnil 14. snem Združe-
nia miest a obcí Slovenska. Okres
Pezinok zastupovali traja delegáti,
medzi ktorými bol aj primátor
nášho mesta Oliver Solga.

Snem sa niesol v znamení žia-
dostí primátorov a starostov o usku-
točnenie spravodlivej reformy, nie

zmien na úkor miestnej samosprá-
vy. Delegáti konštatovali, že samo-
správa prežíva najťažšie obdobie v
celej ponovembrovej histórii. Na
protestnom zhromaždení 20. apríla
pred Úradom vlády účastníci pro-
ces decentralizácie definovali hes-
lom: Reforma áno - deformanie!

(r)

Gymnázium v Pezinku usporiadalo 17. marca školské kolo súťaže Stre-
doškolská odborná činnosť z histórie, tzv. SOČ-ky. Na súťaži sa zúčastnilo
osem študentov.

Prvé miesto obsadili traja študenti zo septimy - Soňa Pinterová, Milan
Ovčiarik a Michal Uherek, ktorí sa spoločne podieľali na práci na tému Tra-
gédia židovského obyvateľstva na Slovensku, s podtitulom Pracovné a
koncentračné tábory pre Židov.

Druhé miesto získala študentka 4. ročníka Vierka Krištúfková so svojou
prácou Po stopách zoznamu. Za tému si zvolila osudy amerických letcov,
ktorí boli zostrelení nad našim územím včase druhej svetovej vojny.

Tretie miesto získala Natália Mlčuchová, taktiež študentka štvrtého roční-
ka. Porotu zaujala inovátorským postojom, ktorý zaujala voči problematike
Starovekého Grécka.

Víťazné práce postupujú do druhého kola. Barbora Nováková

Už piatykrát sa stane Pezinok
dejiskom kultúrno-spoločenskej
akcie Orbis harmoniae (Svet har-
mónie). Podujatie sa uskutoční v
sobotu 22. mája v Dome kultúry.
Program:
Spoločenská sála

Salónik:

9.00 - 10.30 Odtajnenie tibetskej knihy
mŕtvych(MilaTändzin Dotun)
10.45 - 12.15 Duchovný vývoj človeka a
ezoterická prax - astrológia, tarot, zdra-
votná diagnostika (Věra Faltusová-
Várady)
12.30 - 14.45 Dýchaním ku zmene zdra-
via a osudu, Geobiológia - vplyv prostre-
dia na zdravie (Ing. Karol Gúgyela)
15.00 - 16.30 Regresná terapia bez
použitiahypnózy (Monika Šindelárová)
16.45 - 18.15 Anjeli ako pomocníci na
ceste ženy (Judita Peschlová)
19.00 - 20.00 Piesne a balady Zuzana
Homolová a Samo Smetana

9.30 - 11.00 Irisdiagnostika, spoznaj
sám seba (Mgr. Regina Kondrlíková)

11.15 - 12.45 Drahý opál, mýty a pravdy
(RNDr. Ján Mráz, CSc.)
13.00 - 14.30 REIKI - cesta srdca (Mila
Tändzin Dotun)
14.45 - 16.15 Feng shui (Lolita Gúgyelo-
vá)
16.30 - 18.00 Záhadné úkazy nad úze-
mím Slovenska (Miroslav Karlík)

Meranie krvného tlaku, tuku, cukru (Zväz
diabetikov ZO Pezinok), ukážky cvičení
terapie pod pyramídami (Blažej a Ľudovít
Gálovci), prezentácia širokej škály dia-
gnostických metód, výklad z tarotu, astro-
logické konzultácie, konzultácie feng
shui, diskusné fórum, zdravá výživa, pre-
daj kníh, bylín, čajov, polodrahokamov,
masážnych prístrojov, ezoterických pomô-
cok a prostriedkov zdravej výživy.

Ošetrenia a terapie, klasická, športová,
aromaterapeutická masáž rúk, masáž
chodidiel, shia tsu, bowen, thajská ma-
sáž, anticelulitídna masáž nôh, chiroprak-
tika, terapia podľa dr. Jonáša, terapie
energiami reiki, arolo, tifar, sujok, meranie
hodnôt meridiánov, konzultácie.

FoyerKultúrneho centra:

Zrkadlová sála a šatne:


