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Pri príležitosti výročia získania
výsad slobodného kráľovského
mesta udeľuje samospráva
mesta Pezinka každoročne
mestské ocenenia. Tie tohto-
ročné preberú z rúk primátora v
deň 357. výroč ia tejto historickej
udalosti, t.j. 14. júna o 18.00
hod. v historickej sieni Starej
radnice osobnosti, ktoré sa vý-
znamnou mierou podpísali pod
rozvoj nášho mesta. Dekorova-
nie ocenených sa uskutoční v
rámci slávnostného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva. (EL)

Tohtoročnýprvý máj okrem tradičných osláv sviatku
práce, ktoré boli v réžii ľavice, bol významným dňom,
keď Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi
krajinami vstúpila do Európskej únie.

Je to veľká historická udalosť, ktorú väčšina obyva-
teľov víta a vidí v nej záruku lepšej budúcnosti pre
Slovensko. V tomto duchu sa niesli aj oslavy vstupu
do EÚ v Pezinku.

Na Radničné námestie vo večerných hodinách prvé-
ho mája prišli na pozvanie primátora a mestského
zastupiteľstva asi tri stovky Pezinčanov, aby privítali
tento významný dejinný krok. K účastníkom, medzi
ktorými boli mladí i starší ľudia, sa prihovoril primátor

mestaOliverSolga.Vyzdvihol túto udalosť, ktorá oby-
vateľom našej vlasti prináša nádej na lepší život. Aj
keď niektoré integračné kroky budú ešte pre ľudí
možno bolestivé a neprinesú okamžité pozitívne zme-
ny, z dlhodobejšieho hľadiska môžeme očakávať po-
stupné zvyšovanie životnej úrovne, čo potvrdzujú aj
príklady z integrovaných krajín.

Súčasťou osláv vstupu do Európskej únie na pezin-
skom námestí boli vystúpenia speváckeho zboru Ad
Una Corda a dychovej hudby Grinavanka. Účastníci
si na záver pripil i pohárikom vína a ochutnali čerstvé
pekárenské výrobky.

(mo)

V dňoch 6. - 9. mája sa uskutočnil v Pezinku jubilejný 5.
ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD
UNA CORDA.

Organizátori tentoraz na festival pozvali tri zbory zo za-
hraničia - z Maďarska, Poľska, Česka a nechýbal sa-
mozrejme ani domáci Ad Una Corda. Program doplnila
svätojurská kapela Five live.

Novinkou tohtoročného festivalu bolo, že vystúpenia
všetkých zborovsa konali v Pezinku, upustilo sa od samo-
statných koncertov v okolí. Výnimkou bol spoločný kon-
cert troch zahraničnýchzborovna hradeČervený Kameň.

Koncerty v Pezinku navštíviloveľa ľudí, zbory mali mimo-
riadny úspech, úspešnýbol i celý festival. (mo)

Viac na str. 7

Po ročnej prestávke sa 25. -
26. júna uskutoční už 16. ročník
divadelného festivalu Cibulák.
Fanúšikovia tohto podujatia si
však už zvykli, že to nie je len
prehliadka divadelných súbo-
rov, ale na konci každého dňa aj
hudobné koncerty a v sprievod-
nom programe aj filmové č i vý-
tvarné umenie. Inak to nebude
ani tento rok. A potešiteľné je, že
na Cibuláku si opäť to svoje náj-
du všetky vekové kategórie.

Podľa slov hlavného organizá-
tora festivalu Rastislava Kutt-
nera k najväčším ťahákom bude
patriť švajčiarsky súbor Drift.

Pokračovanie na 9. strane
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Mesto Pezinok ďakuje svojim
partnerom za podporu podujatí
organizovaných pr i príležitosti
vstupu Slovenska do Európskej
únie. Poďakovanie patrí:

- za prezentáciu
mesta na Europarty v Deutsch
Jahrndorfe,

- za spoluúčasť na slávnost-
nom privítaní nových členov EÚ v
partnerskom meste Neusiedl am
See,

- za kultúrny pro-
gram na spomínanom podujatí v
Neusiedl am See, za
pekárenské výrobky a

za víno na sláv-
nostný prípitok pri príležitosti rozší-
renia EÚ v rámci ceremoniálu na
Radničnom námestí (1. mája),

a
za kultúrny program na

tomto akte,
za prezentáciu malokar-

patských vín v írskom meste Cork,
ktorá bola súčasťou prezentácie
Slovenska v predsedajúcej krajine
EÚ.

rockovej
kapele Feelme

Ing. Vojtechovi Gott-
schallovi a Cechu pekárov a cu-
krárov Západoslovenského re-
giónu

Základnej umeleckej škole
Eugena Suchoňa a dychovej
hudbe Cajlané

PMD Union
Vinohrad-

nícko-vinárskemu družstvu po-
dielnikov Karpaty

chrámovému zboru Ad Una
Corda dychovej hudbe Grina-
vanka

Mgr. Tomášovi Pi-
toňákovi

(EL)

Ako morálne ocenenie za celoročnú prácu pozýva už tradične na konci
školského roku primátor mesta Pezinok úspešných žiakov pezinských zá-
kladných škôl do Domu kultúry. Súčasťou tohtoročného stretnutia bude i
ocenenievybraných žiakov za mimoriadnu reprezentáciu školy a Pezinka.

Na záver podujatia, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. júna o 8.00 hod.,
bude účastníkompremietnutý film Peter Pan. (EL)

Júnový poslanecký deň sa usku-
toční prvú stredu v mesiaci - 2.6. od
16.00 do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, miestnosť č. 19.
Poslanci Mestského zastupiteľstva
budú pripravení diskutovať s ob-
čanmi o ich každodenných staros-
tiach a radostiach súvisiacich s
kompetenciami samosprávy, vy-
počuť si ich námety a sťažnosti, či
vysvetliť im rozhodnutia samo-
správnych orgánov vmeste. (EL)

Mesto Pezinok bude v dňoch 11. a
12. júna dejiskom prvého ročníka
celoslovenských keramických trhov.
Na Radničnom námestí sa bude v
prvý deň od 10.00 do 19.00 a druhý
od 9.00 do 18.00 hod. prezentovať a
ponúkať na predaj svoje dielka z
hliny 70 majstrov z celej republiky i
Čiech. Podujatie sa začne v piatok o
10.00 hod. za účasti predstaviteľov
Cechu keramikárov Slovenska,
mesta Pezinka, Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a ďalších spolu-
organizátorov - SOU na ul. M.R. Šte-
fánika a Slovenskej ľudovej majoliky
Modra.

Súčasťou otvorenia bude aj sprie-
vod centrom mesta Pezinka spojený
s odovzdávaním plakiet všetkým
účastníkom. V prvý deň podujatia sa
uskutoční v priestoroch SOU na ul.
M.R. Štefánika i súťaž v točení na
hrnčiarskych kruhoch. Druhá súťaž
Keramika a víno bude pokračovať aj
v sobotu. Výsledky oboch súťaží sa
účastníci dozvedia 12. júna o 17.00
hod.z pódia na Radničnom námestí.

Paralelne s Keramickými trhmi sa
uskutoční v piatok 11. júna o 16.00
hod. na parkovisku pred Zámkom
slávnostné otvorenie sezóny na Ma-
lokarpatskej vínnej ceste. (EL)

ako zriaďovateľ v zmysle § 4
zákona č. 596/2003 Z.z. o štát-
nej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z.z. o vý-
kone práce vo verejnom zá-
ujme, vypisuje

na obsadenie funkcie riaditeľov
materských škôl a ZUŠ:
1. MŠBystrická 1,Pezinok
2. MŠHolubyho 49, Pezinok
3. MŠgen. Pekníka, Pezinok
4. MŠSvätoplukova 51, Pezinok
5. MŠVajanského 16, Pezinok
6. MŠZáhradná 34, Pezinok
7. ZUŠ Trnavská 1, Pezinok

odborná a pedagogická spô-
sobilosť požadovaná na stupeň
a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy, ustanovená
osobitným predpisom

najmenej 5 rokov pedagogic-
kej praxe

riadiace a organizačné schop-
nosti, komunikačné predpoklady

občianska bezúhonnosť
vypracovanie návrhu koncep-

cie rozvoja školy, školského za-
riadenia

prihláška
osobný dotazník
profesijný životopis
overené doklady o vzdelaní
odpis z registra trestov nie star-

ší ako tri mesiace
vypracovaný návrh koncep-

cie rozvoja školy, školského
zariadenia

Prihlášky s dokladmi je po-
trebné zaslať do 4.6. 2004 poš-
tou na adresu:

, príp. priniesť osobne do
podateľne MsÚ (na prízemí).
Na obálku nezabudnite uviesť:
"VÝBEROVÉ KONANIE + ná-
zov a adresa materskej školy
(ZUŠ), v ktorej sa uchádzate o
funkciu".

výberové konanie

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

l

l

l

l
l

l
l
l
l
l

l

Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezi-
nok

Podmienky súťaže budú zverej-
nené v mestskom periodiku Pe-
zinčan, na mestskej úradnej tabuli
(vo vestibule budovy MsÚ), na
internete (www.pezinok.sk), v
pezinskej televízii a budú k dispo-
zícii na právnom oddelení MsÚ
Pezinok,č.dv.57.

Kontaktujte sa na č.t.
033/6901121, e-mail: gottschallo-
va.renata@msupezinok.sk, fax:
033/6412303.

predá formou
obchodnejverejnej súťaže

nehnuteľnosť v k.ú. Viničné,
parc.č. 2945 - zast. plocha o
výmere 756 m , zapísanej na LV
č. 1951, využitie ktorého je
určené Územným plánom obce
Viničné.

Uzávierka súťažných návrhov
je dňa 11.6. 2004 o15.00 hod.
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Oznamujeme vám, že v súvislosti
s voľbami do Európskeho parla-
mentu, ktoré sa uskutočnia 13.
júna 2004, sa na Mestskomúrade v
Pezinku, prízemie č.dv. 5/P, na-
chádza stály zoznamvoličov. Mest-
ský úrad vykonáva zmeny v tomto
zozname na základe: a) vlastnej
evidencie, b) oznámenia štátnych
orgánov, c) výsledkov námietko-
vého konania.

Občania majú právo nahliadnuť
do tohto zoznamu, aby sa pre-
svedčili, či sú v ňom zapísaní a či
údaje sú pravdivé a úplné.

Upozorňujeme vás na dôležitú
okolnosť, že občania, ktorí nebudú
zapísaní do zoznamu voličov do
piatku 11. júna 2004 do 15.00 hod.,
či nebudú mať vystavený voličský
preukaz pre voľby do EP, nebudú
sa môcť dať dodatočne zapísať do
zoznamu voličov v deň volieb vo
volebných miestnostiach, pretože
to zákon č. 331/2003 Z.z. o
voľbách do Európskeho parla-
mentu neumožňuje a tým sa vlast-
ne pripravia o možnosť voliť v
týchto voľbách. (msú)

V tomto roku sa už piatykrát usku-
točnil Deň otvorených dverí na
Mestskom úrade v Pezinku. Na
piatich besedách sa zúčastnilo 174
občanov, prevažne žiakov pezin-
ských škôl. Témami besied boli
tézy: Ako funguje mestský úrad,
Aktuálne otázky separovaného
zberu a znečisťovania ovzdušia a
Informácia o aktualizácii územ-
ného plánu Pezinka a generel do-
pravy mesta.

Na Hodine otázok a odpovedí s
primátorom mesta sa občania zau-
jímali o možnosť získania nových
záhradiek, výstavbu garáží, prob-
lémy s parkovaním a rekonštrukcia
centrálnej mestskej zóny.

Na individuálne konzultácie boli k
dispozícii pracoviská - právne odde-
lenie (na poradenstvo z oblasti
vzťahov občan - mesto) a oddele-
nie výstavby (informácie z digitál-
nej mapy o inžinierskych sieťach).

Vedúci odd. výstavby Ing. Michal
Ondrovič na besede s občanmi
predstavil návrh zmien v Územnom
pláne mesta, o ktorých bude rozho-
dovať mestské zastupiteľstvo. V
diskusii sa občania zaujímali o bu-
dovanie cestného obchvatu, rieše-
nie problémov na štátnej ceste
II/502 a na postup pri aktualizácii
Územného plánu, najmä akým spô-
sobom sa budú akceptovať požia-
davky ľudí.

Sprievodnými podu-
jatiami bolo predsta-
venie informačného
materiálu Počiatky
mes tskej samo-
správy, riaditeľkou
Mestského múzea v
Pezinku Mgr. Pet-
rou Pospechovou,
celomestské stret-
nutie dôchodkýň pri
príležitosti Dňa ma-
tiek v Kultúrnom
centre a výstavka
mestských insignií a
prvej známky mes-
ta Pezinok.

(mo, EL)
Ing. Michal Ondrovič informoval o navrhovaných
zmenách v Územnom pláne mesta. Snímka (mo)

V centre mesta na Štefánikovej ulici v uplynulých dňoch dokonč ili sta-
vebné úpravy na časti chodníka od Starej radnice po reštauráciu U Ma-
gistra. Značne poškodený a nerovný asfaltový povrch nahradila zám-
ková dlažba. Hlavným dôvodom rekonštrukcie boli ale úpravy kanalizá-
cie, pretože splašková voda z ulice pri búrkach a dažďoch neodtekala do
kanalizačných vpustí, hromadila sa pri rekonštruovanej Starej radnici,čo
spôsobovalo značné problémy. Nasledovaťbudúaj parkové úpravy.

Rekonštrukcia chodníka bude pokračovať rovnakým spôsobom po
križovatku pred Zámockým parkom, ale až po septembrovom Vinobraní.
Mesto totiž nechce ovplyvniť prevádzku obchodov a reštauračných za-
riadenív tejtočasti mesta počas letnej sezóny. (mo)



AKTUALITY / 3

počet ročníkov med-
zinárodného festivalu
chrámových zborov
ADUNA CORDA;

nadmorská výška Pe-
zinka v metroch;

rok založenia mest-
ského parku grófom
FrantiškomPálfim;

p oče t ob yv ate ľo v
podľa posledného sčí-
tania ľudí (k 31.12.
2000).
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V marcovom čísle sme uverejnili
dotazník, v ktorom stesa mohli vyja-
driť k zastavovaniu rýchlikov v Pe-
zinku. Na prieskum, ktorý organizo-
vala Železničná spoločnosť, a.s.,
Divízia osobnej dopravy, OPS OP
Bratislava došlo do našej redakcie
do stanoveného termínu 11 požia-
daviek,ktorésme odoslaliorganizá-
torovi prieskumu. (mo)

Slovenská autobusová doprava
Bratislava, a.s. nás informovala, že
predpredaj cestovných lístkov z
predajne na Radničnom námestí
od 1. mája 2004 presťahovali do
budovy SAD na Šenkvickej ulici.
Otváracie hodiny sú v pondelok a
piatokod 13.00 do 16.00 hod.(mo)

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku oznamuje, že od
26. apríla zabezpečujú odbory
služieb zamestnanosti a sociál-
nych vecí a rodiny svoju činnosť na
novej adrese - v Internáte SOU na
Komenského ul. č. 29. V úrade po-
skytujú tieto služby: sprostredko-
vanie zamestnania evidovaným
nezamestnaným, záujemcom o
zamestnanie, evidencia nových
klientov ÚPSVR, služby odbor-
ného poradenstva, individuálne
poradenstvo s cieľom zaradenia
klienta na rekvalifikáciu, evidencia
voľných pracovných miest a kom-
pletné služby odboru sociálnych
vecí a rodiny. (kp)

1844

21865

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku, Moyzesova 2,
vám oznamuje, že dňom 5. mája
2004 ukonči lo svoju činnosť odde-
lenie posudkových činností na
Súkenníckej ul. 4 v Modre z dô-
vodu presťahovania.

Oddelenie bolo presťahované na
novú adresu: Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny, Moyzesova 2,
902 01 Pezinok, 5. poschodie, č.t.
6902604, 6902605. (ev)

V Informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9 si môžu obča-
nia alebo turisti zapožičať bicykel za týchto podmienok: poplatok za za-
požičanie bicykla je 50 Sk na celý deň. Stačí si priniesť osobný doklad
(deti do 15 rokov kartičku poistenca), spísať s pracovníkom Informač-
ného centra zmluvu o výpožičke a zložiť zálohu 500 Sk. Deti do 15 rokov
musia byť v sprievode rodiča alebodospelej osoby.

Pri vrátení bicykla v zodpovedajúcom technickom stave a v stanove-
nom čase bude celá záloha užívateľovi vrátená.

Veríme, že si tieto bicykle budú užívatelia vážiť a záleží na nich, ako
dlho budú pezinskej a turistickej verejnosti slúžiť.

Bližšie informácie vám poskytneme v Informačnom centre, Radničné
nám. 9, tel. 033/641 2550, 6901 107, e-mail: informacne.centrum@
msupezinok.sk.

V máji sme si pripomenuli Deň matiek. Pri tejto príležitosti sa uskutoč-
nili celomestské podujatia - v nedeľu 9. mája (organizátor Kultúrne
centrum a Centrum voľného času) a v stredu 12. mája (organizátor
Mesto Pezinok). Okrem toho osobitné programy pre mamičky svojich
žiakov pripravili školy. Naša snímka je z osláv 12. mája v Dome kultúry,
na ktoré Sociálne oddelenie Mestského úradu pozvalo ženy - dôchod-
kyne. Okrem kultúrneho programu sa k prítomným ženám prihovoril
zástupca primátora Jozef Chynoranský. (mo)

nebytových priestorov v objekte na ul.
M.R. Štefánika 10, nachádzajúce sa na
I.poschodí a to miestnosti:

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahovať:
-účel nájmu (druh uvažovaných aktivít)
- číslo miestnosti/kombinácia miestnosti
oktoré má žiadateľ záujem
- minimálne nájomné je stanovené vo
výške 2500 Sk/m + prevádzkové ná-
klady
- ponuka nájomného - uviesť formou
sadzby nájomného"Sk/m /rok"
- doklady o spôsobilosti uchádzača na
ponúkané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov

je možná po vzájomnej dohode s pove-
reným zástupcom prenajímateľa, kto-
rým je pracovník oddelenia správy ma-
jetku na Mestskom úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na
adresu: Mestský úrad, Radničné nám.
7, 902 14 Pezinok alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Pezinku
(prízemie, vedľapošty) v uzavretej obál-
ke, na ktorej bude uvedené meno, prie-
zvisko a adresa uchádzača (resp. ná-
zov a adresa právnickej osoby) a vý-
razné označenie heslom

.
4. Uchádzači, ktorí podali platnú

prihlášku sa môžu zúčastniť na výbero-
vom konaní dňa o 15.00
hod. na MsÚ v Pezinku, č.dv. 12 na I.
posch., s ktorými po otvorení obálok
podaných prihlášok postupne absolvujú
osobný pohovor s výberovou komisiou.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené žiadosti.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok zve-
rejní organizátor rovnakým spôsobom
ako jeho vyhlásenie a písomne o tom
oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho
času podali žiadosť.
8. Lehota na podávanie žiadostí končí

dňa .
9. Účastníci súťaže majú možnosť

obrátiťsa vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových

priestorov na Ing. Ivana Dubeka, ved.
odd. správy majetku, č.t. 033/ 6901170,
e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk
(uskutočnené obhliadky sa budú usku-
točňovať po vzájomnej dohode v 23.
týždni)
- organizačných na: Mgr. Renátu Gott-
schallovú, ved. práv. odd., organizátor
súťaže, č.t. 033/6901121, e-mail: gott-
schallova.renata@msupezinok.sk.

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

naprenájom

- č. 101 o podlahovej ploche vo vý-
mere 20 m
- č. 102 o podlahovej ploche vo vý-
mere 38 m
- č. 103 o podlahovej ploche vo vý-
mere 30,7 m
- č. 104 o podlahovej ploche vo vý-
mere 16 m
- č. 104 a) o podlahovej ploche vo
výmere 19,2 m
- č. 105 o podlahovej ploche vo vý-
mere 45,1 m
- č. 106 o podlahovej ploche vo vý-
mere 28 m
- č. 107 o podlahovej ploche vo vý-
mere 22 m
- č. 108 o podlahovej ploche vo vý-
mere 12 m
- č. 109 o podlahovej ploche vo vý-
mere 24 m
- č. 110 o podlahovej ploche vo vý-
mere 34 m
- č. 111 o podlahovej ploche vo vý-
mere 15,2 m
- č. 114 o podlahovej ploche vo vý-
mere 186 m
- č. 118 o podlahovej ploche vo vý-
mere 11,5 m
Spolu o celkovej výmere 555,2 m
Podmienky:

"VK M.R.
Štefánika 10 - nebytové priestory"

14.6. 2004

11.6. 2004o11.00 hod

Mgr. Oliver Solga
primátor MestaPezinok

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Pri príležitosti vstupu 10 nových
štátov do Európskej únie sa konalo v
Írsku, v krajine, ktorá v tomto polroku
únii predsedá, viacero podujatí, na
ktorých sa nové členské krajiny pre-
zentovali. Slovensko predstavilo
svoju kultúru, umenie a turizmus v
druhom najväčšom meste Írska, v
Corku. Toto mesto má 140 tisíc oby-
vateľov a leží v najväčšom grófstve
Írska s rovnomenným názvom.

V Corku cez prvý májový víkend
stálo na hlavnej ulici Patrick Street
viac našich stánkov, viali tu sloven-
ské zástavy a na pódiu sa prezento-
vali slovenské súbory. Obyvatelia
mesta sa živo zaujímali o Slovensko,
mnohí sa netajili tým, že našu krajinu
doteraz málo poznali, avšak toto po-
dujatie imju značne priblížilo, niektorí
prejavili záujem Slovensko príleži-
tostne navštíviť.

Na prezentácii v Corku bol za-
stúpený aj Pezinok. Na požiadanie
veľvyslanca Slovenskej republiky v
Írsku Jána Gábora Mesto Pezinok
pripravilo ochutnávku pezinských
vín. Vína firiem Hacaj, Vitis, Víno Ma-
tyšák, Vinohradníctvo Pavelka a So-
bolič, Víno Ludvik, Vinkova návštev-
níkom ponúkal pezinský podnikateľ,
prevádzkovateľ reštauračných zaria-
dení Mgr.Tomáš Pitoňák.

"Oslovil ma náš primátor,či by som
nezabezpečil prezentáciu pezin-

ských vín v Corku. Ponuku som prijal
a v piatok 30. apríla som odletel do
Írska. Prevoz vína od vybraných viná-
rov, asi 120 fliaš, zabezpečili organi-
zátori slovenskej prezentácie. Už v
piatok večer bola vernisáž výstavy,
na ktorej sa podávali naše vína a sy-
ry. Na druhý deň bola slávnosť na
ulici, kde sme ponúkali vína v stánku
formou ochutnávky. Trvalo to päť ho-
dín, ľudia boli nadšení, vína im chutili,
chceli ich kupovať. Je zaujímavé, že
v Írsku je zakázané podávať alkohol
na ulici, preto sme museli mať výnim-
ku. Z nápojov sa ponúkalo tiež slo-
venské pivo, ale to zabezpečoval iný
región. V nedeľu bola oficiálna recep-
cia, nad ktorou mal patronát primátor
Corku. Uskutočnila sa v najlepšej
reštaurácii, bol to taký slovenský
večer. Miestny kuchár pripravil naše
jedlá. Ja som tu robil somelierskym
spôsobom riadenú degustáciu vín.
Bolo to veľmi milé a priateľské stret-
nutie, ľudia boli veľmi príjemní. To čo
sme ponúkali v Corku bola len časť
našej slovenskej prezentácie, ktorá
bola oveľa širšia. Program pozostá-
val hlavne z propagačnej a kultúrno-
spoločenskej časti. Návštevníci sa
mohli oboznámiť s našou históriou,
dostali veľmi pekné propagačné ma-
teriály, vystupovali naši profesionálni i
amatérski umelci," povedal nám T.
Pitoňák. (mo)
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Žiačky siedmeho ročníka Kristínka Mizeráková a Miška Reichbauerová
zo Základnej školy Na bielenisku sa v marci rozhodli využiť ponuku Sloven-
skej televízie a zasúťažiť si v relácii Superkvíz. Ich účasť bola korunovaná
úspechom. Pre školu nahrali peknú finančnú "injekciu" (33 000 Sk) a pre
seba digitálny fotoaparát. (r)Rada školypri Materskej škole Za

hradbami v Pezinku ďakuje pani
riaditeľke Daniele Moravčíkovej a
kolektívu za starostlivosť o deti v
tomto zariadení. V liste riaditeľke
sa ďalej píše:
- Materskú školu riadite srdcom,

poznáte ľudí ktorých riadite, silou
svojej osobnosti ich dokážete sti-
mulovať a motivovať k práci. v ce-
lom kolektíve cítiť radostnú a tvo-
rivú atmosféru, vyplývajúcu z dob-
rých medziľudských vzťahov, čo
má priaznivý vplyv aj na naše deti,
ktoré chodia do školy veľmi radi.
Úsmev a pohladenie pomáha
deťom prekonať aj ťažké obdobie
ich adaptácie v kolektíve. My ro-
dičia, sme veľmi spokojní s Vašou
iniciatívou a organizovaním rôz-
nych podujatí. Dúfame, že i pripra-
vované spojenie troch pezinských
materských škôl do jedného väč-
šieho subjektu zachová i naďalej
nadštandardné dobré vzťahy a
dobrú spoluprácu, vlastnú tejto
škole rodinného typu. Budeme spo-
kojní, keď budú naše deti i naďalej
chodiť do školy s úsmevom a ra-
dosťou.

ZaRaduMŠ:
Ing.Andrea Slaninová
a Jarmila Poláková

V poradí tretí ročník Dňa Rómov
sa na rozdiel od predchádzajúcich
mal pôvodne konať v priestoroch
Glejovky. Teda priamo tam, kde u
nás rómska komunita žije. Dážď
však v poslednú aprílovú sobotu
zmenil scenár a tak sa podujatie
uskutočnilo v reštaurácii Grünwald,
majiteľom ktorej organizátori ďa-
kujú za poskytnutie priestorov. Sláv-

nosť otvoril zástupca primátora
mesta Jozef Chynoranský. Úvodné
vystúpenie mažoretiek z Centra
voľného času a tanečnej skupiny
Brejk step vystriedali súťaže róm-
skych detí. Z nich mala veľký di-
vácky úspech miss bábika. Najväč-
šiemu záujmu sa tešili poníky, ktoré
vozili deti po okolí. Už tradičnú de-
gustáciu rómskych špecialít (góje a

koláčov) spestrila pikantná fyzul-
načka. Priamo na mieste ju varil tím
"kuchárov" z mestského úradu -
Jindřich Markus a Artúr Soldán,
inak laureáti 1. ročníka súťaže vo
varení fazuľovej polievky, ktorá sa
uskutočnila na minuloročnom pe-
zinskom Vinobraní. Ako pamiatku
na Deň Rómov mesto Pezinok vy-
dalo textovo-obrazovú brožúru,
ktorú dostali všetci účastníci. V pia-
tok pred slávnosťou sa konal už
tradičný futbalový zápas. Jeho ví-
ťazmi sa stali taktiež už tradične
domáci. Víťazný tím i ich súperi zo
ZŠ Na bielenisku si vybojovali fut-
balové lopty.

Podujatie bolo nielen jednou z
foriem prezentácie rómskej kultúry,
či prostriedkom posilnenia identity
tejto menšiny ale i spôsobom upo-
zornenia na ich problémy. Deň Ró-
mov v Pezinku splnil ešte jeden, nie
nevýznamnýcieľ. Zmobilizoval oby-
vateľov Glejovky, aby si urobili ge-
nerálny poriadok v priestoroch, kde
žijú.

Mesto Pezinok ďakuje firme
Bageta za veľkorysú materiálnu
podporu a Centru voľného času za
spoluprácu pri organizačnom za-
bezpečení tohto podujatia. (EL)

Vážený pán riaditeľ!
Mnoho obyvateľov Pezinka pote-
šila správa o Tescu v našom mes-
te. Bola to skvelá myšlienka, keď
sa z akoby predsunutého pred-
mestia hlavného mesta konečne
stávame suverénnejším okresným
mestom a prestávame byť závis-
lými na obchodnom reťazci Brati-
slavy. Stavba Tesca každým dňom
rýchlo napreduje a budova s okoli-
tým parkoviskom viditeľne rastie
pred očami. Obyvateľov sídliska
Juh určite potešil nový most cez

potok, ktorý bol vybudovaný hneď
v úvode stavby.

A teraz sa dostávam k jadru tohto
otvoreného listu:

Určite nie som
jediná, kto dostal tento nápad. Veď
nielen obyvatelia zo sídliska Juh,
pre ktorých bol postavený most
ponad potok, budú chodiť do Tesca
nakupovať pešo! A nie všetci budú
nakupovaťvždy len autom. V dneš-
nej dobe, keď sa pre mnohých na-
kupovanie stalo spôsobom tráve-

Nedal by sa urobiť chodník
poza učilište na Komenského
ulici a plaváreň?

nia voľného času, i mnohí zo Sta-
rého dvora alebo zo Severu zamie-
ria do Tesca.

Všetci, ktorí chodia pešo, by priví-
tali priamy chodník popri potoku,
ktorý by nepodliehal rozmarom
počasia, ako ten vyšliapaný v hline,
ktorý tadiaľ vedie v súčasnosti.
Tento úsek má dĺžku asi 200 met-
rov a náklady na jeho výstavbu sa
určite mnohonásobne vrátia.

Na záver Vám osobne želám
veľa úspechov a šťastný začiatok
pre nové Tesco v Pezinku!

S pozdravom
Ing. Martina Monošová
obyvateľka Staréhodvora

Zaujímavú tradíciu stavania mája
odštartovali v minulom roku obyva-
telia Cajly. V podvečer prvého mája
najskôr chlapi postavia máj a po-
tom sa občania poschádzajú na
neoficiálnom stretnutí, aby sa spo-
ločne zabavili a upevnili svoju
uličnú spolupatričnosť a dobré su-
sedské vzťahy. V tomto roku sa pri
tejto príležitosti zišlo 120 ľudí,
medzi ktorými boli aj 83-ročná
Pavla Kilhofová a 78-ročný Lajo
Ondrejkovič. Účastníci stretnutia si
tentoraz pochutnávali na pečenom
prasiatku a guláši, nechýbal ani
široký sortiment nápojov. O dobrú
náladu sa postarala živá hudba, pri
ktorej sa Cajlania zabávali až do
ranných hodín.

Nielenže sa všetci dobre zabavili,
ale pod holým nebom strávili
vzácne a príjemné chvíle prvého
dňa mesiaca mája, ktorý má prí-
vlastokmesiac lásky. (mo)

Aktéri futbalového zápasu na ihrisku GFC.

Malokarpatské múzeum v spo-
lupráci s mestom Pezinkom po-
kračuje v sérii kurzov prípravy re-
gionálnych špecialít. Najbližšie
rozprávanie spojené s praktickou
demonštráciou tradičných postu-
pov podľa receptov našich ba-
bičiek sa uskutoční v stredu 9.
júna o 16.00 hod. v dielni múzea
na ul. M.R. Štefánika č. 10. Pod
vedením riaditeľky a zároveň lek-
torky Dany Kopálovej sa budú
kuchtiť jedlá typické pre svadobný
obrad. Keďže ide vskutku o mimo-
riadne menu, v príprave jedál na
túto príležitosť sa bude pokračo-
vať aj na septembrovom "varení".
Vstup napodujatie jevoľný. (EL)

Finančný dar 40 tisíc Sk získala
Revia - Malokarpatská komunitná
nadácia, od a.s. Tatrabanka na pod-
poru projektov vybraných organizá-
cií v Pezinku, Modre a vo Svätom
Jure. Grantová komisia nadácie
Revia rozhodla z tejto sumy podpo-
riť päť projektov - z Pezinka sú to ZŠ
Kupeckého - Detské prírodovedné
múzeum a Občianske združenie
Dotyk - Literárna dielňa.

Novými darcami Klubu darcov
nadácie Revia sa stali Daniela Kla-
mová, Andrea Janošková a Franti-
šek Féder. Osem členov z Pezinka
prispelo sumou 12 900 Sk, ktorú
grantová komisia rozdelí na dobro-
voľnícke projekty v Pezinku. Klub
darcov vznikol v rámci projektu,
ktorý iniciovali spoločnosť Orange
Slovensko a Slovenská sporiteľňa.

n

n

Zuzana Frnová
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Od 1. mája 2004 nadobudol účin-
nosť zákon č. 105/2004 Z.z. o spo-
trebnej dani z liehu a o zmene a
doplnení zákonač. 467/2002 Z.z. o
výrobe a uvádzaní liehu na trh v
znení zákona č. 211/2003 Z.z.,
podľa ktorého daňový subjekt
(právnická osoba alebo fyzická
osoba) zaoberajúci sa nakupova-
ním a predajom spotrebiteľského
liehu (napr. predajne potravín,
reštauračné zariadenia, bufety a
pod.) sú povinné oznámiť prísluš-
nému colnému úradu najneskôr 25.
deň v kalendárnom mesiaci tieto
údaje:
- počet prijatých spotrebiteľských

balení v kusoch s uvedením dá-
tumu nákupu a identifikačné údaje
dodávateľa spotrebiteľského bale-
nia, ak lieh prijíma;

- celkový počet predaných spotre-
biteľských balení v kusoch s uve-
dením dátumu predaja, ak lieh pre-
dáva;

- počet kusov spotrebiteľského
balenia v stave zásob k prvému a
poslednému dňu kalendárneho
mesiaca.

Oznamovacia povinnosť sa ne-
vzťahuje na právnickú osobu alebo
fyzickú osobu, ktorá spotrebiteľské
balenie nakúpi na vlastnú spotre-
bu.

Aksi daňový subjekt nesplní ozna-
movaciu povinnosť správca dane
mu uloží pokutu 50 tis. Sk.

Bližšie informácie poskytne Col-
ný úrad Bratislava, oddelenie ne-
priamych daní, na t.č. 02/50 263
315, 50 263 312, 50 263 321 a 50
263 310. (CÚ)

Vlani v januárovomčísle sme priniesli informáciu, že v
našom meste sa bude stavať obchodné centrum Hy-
pernova, ktoré má vyrásť na ploche vyše dvoch hektá-
rov, vedľa čerpacej stanice pohonných hmôt, medzi
komunikáciami Senecká a Šenkvická.

Výstavba Hypernovy sa však začala zahmlievať, do
popredia sa dostali obchodné centrá Tesco a Billa, kto-
rých výstavba v súčasnosti už finišuje. V minulých
dňoch sa ale objavili inzeráty, že firma Ahold Retail Slo-
vakia, k.s. ponúka podnikateľom voľné obchodné plo-
chy v obchodnom centre Hypernovy v Pezinku, ktoré
majú otvoriť vnovembri 2004.

Na bližšie informácie sme sa spýtali manažéra vý-
stavby firmy Ahold : -Miroslava Horkého Áno, Hyper-

nova sa v Pezinku stavať bude. Teraz pripravujeme
stavebné konanie. Od termínu jeho ukončenia závisí
konečný termín ukončenia výstavby. Robíme všetko
preto, aby sa plánovaný termín odovzdania obchod-
ného zariadenia do prevádzky v tomto roku dodržal.

Ide o Hypernovu menšieho formátu, kde je zastavaná
plocha necelých 6000 a predajná plocha 3300 m . Ob-
chodné centrum bude mať širokosortimentálny predaj,
budú tu potraviny, kancelárske potreby, železiarstvo,
drogéria, obuv, textil a iné. K dispozícii budú sa-
mozrejme parkoviská, ráta sa s počtom 230 - 300 par-
kovacích miest.

-

Môžete nám povedať čosi viac o novom obchod-
nom centre?

(mo)

2

V stredu 5. mája sa na pôde Mestského úradu v Pe-
zinku uskutočnilo verejné prerokovanie zámeru ob-
chodného komplexu Sahara Pezinok - 2. etapa, naj-
mä v súvislosti s jeho vplyvom na životné prostredie. K
uvažovanej výstavbe nových predajných priestorov
sa vyjadrovali za účasti verejnosti zástupcovia posu-
dzujúcich inštitúcií. Značná pozornosť bola venovaná

hlavne parkoviskám, pretože tie presahujú limit určený
zákonom. V rámci tohto prerokovania bolo okrem
iného konštatované, že vplyv uvažovaných prevádzok
na životné prostredie, najmä čo sa týka hlučnosti, bude
zanedbateľný v porovnaní s hlukom, ktorý spôsobuje
premávka na blízkej štátnej ceste II/502.

(EL)

Štvrtého mája sme si pripomenuli
85. výroč ie tragickej smrti význam-
nej osobnosti slovenských dejín -
vedca, politika, astronóma, letca,
francúzskeho generála, cestova-
teľa Milana Rastislava Štefánika.

Toto výročie podnietilo k návšte-
ve našej redakcie občianku pani
Teréziu Čajkovičovú z ulice Za
hradbami, ktorá sa v roku Štefáni-
kovej smrti (1919) narodila. A ne-
prišla k nám len tak, prišla nám za-
recitovať krásnu báseň Štefana
Krčméryho Štefánikova matka.

Boli sme veľmi milo prekvapení,
že 85-ročná pani Čajkovičová nám
dlhú báseň zarecitovala veľmi pre-
cítene bez jediného zaváhania.
Povedali sme si, klobúk dolu, toto si
zaslúži obdiv. I to, že s obrovskou
námahou sama vyšliapala desiatky
schodov, ktoré vedú ku nám do
redakcie, aby dosiahla svoj zámer,
demonštrovať svoj vzťah a hold
tomutoslávnemu Slovákovi.

Návšteva pani Čajkovičovej i jej
dôvod nás nesmierne potešil, a je
nám veľmi ľúto, že vám báseň aj s
prednesom nemôžeme na strán-
kach novín reprodukovať. Bolo to
však veľmi pekné, a za tento počin
sa chceme našej milej spoluob-
čianke ešte raz poďakovať. (mo)

Pod týmto názvom vyhlásilo v máji
Centrum výchovnej a psychologic-
kej prevencie v Pezinku súťaž o naj-
zaujímavejší plagát pre triedne ko-
lektívy žiakov ZŠ v okrese Pezinok.
Súťaž je jedným z podujatí organi-
zovaných ku Dňu boja proti drogám,
ktoré sa uskutočnia 24. júna.
Ďalšími podujatiami sú:

v Centre
výchovnej a psychologickej preven-
cie (CVaPP) v Pezinku, na Cajlan-
skej ulici 95, v čase od 9.00 do 17.00
hod. Návštevníci si budú môcť po-
zrieť priestory centra, ale využiť i
možnosť individuálneho poraden-
stva.

z Centra
pre liečbu drogových závislostí v
Bratislave a laickým terapeutom,
kde bude možnosť porozprávať sa
neformálne o prevencii, liečbe či inej
pomoci závislým na drogách. Začia-
tok diskusie je o 17.00 hod. v pries-
toroch CVaPP. V poobedňajších
hodinách budú mladí aktivisti rozdá-
vať v Pezinku a Modre informačné
letákyk danej téme.

Plagáty vytvorené triednymi kolek-
tívmi budú počas celého dňa vysta-
vené v priestoroch CVaPP a najlep-
šie budú ocenené na začiatku dis-
kusie.

Srdečne vás všetkých pozývame.

Deň otvorených dverí

Diskusia s odborníkom

Pracovníčky CVaPP

Na redakčnom záznamníku sme
našli otázku:

Zn. občianka
-

Chcela by som sa
spýtať pána primátora Olivera
Solgu, dokedy sa ešte nebu-
deme môcť dostať s detskými
kočíkmina poštu na námestí?

Odpoveď primátora O. Solgu:

Postrehol som, že mesto na
doručovanie svojich písomností
využíva vlastného kuriéra, na-

Schody sú príliš strmé, aby sa po
nich dal kočík vytlač iť je potrebná
nájazdová rampa, tak aby nezasa-
hovala do chodníka a neohrozo-
vala chodcov. Riešenie bude súvi-
sieť s celkovou rekonštrukciou bu-
dovy MsÚ, do ktorej sa desaťročia
neinvestovalo a tak je pomaly naj-
škaredšou na Radničnom námestí.
Ale aj tu postupne nastávajú zme-
ny k lepšiemu. Žiaľ, chýbajú nám
peniaze na ďaleko dôležitejšie veci
pre občanov.

miesto doručovania prostred-
níctvom Slovenskej pošty. Ako
občan Pezinka vnímam tento
krok pozitívne, pretože kuriér v
prípade neprítomnosti adresáta
ho navštívi opakovane a nie je
mu zaťažko ísť za ním aj vo ve-
černých hodinách. Aké dôvody k
tomu viedli?
O. Solga:

(mo)

- Prvým dôvodom je to,
že sme tým naozaj skvalitnili
služby. Kuriér, ktorého mali mož-
nosť občania spoznať prostredníc-
tvom Pezinčana a mestskej televí-
zie, navštívi adresáta i opakovane
ak nie je doma a písomnosť mu
odovzdá. Ešte za dôležitejší pova-
žujem ekonomický dôvod. Vypočí-
tali sme si, koľko stojí doručovanie
cez Slovenskú poštu a vyšlo nám,
že je pre nás výhodnejšie zamest-
nať kuriéra. Samozrejme, že využí-
vame aj služby Slovenskej pošty
ale kuriér je efektívnejší a lacnejší.

Dňa 23. apríla sa uskutočnilo vo
Zvolene Zhromaždenie delegátov
Slovenskej živnostenskej komory,
na ktorom sa zúčastnilo 64 delegá-
tov zo všetkých krajských zložiek.

Hlavným bodom programu bolo
vyhodnotenie činnosti komory za
predchádzajúce obdobie, voľby do
orgánov komory a prijatie hlavných
úlohna dvojročné obdobie.

Novým predsedom Slovenskej
živnostenskejkomory sa stal pezin-
ský podnikateľ Ing. Vojtech Gott-
schall. (mo)

v zmysle
zákona č. 552/2003 Zb. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné
predpoklady: VŠ, vzdelanie II.
stupňa, ovládanie nemeckého
jazyka slovom a písmom, zna-
losť ďalšieho jazyka výhodou,
orientácia vdanej oblasti.

Úspešnému kandidátovi po-
núkame: prácu v stabilnej inšti-
túcii, možnosť uplatniť svoj
osobný a profesionálny poten-
ciál, získanie skúseností.

V prípade záujmu o toto
miesto zasielajte vaše žiadosti
a profesný životopis na adresu -

alebo e-mailom:
, poštou, prípadne

, posledný
termín podania žiadosti je

Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta vedúce-
ho Útvaru regionálneho roz-
voja, cezhraničnej spoluprá-
ce a publicity.

Malokarpatské osvetové stre-
disko, Horná 20, 900 01 Modra

moska@nex-
tra.sk faxom
na č. 033/643 3489

28.
máj 2004.
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Alexandra Horvátová 19.3.
Kristína Fecková 24.3.
Andrea Kramárová 31.3.
Darius Jaroš 2.4.
Vanesa Kopecká 2.4.
Ema Havlíková 4.4.
Lenka Lacková 4.4.
Peter Urban 6.4.
Maxim Piovarči 8.4.
Veronika Monsbergerová 12.4.
Alexandra Senková 12.4.
Laura Pavelková 13.4.
Fil ip Mach 17.4.

Vladimír Vizner a Magdaléna Ho-
vorková
SamuelČech a Monika Baroková
Jozef Lošonský a Martina Féderová
Miroslav Palitefka a Lucia Schwam-
melová
Ľuboš Farkaš a Katarína Féderová
Robert Gallo a KatarínaČermáková
Hubert Grégr a Denisa Straková
Pavel Forner a SimonaČernayová

Zdena Krasňanská 1.5.
Božena Balogová 4.5.
Ladislav Feifič 8.5.

70-roční

Norbert Förster 31 r.
Anton Kováčik 67 r.
František Kovačovský 75 r.
Bohumil Křupala 73 r.
Bohuslav Lukovský 73 r.
Alžbeta Masarovičová 83 r.
František Moravčík 70 r.
Štefánia Pastuchová 85 r.
Miloš Rapoš 64 r.
Imrich Široký 73 r.
Eduard Švarc 81 r.
Alojz Zemko 70 r.

Karol Šilhár 9.5.
Anna Paparinská 10.5.
Mária Fröhlichová 14.5.
Agneša Šafárová 17.5.
Júlia Mihalovičová 23.5.
Erika Kovačičová 24.5.

Samuel Follrich 8.5.
Jaroslav Jablonický 8.5.
Johana Schindlerová 8.5.
Rudolf Gschwandtner 12.5.
Hedviga Sandtnerová 17.5.
Alžbeta Skovajsová 17.5.
Ľudmila Zifcsáková 17.5.
Zita Klamová 18.5.
František Klamo 22.5.
František Klobušický 23.5.
Ing. JaroslavAxamit 25.5.
Anna Behunková 25.5.
Cecília Majtánová 26.5.
Mária Noskovičová 26.5.
Alojz Vozatár 29.5.

Helena Mondoková 14.5.
Juliana Marhavá 20.5.
Mária Petrášová 25.5.

Mária Tyková 12.5.

Elena Dográciová 3.5.

Anna Dugová 10.5.

75-roční

80-roční

85-ročná

91-ročná

93-ročná

Dňa 5.6. 2004 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel ,
otec a dedko

S láskou spomí-
najú manželka a synovia s rodina-
mi.

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

Ľubomír KOLLÁR.

Dňa 17.5. 2004
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá

.
Kto ju poznali, ve-

nujte jej prosím, ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Emília VARGOVÁ

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

Dňa 6.6. 2004
uplynú 4 smutné
roky od chvíle, keď
nás navždy tragicky
opustila naša milo-
vaná

,
rod. Bučeková.

Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a spomínajú s nami. Smútiaca
rodina

Anitka KLAMOVÁ

Dňa 14.5. 2004
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš manžel, otec,
dedko a pradedko

Ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú s
nami.Smútiaca rodina

Ing.Ján PASTOR.

Dňa 3.6. 2004 uply-
nú 4 roky, čo nás na-
vždy opustil náš dra-
hý manžel a otec

.
Kto ste ho poznali

venujte mu tichú
spomienku. Manželka Marta, syno-
via Denis s rodinou a Mário

Ján ROMAN

V dňoch 18.6. a 8.9. 2004 si pri-
pomíname 10. a 12. výroč ie od
smrti našich drahých rodičov, sta-
rých a prastarých rodičov manže-
lov

, na ktorých s láskou spo-
mínajú dcéry s rodinami.

Terézie a Eduarda VAJKÚNY-
OVÝCH

Zavrel oči srdce prestalo biť
musel zomrieťaj keď tak
veľmi chcel žiť.

Dňa 4.6. 2004 uply-
nie 10 rokov čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel ,
otec a dedko

S láskou spomí-
najú manželka, dcéry, syn s rodi-
nami a vnúčatá Martin, Romanka,
Denisko, Tomáško, Lucia a Andrej-
ka.

Zdenko
PETRAKOVIČ.

Mnohí z nás sa na potulkách prí-
rodou iste stretli s kamennými "val-
mi", nazývanými kamenice alebo
rúny. Tieto pásy kamenia neraz do-
sahujú úctyhodné rozmery (výška 2
- 3 m, šírka 3 - 4 m) a doslova bráz-
dia kopcovitý terén. Kamenice sa
tiahnu po juhovýchodných svahoch
Malých Karpát, pričom dodnes sa
zachovali najčastejšie v pásme le-
sa. Proces ich výstavby bol dlho-
dobý a vyžadoval si množstvo úsi-
lia.

Od 13. storočia svahyMalých Kar-
pát zaberali vinohradníci a snaha
po získaní novej pôdy sa odrazila vo
výškovom postupe vinohradov do
oblastí, kde na povrch vystupovalo
množstvo kamenia. Tony vyoráva-
ných kameňov, pôvodne z lesnej
pôdy, boli ukladané do pásov na
okraje parciel. Kamenice sú teda
dôkazom snahy po získaní vhodnej
pôdy na pestovanie viniča, ktorá v
minulosti prevyšovala dnešnú roz-
lohu vinohradov. Rúny vytvorili zau-
jímavú sieť, ktorá je odrazomčlene-
nia pozemkov. Kvôli prevýšeniu a
odplavovaniu pôdy boli kamenice

doprevádzané i terasami ukonče-
nými kamenným múrikom. V mno-
hých prípadoch bola do múrikov
ukladaná i spodnáčasť kameníc.

Je zrejmé, že kamenice vznikali
kontinuálne, otázne sú však ich po-
čiatky. Prieskumom na Suchom
vrchu v Pezinku sa nám podarilo v
profile porušenej kamenice (a v jej
okolí) natrafiť na neskorostredo-
veké pamiatky - zlomky hrncov,
ktoré sa do telesa kamenice dostali
ako odpad, aby sa zabránilo úra-
zom, ktoré mohli ostréčrepy v pôde
zapríčiniť. Popri črepoch nádob sa
do kamenice dostal i fragment tzv.
miskovitej kachlice z kachľovej pe-
ce, ktorá mohla byť umiestnená v
prípadnej stavbe - prístrešku. Kach-
lice vystupujú v 15. storočí na hra-
doch, v kláštoroch a v mestách. Ná-
lez kachlice v extraviláne nie je bež-
ným javom, je však zrejmé, že ako
ostatné nálezy súvisí so stredove-
kýmzemepanským mestečkom.

S budovaním kameníc sa vo všeo-
becnosti počítalo od 16. storočia,
nálezy zo Suchého vrchu pouka-
zujú na existenciu včasnejšieho

horizontu výstavby, ktorý možno
datovať do priebehu 15. storočia.

Napriek tomu, že kamenice už
dávno stratili svoju funkciu dodnes
zostali najzreteľnejšími dokladmi
neúnavnej práce vinohradníkov,
ktorú budú pripomínať ešte dlhé
veky.
Július Vavák
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Adrian Gonglík a Miriam Wildová
Marek Púčik a Marcela Tahotná
Jozef Václav a Zlatica Herdová
Daniel Žáčik a Gabriela Mlčuchová
Milan Hajnovič a Mgr. Lenka Mar-
góčová
Marián Herčan a Natália Slováková

Dňa 9. mája uply-
nuli smutné 3 roky
od chvíle, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

S veľkou láskou a úctou spomí-
najú manželka adeti s rodinami.

ŠtefanMIKOVIČ.

Nezomrel ten,
kto v srdciach ostáva.

Dňa 3.6. 2004
uplynie rok, čo
nás náhle opustil
vo veku 56 rokov
náš drahý manžel,
oteca starýotec

.
Kto ste ho po-

znali venujte mu prosím, tichú spo-
mienku.

S úctou manželka

Jozef ŠEDIVÝ

V piatok 21. mája zomrela 102-
ročná občianka Pezinka pani
Brigita Čechová. Spolu so 103-
ročnou pani Zuzanou Masaryko-
vou patrila knajstarším občanom
mesta.

Pani B.Čechová sa narodila 7.
októbra 1901 v Grinave. Vycho-
vala 4 deti, o ktoré sa dlhé roky
starala sama, pretože jej manžel
zomrel ako 49-ročný. Pezinčania
ju poznali ako dlhoročnú aktívnu
funkcionárku Červeného kríža,
dobrovoľnej požiarnej ochrany a
ako organizátorku zájazdov do
pútnickych miest u nás i v zahra-
ničí, ktoré organizovala aj proti
vôli predstaviteľov minulého reži-
mu.
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Hip-hop je hudba mladých. Avšak
nie je to len hudba, hip-hop je aj ži-
votný štýl. O tom ako sa darí tomuto
štýlu v Pezinku nám povedal člen
skupiny 3ko2jitý (trikodvojitý)

:

-

Daniel
Mizera

Môžete nám povedať kto sa
skrýva za názvom 3ko2jitý?

Čo by ste chceli dosiahnuť,
aké sú vaše ambície?

V Pezinku je niekoľko chala-
nov, ktorí sa venujú tomuto štýlu.
Kedysi sme sa stretávali v Music
clube kde sme mali možnosť si zara-
povať. V súčasnosti však nemáme
kde vystupovať pretože v žiadnom
klube nedostane príležitosť nová
kapela, ktorú nikto nepozná.

Ja (Mizza) som začínal vo formácii
Trifflokki, ktorá má ale teraz zasta-
venú činnosť. Na jednej akcii som sa
stretol s Peťom (L-kama), ktorého
prejav sa mi zápačil a ponúkol som
mu možnosť nahrať u mňa nejaké
pesničky a tak sme sa vlastne dali
dokopy.

l

l

-

-

Hlavne chceme ukázať, že v Pe-
zinku je aj hip-hop, upozorniť, že tu
nie sú len rockové kapely ale exis-
tuje aj tento hudobný štýl. Chceme
tiež, aby sa naše nahrávky dostali
do povedomia, aby o nich vedelo
čo najviac ľudí. Skrátka dostať hip
hop do čo najväčšieho povedomia.

Bolo tu niekoľko chalanov, ktorí
sa však vôbec nedostali do pove-
domia, nikto o nich nevedel a preto
to nechali tak. Je ťažké sa presadiť
keď pre hip-hoperov v Pezinku v
podstate neexistuje možnosť pre-
zentovať sa. A dostať sa na akciu v
Bratislave alebo inde je tiež veľmi
ťažké, lebo troška známejšie do-
máce kapely medzi seba nikoho
nového nepustia.

Viem, že v Pezinku teraz fungujú
Trifflokki a 3ko2jitý o iných neviem

l Ako vlastne vyzerá pezinská
hip-hopová scéna?

Skupina 3ko2jitý: Daniel Mizera
(vľavo) a Peter Klamo.

ale som si istý, že v Pezinku je veľa
chalanov, ktorých baví hip-hop a
chceli by sa ukázať, ale jednodu-
cho nikto o nich nevie a ukázať sa
nemajú kde. Chcel by som vyzvať
všetkých chalanov, ktorých baví
hip-hop a chceli by ho robiť aby sa
mi ozvali na číslo 0905 638 215 a
verím, že spolu ľahšie presadíme
hip-hop v našom meste.

Počúvali sme americké a európ-
ske rapové skupiny a zapáčilo sa
nám to. Postupne sa nám dostala
do uší aj slovenská produkcia.
Chceli sme to vyskúšať, pri hip
hope nie je treba spievať, nie je
potrebné narábať toľko s hlasom.
Ale zaujal nás aj životný štýl. K hip-
hopu patrí basketbal, široké noha-
vice, basketbalové dresy, reťaze či
šiltovky.

-

l Prečo ste si vybrali práve hip
hop?

(pr)

Na celoštátnej súťažnej prehliad-
ke amatérskej filmovej tvorby a
videotvorby CINEAMA 2004 v Bra-
tislave okrem prvej ceny autorov
Elišky Pravdovej a Branislava
Schmogrovitsa (písali sme o tom v
minulom čísle) boli úspešní aj ďalší
pezinskí tvorcovia - PeterČermák,
Rastislav Blažek a Zuzana Paulini.
Získali 2. cenu za videoklip Signum
laudis - Frankenstein. (mo)

Vplyvom moderných informač-
ných technológií sa mení charakter
poskytovaných knižnično-infor-
mačných služieb, znásobujú sa
možnosti získavať potrebné infor-
mácie rýchle a komplexne. Malo-
karpatská knižnica v Pezinku po-
núka používateľom Jednotný auto-
matizovaný systém právnych infor-
mácií (JASPI), ktorý je vyhľadáva-
ným nástrojom v oblasti legislatívy
SR. Informačný systém JASPI je
projektom Ministerstva spravodli-
vosti SR.

V súčasnosti obsahuje údaje pub-
likované v Zbierke zákonov SR v
plnom znení od roku 1918, Zbierku
súdnych rozhodnutí a stanovísk
Najvyššieho súdu SR od roku
1961, rozhodnutia, stanoviská a
nálezy Ústavného súdu SR od r.
1993, kompletné údaje Obchod-
ného registra SR, register súdnych
znalcov a tlmočníkov a dokumenty
Európskej únie.

Výhodou systému je aktuálnosť
právnych informácií, pretože pra-
covníci Malokarpatskej knižnice
týždenne zabezpečujú jeho aktua-
lizáciu prostredníctvom internetu.
Text vyhľadaného dokumentu je
možné vytlačiť alebo uložiť na dis-
ketu. Využitie systému JASPI vám
ponúka študovňa Malokarpatskej
knižnice. Daniela Sedláčková

V piatok 7. mája sa uskutočnilo
stretnutie bývalých ochotníckych
divadelníkov z divadelného krúžku
Poverello, ktorý vyvíjal činnosť od
roku 1943 v Útulni pri kláštore ka-
pucínov v Pezinku.Ako nám pove-
dal organizátor Vladimír Milko, na
stretnutí sa zúčastnilo prekvapu-
júco veľa pozvaných členov krúž-
ku, ktorí sa najskôr spoločne zú-
častnili na svätej omši a potom v
priestoroch pezinského kláštora
zaspomínali na svoju niekdajšiu
činnosť.

Bližšie o činnosti krúžku budeme
informovať v budúcomčísle. (mo)

Občianske združenie Ad Una Cor-
da, Mesto Pezinok, Kultúrne centrum
a Pax Christi Slovakia usporiadali v
máji štvordenný medzinárodný festi-
val chrámovýchzborov.

Na festivale sa zišli spevácke zbory
zo štyrochštátov - Maďarska,Poľska,
Čiecha Slovenska.

Maďarsko bolo zastúpené detským
zborom Miraculum. Je to jeden z naj-
lepších maďarských zborov, do Pe-
zinka prišiel priamo zo súťaže v Bel-
gicku, kdezískal prvé miesto.

Z Poľska pricestoval špičkový zbor
Bielski chór kameralny, s ktorým sa
Pezinčania spoznali na festivale na
Malte. Je to 25-členný komorný zbor,
ktorý už získal viacero významných
ocenení.

Českú republiku zastupoval šum-
perský zbor Schola od sv. Jána Křtite-
le. Táto formácia vystupuje na miest-
nych liturgických obradoch v Šumper-
ku, má tiež svoj koncertný program,
veľmi svojsky prezentujú moravskú
duchovnúa ľudovú zborovú tvorbu.

Hosťom podujatia bola päťčlenná
skupina Five live zo Svätého Jura,
ktorá sa zameriava na džezovú a mo-
dernú hudbu. Jej vystúpenie bolo
príjemným spestrením druhého
večera v Mestskej vinotéke.

Všetky zúčastnené zbory mali sólo

vystúpeniav Dolnom kostole, evanje-
lickom kostole a v kaplnke v Pinelovej
nemocnici. Okrem toho zahraničné
zbory účinkovali spoločne - naČerve-
nom Kameni a na záver všetci účast-
níci nagalakoncerte.

Nádherným vyvrcholením najväč-
šieho koncertu bola skladba od Miku-
láša Moyzesa Da mihi Jezu, ktorú
počas festivalu spoločne zbory na-
cvičili.

O vystúpenia v Pezinku bol veľký
záujem a návštevníci mohli byť s ich
umeleckou úrovňou ozaj spokojní.
Škoda len, že koncert na Červenom
Kameni ovplyvnilo daždivé počasie, z
toho dôvodu zbory nemohli vystúpiť

na nádvorí, ale v priestoroch
hradnej lisovne. Počasie však
ovplyvnilo aj účasť na koncerte.

Počas festivalu navštívili nie-
ktoré koncerty hostia z českého
veľvyslanectva a ministerstva
zahraničných vecí SR.

Budúci 6. ročník pezinského
festivalu Ad Una Corda sa usku-
toční o dva roky. Vtedy si účast-
níci a organizátori pripomenú už
desaťročnú históriu festivalu.

Pri spoločnom hodnotení festi-
valu s organizátorom a dirigen-

tom domáceho zboru Ad Una Corda
Ing. Marianom Šipošom sme sa zau-
jímali aj o ich ďalšie aktivity. Dozve-
deli sme sa, že náš zbor koncom
mája odchádza na festival do Estón-
ska, kde vystúpi ako jediný zahra-
ničný účastník. V tejto pobaltskej kra-
jine majú Pezinčania naplánovaných
päť koncertov v nemčine a okrem
toho v meste Pärnu nacvičia a uvedú
so štátnym symfonickým orchestrom
Estónska IX. symfóniu od L. van
Beethovena Ódu na radosť, ktorá je
európskou hymnou.

Ad Una Corda ešte do letných
prázdnin absolvuje nahrávku dru-
hého cédečka (prvé vyšlo pred pia-
timi rokmi) s duchovnými i ľudovými
skladbami. (mo)
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Predseda Základnej organizácie Dobro-
voľného hasičského zboru Gabriel Guštafík
pri čítaní správy o histórii hasičstva v Pezin-
ku.

Sprievod pezinských hasičov a hostí osláv
prechádza centrom mesta.

Profesionálni hasiči a zdravotníci predviedli
ukážku zásahu pri autohavárii.

V Malokarpatskom múzeu bola nainštalovaná
výstava pod názvom Horí, horí ... Na snímke
sú požiarne čapice a prilby zo súkromnej
zbierky. Snímky (mo)

Pod názvom sa uskutočnilo v
Základnej škole Orešie celomestské súťažno-
spoločenské dopoludnie pri príležitosti vstupu
Slovenska do Európskej únie. Jeho súčasťou
boli popri oficiálnej časti spojenej so vztýčením
európskej zástavy za sprievodu európskej
hymny i dve súťaže. Prvá s názvom

bola výtvarná. Odborná komisia pod
vedením primátora mesta Olivera Solgu roz-
hodla o poradí: - 1. miesto Andrej
Drgala, ZŠ Na bielenisku, 2. Bronislava Ba-
lážová, ZŠ Fándlyho, 3. Katarína Jantulová,
ZŠ Holubyho, - 1. Katarína Virgo-
vičová, ZŠ Orešie, 2. Jana Jančariková, ZŠ Na
bielenisku, 3. Barbora Poľanská, ZŠ Kupecké-

Vitaj, Európa

Európa na
palete

v I. kategórii

II. kategória

ho, - Lucia Krasňanská, ZŠ
Orešie.

V druhej súťaži preukázali žiaci pe-
zinských škôl obdivuhodné znalosti o Európ-
skej únii, za ktoré by sa, podľa slov poroty a
prítomnej redaktorky Slovenskej televízie, ne-
museli hanbiť ani europoslanci. Poradie:

- 1. miesto ZŠ Orešie, 2. ZŠ Fándlyho,
3. ZŠ Holubyho, - 1. ZŠ Orešie, 2.
ZŠ Kupeckého, 3.ZŠ Fándlyho.

Víťazom blahoželáme. Základnej škole Ore-
šie vyjadruje mesto Pezinok poďakovanie za
zorganizovanie tohto zaujímavého podujatia.

mimoriadna cena

I. ka-
tegória

II. kategória

(EL)

Eurokvíz

Už niekoľko rokov sa vyskytuje v centre mesta
vážny problém s holubmi, ktoré sa veľmi pre-
množili a znečisťujú historické budovy. Viacerí
občania už tento stav kritizovali, lebo spôsobuje
znehodnocovanie vzácnych historických objek-
tov a pošpinené strechy, steny a chodníkypôso-
bia veľmi neestetickyaodpudzujúco.

S problémom sa zaoberali na farskom úrade,
keďže na Dolnom kostole je výskyt holubov naj-
väčší, ale aj na mestskom úrade, pretože prob-
lém sa týka aj ďalších budov na námestí.
Hľadanie vhodného a zákonného riešenia trva-
lo dlhší čas, ale zdá sa, že sa už predsa našlo.
Dozvedeli sme sa to aj z rozhovoru s

, predsedom Slovenského klubu
sokoliarov, ktorý pôsobí naČervenom Kameni:
-

-

Antonom
Moravčíkom

Akým spôsobom docielite zahniezdenie
sokolov v tejto rušnejčasti mesta?

Oslovil nás pezinský rímsko-katolícky úrad, že
majú problémy s holubmi, či by sme proti nim
nemohli urobiť nejakú biologickú ochranu. Roz-
hodli sme sa, že urobíme pokusný projekt, ktorý
sa zakladá na tom, že vypustíme na kostolnej
veži dvoch sokolov. Tieto by sa mali živiť konzu-
máciou holubov, čím by sa znížil ich stav, ale
holuby by mali získať aj rešpekt pred prirodze-
ným nepriateľom, ktorý by ich z námestia po-
stupne úplne vytlačil.

Robíme to takým systémom, že sme umiest-
nili na kostolnej veži zatiaľ do ohrady mladých
sokolov samčeka a samičku, zhruba mesiac
pred dorastením, aby si zvykli na hniezdo. Kon-

u

com mája ich otvoríme, aby mohli absolvovať
prvé lety a začať loviť. Do toho času ich budeme
prikrmovať.

Samozrejme, že toto riziko tu je. Hlavne po
otvorení hniezda, keďešte nebudú vedieť dobre
lietať, vtedy ich môže aj vietor odfúknuť, môžu
spadnúť na zem alebo niekde do dvora, zá-
hrady či na balkón. Tu by som chcel občanov
požiadať, aby nás na
p r ípadn ý výskyt
týchto sokolov upo-
zornili. Sokoly budú
mať krúžky a štítky s
telefónnym číslom.
Chcel by som zdô-
razniť, že ide o vzác-
ne sokoly, každý z
nich má spoločen-
skú hodnotu 100 tisíc korún. Pokiaľ by im chcel
niekto ublížiť, môže sa dopustiť trestného činu.

-

- V roku 1988 sme mali tento projekt realizovať ako
prví v Česko-Slovensku na bratislavskom hrade.
Nakoniec sa pre nezáujem kompetentných úradov
nerealizoval. Pred piatimi rokmi sa podobný projekt
realizoval v Prahe a bol úspešný. Skúsenosti s tým
majú v USA, Kanade, Nemecku a v iných kraji-
nách. Sokoliarstvu sa venujem 40 rokov a verím,
že i náš projekt budeúspešný.

u

u

Nie je riziko, že sokoly odletia?

Máte už s nasadením sokolov proti holu-
bom skúsenosti?

(mo)

V stredu 16. júna o 10.00 hod. sa uskutoční v
blízkosti vodnej nádrže v Kučišdorskej doline
hasičské cvičenie zamerané na likvidáciu les-
ného požiaru. Zúčastnia sa na ňom Krajské ria-
diteľstvo Hasičského záchranného zboru Brati-
slava, okresné riaditeľstvá HZZ Pezinok, Senec
a Malacky, Záchranná brigáda Malacky,
Hasičský a záchranný útvar Bratislava, Dobro-
voľný požiarny zbor Častá a Letka Ministerstva
vnútra SR. (ho)

V nedeľu 6. júna sa uskutoční v hasičskom
areáli na Rozálke podujatie pre verejnosť pod
názvom Deň detí u hasičov. Organizátori - Dob-
rovoľný hasičský zbor, Hasičský a záchranný
zbor, Mesto Pezinok a občianske združenie Pre
radosťpripravili pre deti bohatý program s netra-
dičnými hrami, súťažami a prehliadkou po-
žiarnej zbrojnicea techniky.

Podujatie sa začne o 12.00 hod. a potrvá až do
20.00 hodiny. (gu)

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 130.
výročie dobrovoľného hasičstva v Pezinku. Pri
tejto príležitosti sa konali 4. mája celomestské
oslavy. Začali sa slávnostnou schôdzou v
Dome kultúry, na ktorej sa okrem členov Dobro-
voľného požiarneho zboru v Pezinku zúčastnili
hostia z Ministerstva vnútra SR, okresného vý-
boru DPZ, primátormesta Oliver Solga, partneri
z Rakúska aďalší.

Po obšírnej správe o histórii hasičstva v Pe-
zinku, ktorú predniesol predseda základnej or-
ganizácie DPZ Gabriel Guštafík, vystúpili s
pozdravnými príhovormi i viacerí hostia. Za-

slúžilí členovia organizácie prevzali ocenenia.
Na záver schôdze bol kultúrny program žiakov
ZUŠ.

Potom účastníci slávnosti v sprievode, za do-
provodu hudby prešli na ulicu M.R. Štefánika
pred Malokarpatské múzeum, kde sa uskutoč-
nila ukážka zásahu profesionálnych hasičov pri
autohavárii..

V priestoroch múzea bola potomotvorená zau-
jímavá výstava pod názvom Horí, horí..., s
množstvom fotografií, historických exponátov i
nových pomôcok, ktoré hasiči používajú pri svo-
jej práci. (mo)
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Pokračovanie z 1. strany
Toto špičkové zoskupenie už vystu-
povalo na viacerých významných
festivaloch po celom svete. Ďalším
ťahákom bude určite aj japonský
umelec Ken Mai, ktorý na Cibuláku
uvedie svetovú premiéru svojej
novej hry Kyoto 2004. Pre tohto
Japonca to bude po roku 2000 jeho
druhá účasť na festivale. Ďalšími
zahraničnými účastníkmi budú ra-
kúske súbory Mowetz a Irwish,
ktoré sú typickými predstaviteľmi
pouličného divadla. Ďalším účast-
níkom bude francúzske divadlo
Creatures Compagnie s dielom
Heads 2. Na festivale samozrejme
nechýbajú ani slovenské divadelné
súbory. Ako povedal R. Kuttner,
slovenských divadiel síce nie je
veľa, ale tie ktoré vybrali patria do
tej kategórie, ktorú majú radi, čiže
pouličné divadlo. Návštevníci sa
môžu tešiť na Prešporské divadlo s
jeho verziou slávneho filmu Limo-
nádový Joe, Túlavé divadlo po-
núkne zaujímavé a efektné pred-
stavenie Boh. Nielen deti sa môžu
tešiť na Divadlo Maškrta a Bábkové
divadlo na rázcestí. To navyše po
predstavení v divadelnej dielni po-
núkne deťom možnosť vyrobiť si
bábky z hry O štoplošovi loptošovi.

V sobotu predpoludním si svoje
miesto nájde filmová sekcia, v kto-

rej budú tento rok uvedené absol-
ventské práce študentov Filmovej
a televíznej fakulty VŠMU.

Oba dni festivalu ukončí, ako je
dobrým zvykom, hudobná produk-
cia. Tento rok budú koncerty na
nádvorí zámku. Piatková diskotéka
sa ponesie v rytmoch elektronickej
hudby a jazzu. Diskdžokeji budú
hrať v štýle nujazz. Sobota bude v
znamení world music. Postarajú sa
o to dve české kapely Tubabu a
Čankyshow.

Off program festivalu bude na
nádvorí Radnice a začne sa o
15.00 hod. Po literárnom cirkuse
vydavateľstva Slovart vystúpia po-
stupne skupiny Karpatskí pastieri,
Feelme aStares.

Zámerom organizátorov festivalu
je v čo najväčšej miere dostať diva-
delné predstavenia do vonkajších
priestorov. V tomto roku to bude pri
starej lekárni, v parku, na námestí a
na nádvorí Zámku. Samozrejme,
niektoré predstavenia sa odohrajú
aj v Kultúrnom centre.

Predpredaj vstupeniek na tohto-
ročný Cibulák začne v Kultúrnom
centre zač iatkom júna. Perma-
nentky na jeden deň budú stáť 250
Sk, celofestivalové 350 Sk.

Podrobný program festivalu s
bližšími informáciami prinesieme v
najbližšomčísle. (pr)

V utorok 4. mája sa uskutočnilo v Skalici stretnutie zástupcov
Združenia podnikateľov z Pezinka a hostiteľského mesta. Dvad-
saťčlennú delegáciu pezinských podnikateľov viedol predseda
združenia Ing. Vojtech Gottschall. Na rokovaní boli prítomní aj primá-
tori oboch miest Mgr. Oliver Solga a Ing. Stanislav Chovanec.

Na stretnutí sa hovorilo o daniach a poplatkoch, o ich dosahoch na
podnikateľov, o rozdieloch vo všeobecne záväzných nariadeniach,
porovnávala sa výška daňového zaťaženia a celková pomoc oboch
miest podnikateľom. (mo)
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Hráči dvoch družstiev Klubu ša-
chu Pezinok skončili v minulých
dňoch treťoligovú súťaž v Bratislav-
skom kraji, ktorá pozostávala z 11
kôl.

DružstvoA malo postupové ambí-
cie, avšak nakoniec sa ukázalo, že
kvalita niektorých súperov bola
predsa len nad ich sily. Bolo z toho
napokon 4. miesto so stratou 9 bo-
dov na víťaza bratislavskú Sláviu
STUA.

Béčko, štartujúce prvý rok v III.
lige, malo za cieľ udržať sa v súťaži.
To sa mu podarilo, medzi dvaná-
stimi družstvami sa umiestniloo
jedenáste. (tl)

Na Majstrovstvách Slovenska v
karate mužov a žien 24. apríla v
Bratislave si strieborné medaily
vybojovali Alena Hupková (kumite -
58 kg) a Andrej Palčík (kumite -72
kg). Bronzovú medailu získala Mi-
chaela Kohútová (kumite -53 kg).

Týždeň predtým bol šampionát
detí a mládeže v karate v Martine,
kde sa naši mladí pretekári ukázali
v tom najlepšom svetle. Tituly
majstrov Slovenska získali Micha-
ela Kohútová,Alena Hupková, Miro-
slav Černák (kumite, star. žiaci
+170 cm) a družstvo dorasteniek v
kumite (Hupková, Kohútová, Gre-
gušová). Druhé miesto získali An-
drej Palčík a družstvo dorastencov
v kumite (Palčík, Leschinger, Gre-
guš). Bronz si vybojovala Zuzana
Gregušová (kumite, dorastenky -53
kg).

V 5. kole Slovenského pohára v
kickboxe 17. apríla v Prievidzi domi-
novali a víťazstvo získali - Svatava
Špániková (semi i light contact žien,
do 65 kg) aAlexandra Horáková (do
55 kg). Zuzana Tahotná

Aj v tomto roku sa koná v priesto-
roch motoristického areálu v pezin-
skom kameňolome viacero zaují-
mavých podujatí. V najbližších
dňoch sa uskutočnia:

(28. - 30. mája),

(12. júna),

(26. júna a 17. júla)
a

(23. -
25. júla).

RED BA-
RONS, 1. Moto country a
Rockfest Veľká
cena veteránov Veteran car clu-
bu Pezinok Majstrov-
stvá Slovenska autíčok na diaľ-
kové ovládanie

Majstrovstvá Európy pretekov
automobilov do vrchu Baba

(mo)

Nie je to tak dávno čo sa v Pezinku hral skvelý basketbal, bolo tu mužstvo s
množstvom kvalitných hráčov. BK Slovakofarma Pezinok získala tituly na Sloven-
sku a presadila sa aj v európskych pohároch. Organizátori exhibície s názvom

chcú svojim podujatím pezinským basketbalovým priaznivcom pri-
pomenúť tieto slávne časy a aj spestriť voľný čas po sezóne. Viac nám povedal
hlavný organizátor podujatia : -

Pezi-
nok basket šou

Exhibícia sa uskutoční 5. júna o 19.00
hod. v športovej hale na Komenského ulici. Proti sebe nastúpia družstvá starých a
mladých, ktoré budú zložené z hráčov Slovakofarmy. Účasť prisľúbili Ristanovič,
Orgler, Kuznecov, Krämer, Šoška, Mičuda, Andruška, Weiss, Hovaňák, Černický,
Jakabovič a ďalší. Trénermi družstiev by mali byť František Rón a Ľubomír Urban.
Spestrením budú divácka súťaž v streľbe o finančnú cenu a zručnostné súťaže
hráčov oboch družstiev. Vstupné v predpredaji bude 45 Sk, vstupenky je možné
kúpiť v predajni Stamet na Štefánikovej ulici, v deň zápasu bude ich cena 55 Sk.
Veríme, že podujatie sa vydarí a vznikne z neho zaujímavá tradícia.

JozefSuchoň

(pr)

V piatok 4. júna o 7.00 hod. odštar-
tuje 2. ročník cyklomaratónu Pezi-
nok-Neusiedl am See-Moson-
magyaróvár-Pezinok. Do pelotónu
sa prihlásilo ku Dňu uzávierky šty-
ridsať cyklistov nielen z Pezinka, ale
aj okolitých obcí, z Bratislavy a do-
konca i Maďarska. Účastníkov čaká
240-kilometrová trasa po troch su-
sedných krajinách, spájajúca tri part-
nerské mestá, ktoré sú už všetky od
1. mája 2004 členskými krajinami
Európskej únie. (EL)

S prichádzajúcim letom sa čoraz
viac dostáva do popredia motoris-
tický šport. Do tejto kategórie patria
aj motokáry. V Pezinku je jeden zo
štyroch motokárových okruhov na
Slovensku. Najvýznamnejším podu-
jatím sezóny na tomto 810-metro-
vom okruhu, ktorý sa nachádza na
Fajgalskej ceste, budú Medziná-
rodné majstrovstvá SR. Viac o
tomto ale aj o ostatných poduja-
tiach sezóny prezradí

, prevádzkovateľ areálu:

-

-

Vladimír Led-
nár

Aké ďalšie podujatia sa usku-
točnia na vašom okruhu?

Aké ďalšie možnosti ponúka
váš areál?

(pr)

- Maj-
strovstvá sa budú konať 18. - 20. 6.
s tým, že piatok je len skúšobný
deň, v sobotu je meraný tréning a
samotné preteky sú vnedeľu. Pred-
staví sa tu okolo 70 jazdcov zo Slo-
venska, Čiech a Maďarska, možno
aj nejakí Rakúšania, Poliaci či Slo-
vinci. Na šampionáte štartuje aj
šlen TOP SPORT klubu Pezinok
Vlado Lednár ml.Tieto preteky sú
jedným z piatich pretekov v rámci
seriálu majstrovstiev SR. Štartovať
bude päť tried, ktoré sú rozdelené
podľa veku jazdcov a tiež podľa
kubatúry a výkonu motokár. Všetky
triedy majú dve jazdy, každá z nich
je hodnotená samostatne. Začiatok
prvých jázd je o 10.00 hod., druhé
jazdy štartujú približne o 13.30 hod.
Vstup je voľný.

Organizujeme ešte dva druhy pre-
tekov. Prvým sú Tímové preteky
Pezinský pohár štvortaktov, ktoré
sa konajú 30.5., 25.7., 15.8. a 5.9.
Ďalším podujatím je Sava cup
open, čo sú otvorené majstrovstvá
Slovenska amatérov i neregistrova-
ných jazdcov. Tieto sú 5.6., 31.7. a
9.10.

Areál prevádzkuje TOP SPORT
z.z.o. (záujmové združenie obča-
nov). Pre verejnosť je otvorený v
stredu až nedeľu od 15.00 - 20.00
hod. ale cez víkendy tu máme dosť
veľa tréningov. Okrem organizova-
nia pretekov je tu možnosť požičať
si motokáru a zajazdiť si na našej
trati, taktiež zabezpečujeme kom-
pletnú distribúciu a servis motoká-
rovej techniky, skrátka všetko čo
súvisí s motokárami. Mrzí nás, že
nemáme skoro žiadnu podporu od
sponzorov a tiež, že nás vôbec ne-
podporuje mesto Pezinok.

l

l

V piatok 14. júna navštívil Slo-
vensko prvýkrát jazdec F 1 Ralf
Schumacher. Jedným z miest,
kam tento 29-ročný pilot stajne
Williams-BMW zavítal bol aj mo-
toristický areál v pezinskom ka-
meňolome. Víťaz šiestich veľ-
kých cien seriálu F 1 odovzdal
ceny víťazom novinárskej auto-
mobilovej ligy a predviedol ukáž-
kové jazdy na cestnom aute
BMW. Okremtoho zodpovedal aj
novinárske otázky a rozdal nie-
koľko autogramov, jeden z nich aj
pre čitateľov Pezinčana. (pr)

Ralf Schumacher s moderátorkou podujatia Adelou Banášovou.

Po minulej, nie veľmi vydarenej,
sezóne obsadili v tomto ročníku vo-
lejbalistky VTC Pezinok 7. miesto.
Nechýbalo však veľa a mohli bojovať
aj o medaily. My sme o pohľad na
sezónu požiadali trénera

: -

-

Ľuba Stra-
žaya

V čom vidíte príčinu, že sa ne-
podarilo vytvoriť jednoliaty kolek-
tív?

Našou snahou bolo postúpiť v
tabuľke vyššie oproti minulej sezóne,
tak sme zložili aj káder. Mali sme v
tíme viacero individualít, tie však ne-
dokázali utvoriť jednoliaty kolektív.
Sezóna mala štyri časti. Prvá, prí-
pravná, časť bola veľmi vydarená,
absolvovali sme niekoľko výborných
medzinárodných turnajov s dobrými
výsledkami. V jesennej časti sa
družstvo dávalo dokopy a výkony
hráčok sa postupne zlepšovali. Za-
čiatkom tohto roka, už v nadstavbo-
vej časti, vypadla pre vážne zranenie
Nemečkayová a družstvo postihli aj
časté choroby. K dispozícii bolo málo
hráčok, napriek tomu v závere tejto
časti sme predvádzali výborný volej-
bal. V play off sa nám hneď v prvom
zápase ťažko zranila Mattová, po-
stihli nás aj ďalšie choroby, ale odo-
hrali sme výbornú sériu so Senicou a
nech to neznie ako výhovorka, ale aj
vinou rozhodcu sme napokon nepo-
stúpili ďalej. Následne už dievčatá
stratili motiváciu a vybojovali ko-
nečné 7. miesto.

Káder bol kombináciou skúsených
a mladých hráčok, chceli sme, aby
staršie boli pre tie mladšie vzorom.
Bohužiaľ, nemáme ani jednu profe-
sionálku a tak problémy hráčok z

u

práce či školy sa odzrkadľovali na ich
psychikea potom aj na ich výkonoch.
Samozrejme, zasiahli nám do toho aj
zranenia Nemečkayovej, Kollárovej,
Lehotskej či Mattovej, takže tieto
hráčky nemohli naplno ukázať svoje
schopnosti. Od mladších hráčok
nemôžeme čakať, že budú ťahať ko-
lektív, napriek tomu by som rád po-
chválil Dominiku Nestarcovú, ktorá
odohrala sezónu vo veľkom štýle a
má pred sebou sľubnú perspektívu.

Isté je, že nás opustia zranené Ne-
mečkayová a Mattová, Féderová ide
na materskú dovolenku a Morárová
do zahraničia, možno odídu i ďalšie.
Samozrejme, že vedenie klubu pra-
cuje na posilnení kádra ale ešte je
priskoro hovoriť o konkrétnych me-
nách, o všetkom sa rokuje. Možno
nastanú zmeny aj v realizačnom tí-
me, musí to prehodnotiť vedenie klu-
bu. To vytýčilo dlhodobý cieľ, ktorým
je dostať extraligové družstvo do 2-3
rokov do boja o medaily a európske
poháre. Ja môžem teraz len prezra-
diť, že tradičné predsezónne turnaje
budú 18.-19. 9. (Turnaj priateľov) a
24.-26. 9. bude Pezinský strapec.

Nazáver chcemveľmi pekne poďa-
kovať Mestu Pezinku a všetkým part-
nerom nášho klubu, ktorí nám po-
mohli zabezpečiť činnosť klubu.
Poďakovať chcem aj našim skvelým
fanúšikom a verím, že nám zacho-
vajúpriazeň aj naďalej.

-

u Pomaly už treba myslieť na
ďalšiu sezónu. Aké zmeny na-
stanú v družstve a aká bude prí-
prava?

(pr)
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Vážení čitatelia,
pri príležitosti otvorenia hypermarketu TESCO Pezinok venuje spo-
ločnosť TESCO STORES SR finančnýdar v hodnote 50 000 Sk vybra-
nému charitatívnemu zariadeniu v Pezinku.

Krížikomoznačte kandidáta, ktorého navrhujete, aby získal túto pod-
poru:

Anketový lístok zašlite do 15. júna 2004 na adresu:

Autori troch vyžrebovaných odpovedí získajú nákupné TESCO pou-
kážky v hodnote 500 Slovenských korún.

Meno a priezvisko:............................................................................
Ulica:................................................................................................
PSČa mesto:.......................................................................... ..........

Špeciálna základná škola v Pezinku
Domovdôchodcov a domov - penzión pre dôchodcov v Pezinku
Domov sociálnych služieb pre deti Hestia v Pezinku

Centrálna kan-
celária, TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Brati-
slava, heslo: "Dar Pezinok".

V sobotu 26. júna od 8.00 hod. sa
uskutoční na ihrisku TJ Baník Pezi-
nok 9. ročník minifutbalového tur-
naja Nový život Cup, Memoriál Mi-
lana Bacigála. Na turnaji sa zú-
častní dvadsať mužstiev z Pezinka,
Bratislavy, Piešťan, Prievidze a
Topoľčian.

Organizátori pozývajú všetkých
fanúšikov malého futbalu, dobrého
gulášu a slovenského piva na prí-
jemné prežitie sobotňajšieho dňa.

(OV)

MESTO PEZINOK,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

riaditeľ Podniku byto-
vých služieb, s.r.o. Pezinok, so
sídlom: Obrancov mieru 51, Pezi-
nok

stre-
doškolské vzdelanie technického
alebo ekonomického smeru, prax
v tepelnej energetike vítaná (ob-
lasť výroby a rozvodu tepla, výho-
dou v bytovo komunálnej sfére),
nie je však podmienkou

bez-
úhonnosť,

, ovládanie eko-
nomickej problematiky v oblasti

vyhlasuje výberové konanie
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme, na obsadenie miesta
riaditeľa Podniku bytových
služieb, s.r.o. v Pezinku, s tý-
mito predpokladmi a požiadav-
kami:
Zakladateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:
písomná vízia riade-

nia spoločnosti

výroby a rozvodu tepla, prehľad v
legislatívno-právnych normách
platných pre tepelnú energetiku,
riadiace a organizačné schop-
nosti, orientácia v problematike
tepelného hospodárstva (prax v
danej oblasti), práca s PC, vo-
dičský preukaz

curricu-
lum vitae,doklad o ukončení štú-
dia, odpis z registra trestov nie
starší ako 3 mesiace

žiadosti spolu s

a dokladmi zasielať poš-
tou alebo osobne (s uvedením
spiatočnej adresy poprípade tel.
čísla) na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok s uvedením hes-
la:

.

Požadované doklady:

Dátum a miesto podania žia-
dosti o účasť na výberovom
konaní: pí-
somnou víziou riadenia spo-
ločnosti

do 28.6. 2004

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta

"Výberové konanie - riaditeľ
Podniku bytových služieb v Pe-
zinku"
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niku - - pokra-
čovanie cyklu prednášok V. Čer-
nuškovej.

;
(piatok-sobota) -

- XVI. ročník medzinárodného
divadelného festivalu. Hlavný ga-
rant: OZ P.R.D. v spolupráci s Mes-
tom Pezinok a Kultúrnym centrom;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
vyhodnotenie súťaže z cyklu det-
ských divadelných rozprávok. Oce-
nenia odovzdajú ELA a HOP zo
známeho televízneho programu.
Spojené s ukážkou z predstavenia
Paskudárium;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii KC -

- vernisáž
výstavy. Grafické diela salezián-
skeho kňaza. Výstava je venovaná
57. výročiu kňazstva autora.

- 15. 7., 22. 7., 19. 8., 26. 8. Prihlásiť
deti môžete v prac. dňoch u D. Deb-
nárovej v KC na tel. č. 641 39 33,
641 20 93.

1. - 2. Láska moja, kde si? FRA
3. - 4. Bolero ČR
5. - 6. Texaský masaker moto-

rovou pílou USA
7. - 8. Pach krvi NEM, USA

9. - 10. Van Helsing USA

14. Bratia ako sa patrí USA
15. - 16. Scooby - doo 2 USA
17. - 18. Jeepers creepers 2 USA
19. - 20. Starsky a Hutch USA
21. - 22. 21 gramov USA
23. - 24. Prci, prci, prcičky - svadba

USA
25. Vitajte v džungli USA

27. - 29. Riskni to s Polly USA
30. - 1. Zlodej životov USA

HOVORY O ZDRAVÍ

Dnes:

25. - 26. 6. CIBU-
LÁK

27. 6.
AHOJ ROZPRÁVKA

28. 6.
LEOPOLD SER-

SEN - DOTYKY DUCHA

1. - 13. 6. Jaro Ondo - Ľúbim
tento svet
14. - 27.6. Amfo a Diafoto
28. 6. - 25. 7. Leopold Sersen -

Dotyky ducha.

LETNÉ PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

Liečiteľom sám
sebe

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

PRÍRODNÉ KINO

11. - 13. Trója USA

Začiatok predstavení je o 21.00
hodine. Pokladnica je otvorená od
20.00 hodiny.

(sobota) - - pozý-
vame všetky deti do Zámockého
parku, kde na vás budečakať atrak-
tívny program a mnoho súťaží. Po-
dujatie pripravujeme v spolupráci s
Kultúrnymcentrom;

(utorok) o 15.30 hod. v Malej
sále KC - -
jedinečná šanca zabaviť sa a získať
ceny vo vedomostnej súťaži;

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

5. 6. DEŇDETÍ

8. 6.
MILIONÁR PRE DETI

(štvrtok) o 17.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - -
galaprogram - vystúpenie detí z TC
Charizma a KST Petan pre rodičov
a priaznivcov;

(piatok) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - -
koncert rockovej skupiny. Organi-
zuje ŠK H-FITBratislava;

(sobota) o 15.00 v Zámockom
parku - - veľká detská
šou pri príležitosti MDD. Hry,
súťaže, zábava v podaní pezin-
ských detí a profesionálnych účin-
kujúcich: NEBUĎTE BÁBOVKY -
Igor a Martin z televízneho pro-
gramu Bábovka, FAREBNÝ DET-
SKÝ SVET - Diskojarka, Tinka a
Šašo Jašo. Organizátori: Kultúrne
centrum, Centrum voľného času,
GRAFIT - Milan Grell;

(nedeľa) o 14.30 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- VI. ročník
celomestskej súťaže v speve.
Hlavný garant: Únia žien Slovenska
- MO Pezinok;

(utorok) o 15.00 hod. v Malej
sále - - vedo-
mostná súťaž pre deti. Hlavný ga-
rant: CVČ;

(sobota) o 9.00 hod. -

- spojená s adopčným mara-
tónom. Hlavný garant: OZ U psej
matere;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
posledné predstavenie z cyklu roz-
právok s detskou súťažou. Dnes:

. Účin-
kuje Stražanovo bábkové divadlo.
DETI NEZABUDNITE - DNES SA
ZBIERAJÚ PREUKAZY DET-
SKÉHO DIVÁKA NA VYHODNO-
TENIE!;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii KC -

- práce víťazov krajskej
súťažnej prehliadky neprofesionál-
nej tvorby fotografov. Hlavnýgarant:
MOS;

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

- bluesový kon-
cert gitarového virtuóza z Kanady;

(piatok) o 10.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -
- medzinárodný festival detských
folklórnych súborov. Hlavný garant:
MOS;

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále - - vy-
stúpenie tanečníc orientálneho bruš-
ného tanca;

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

- dnes: -
heavy speed metal, -
heavymetal;

(sobota) o 19.00 hod. v Saló-

(piatok-sobota) -
- v

rámci keramických trhov pozývame
deti do keramickej dielne na Potoč-
nej ulici, kde si budú môcť vyskúšať
prácu s hlinou.

- deti
pozývame do ríše prírody. Čakajú
na vás zvieratká, vtáky, kvietky...
Zapojením zraku, sluchu a tvorivou
činnosťou zažijete veľa zábavy a
získate nové skúsenosti. Čakáme
vás v Centre voľného času v Zá-
mockom 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.

Jedinečná výstava potrvá do 27.6.

... -
srdečne pozývame rodičov s deťmi
na hravé dopoludnia

od 10.00 - 12.00 hod., kde
máme pre deti pripravené hry, tvo-
rivé 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 pondelok až štvr-

11. - 12. 6. KERA-
MICKÁ DIELŇA PRE DETI

V ZÁKUTIACH PRÍRODY

MAMA, OCKO, POĎ SAHRAŤ

každú stredu
a štvrtok

MaMaTaTaJa (centrum pre rodi-
nu)

INTERNET

-Archeológia Pezinka
- Jozef Franko - Sakrálna plastika
Výstava -

. Potrvá do 18. 6. 2004.

V dňoch 11. - 13. júna sa v športovej hale SOU na Komenského ulici v Pe-
zinku, uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov. Vý-
konný výbor Slovenského zväzu hádzanej pridelil organizáciu šampionátu
oddielu ŠKH Agrokarpaty Pezinok. S potešením vám oznamujeme, že v
majstrovskej súťaži sa do finálového turnaja prebojoval i domáci tím Agro-
karpaty Pezinok. Pod vedením trénerov Dušana Baďuru a Vladimíra Šimá-
šeka v drese domácich nastúpia: Milan Michalec, MarekČapkovič, Andrej
Budzák, Karol Svět lík, Tomáš Fleischhacker, Ján Gaži, Jakub Blaho, Vladi-
mír Vovolka, Tomáš Barták, Marek Šimášek, Michal Blaho, Marko Minaro-
vič, Mário Kocsis a Martin Šafár. Podrobný rozpis turnaja bude zverejnený
v infotexte pezinskej TV a v hale SOU. Príďte povzbudiť pezinských chlap-
cov na ceste za titulom Majstra Slovenska v hádzanej v súťažnom ročníku
2003/2004. Milo Matonog

Absolventský koncert - 28. 5. o
18.00 hod. v Spoločenskej sále
Domu kultúry. Vystúpia absolventi
hudobného odboru I. a II. stupňa.

tok od 10.00 - 16.00 hod. za popla-
tok 30 Sk/hod. s možnosťou fareb-
nej 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.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA
ODDELENÍ TECHNIKY

Adresa a kontakt:

Od 1. mája 2004 vstúpil do plat-
nosti nový zákon, ktorým sa mení
doterajší systém vydávania ozna-
čení na vozidlá pre držiteľov preuka-
zov zdravotne ťažko postihnutým
občanom. Označenia už nebudú
vydávať občianske združenia ale
Krajský úrad, odbor všeobecnej vnú-
tornej správy a živnostenského pod-
nikania. Pre občanov okresu Pezi-
nok to bude Krajský úrad Bratislava,
Staromestská 6, 811 03 Bratislava 1.

O osobitné označenie môžu požia-
daťmajitelia vozidiel:

a) na ktorých sa prepravujú ťažko
zdravotne alebo ťažko pohybovo
postihnuté osoby, odkázané na indi-
viduálnu prepravu. (K žiadosti žiada-
teľ predloží doklad totožnosti, preu-
kaz občana s ťažkým zdravotným
postihnutím a posudok úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny)

b) vedených sluchovo postihnutou
osobou. (K žiadosti treba priložiť
doklad totožnosti, vodičský preukaz

a posudok úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny)

Písomnú žiadosť Krajskému
úradu môže doručiť aj rodinný
príslušník postihnutej osoby, opatro-
vateľ, asistent a podobne. Podmien-
kou je písomné splnomocnenie pod-
písané oprávnenou osobou - žiada-
teľom.

K žiadosti je potrebný kolok v hod-
note 50 Sk. Bližšie informácie zís-
kate na odbore všeobecnej vnútor-
nej správy KÚ, tel. č. 02/5443 4412.
Úradné dni: pondelok a streda 7.30 -
17.00, utorok a štvrtok 7.30 - 15.00,
piatok7.30 - 13.00.

Prvým eurodieťaťom na Sloven-
sku sa stalaPezinčanka Dominika
Holásková. Narodila sa 1. mája o
0.30 hod. vo Fakultnej nemocnici
sv. Cyrila a Metoda v Petržalke
šťastnej mamičke Miroslave Ho-
láskovej.


