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Už tradične sa v centre Pezinka
uskutočnia v dňoch 16. - 18. de-
cembra Vianočné trhy. Predávať sa
bude vo štvrtok a piatok od 10.00 -
18.00 hod., v sobotu od 9.00 - 13.00
hod. Súčasťou trhov bude Ad-
ventná ulička vyhradená na ambu-
lantný predaj občerstvenia, sviatoč-
ného pečiva, darčekov, medu,
ľudovoumeleckých výrobkov a
iného tovaru viažuceho sa k vianoč-
ným sviatkom. Bude na ňu vyhra-
dený priestor od Starej radnice
okolo Marianskeho stĺpa cez Rad-
ničné námestie po Mestskú vínoté-
ku. Záujemcovia o predaj sa môžu
prihlásiť do 10. decembra na Mest-
skom úrade v Pezinku, Radničné
nám. 7, č.d.20 c, tel. 033/6901 125.

K predvianočnej atmosfére trhov
prispeje i sprievodný program. Na
piatok pripravuje Revia - Malokar-
patská komunitná nadácia, pre Pe-

zinčanov a návštevníkov vianoč-
ných trhov veľké prekvapenie,
okrem toho budú na pódiu na ná-
mestí vystupovať folklórne súbory a
hrať dychová hudba (vo štvrtok a
piatok o 16.30 hod., v sobotu o
10.00 hod.), chýbať nebude ani dre-
vený betlehem z dielne Kataríny
Slivkovej, ktorý mal u nás premiéru
minulý rok. Novinkou tohto roku
bude Vianočný bazár (v piatok
17.12. od 16.00 - 18.00 hod.). Budú
naňom predávať vlastnoručne vyro-
bené špeciality - slané a sladké peči-
vo, kapustnicu a pod. - riaditeľky
kultúrnych inštitúcií z Pezinka (Kul-
túrneho centra, Malokarpatského
múzea, Mestského múzea, Regio-
nálnej rozvojovej agentúry, Centra
voľného času a Revie). Výťažok z
predaja bude venovaný na dob-
ročinné účely.

(EL)

Malokarpatské múzeum v spolu-
práci s mestom Pezinkom budú
prezentovať na Panónskych jesen-
ných trhoch, ktoré sa uskutočnia v
dňoch 5. - 7. novembra 2004 v part-
nerskom meste Neusiedl am See.
Na ploche 24 m naše mesto pred-
staví svoje vinohradnícke a reme-
selné tradície prostredníctvom
veľkoplošných panelov v troch jazy-
kových mutáciach, exponátov z
depozitára Malokarpatského mú-
zea a ukážok výroby keramiky na
hrnčiarskych kruhoch žiakov SOU
na ul. M.R. Štefánika. Expozíciu
spestria degustácie malokarpat-
ských vín.
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(EL)

V dňoch 12. - 13. októbra sa na
pôde Mestského úradu v Pezinku
konal tréning budúcich školiteľov
na spracovanie projektov zo štruk-
turálnych fondov EÚ. Zúčastnilo sa
na ňom 20 expertov zo štyroch sa-
mosprávnych krajov západoslo-
venského regiónu. Hlavným garan-
tom celého projektu, ktorý je pilot-
ným pre celé Slovensko, je Regio-
nálna rozvojová agentúra Senec-
Pezinok a financuje ho holandská
vláda. Experti z tejto krajiny aj lek-
torovali spomínaný tréning v Pezin-
ku. Druhé stretnutie, zamerané už
na prípravu konkrétnych projektov,
sa uskutoční 4. - 5. novembra v Nit-
re.

V piatok 29. októbra navštívi
naše mesto delegácia pracovníkov
verejnej správy z Bavorska, ktorí
absolvujú na Slovensku štúdijnú
cestu zameranú na zoznámenie s
reformou verejnej správy v nových
členských krajinách EÚ. Organizá-
tori si na priblíženie slovenských
reálií vybrali Pezinok. S novými
kompetenciami samosprávy ich v
angličtine na MsÚ v Pezinku
zoznámi Mgr. Marek Jurina z práv-
neho oddelenia. Súčasťou pobytu
hostí bude aj prehliadka historickej
časti mesta so sprievodcom.

l
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Pokračovanie na 4. strane

Mesto Pezinok, Rímsko-
katolícka cirkev a Evanjelická
cirkev a.v. organizujú 1. novem-
bra Pamiatku zosnulých. Spo-
mienkový akt sa uskutoční o
15.00 hod. na cintorínoch na
Cajle a v Grinave, o 16.00 hod.
pri Dome smútku na cintoríne na
Seneckej ulici. (mo) V novembri sa uskutočnia dve

tradičné vinárskepodujatia.
V dňoch 19. a 20. novembra

usporiada Združenie Malokar-
patská vínna cesta v spolupráci s
Malokarpatskýmosvetovým stre-
diskom v Modre piatykrát Dni
otvorených pivníc. Vinári ich
sprístupnia v celej oblasti malo-
karpatského regiónu od Brati-
slavy až po Trnavu. Hlavný pred-
predaj vstupeniek v Pezinku
bude v Mestskej vínotéke na
Radničnom námestí.

Vo štvrtok 11. novembra na
Martina sa bude konať Sväto-
martinské požehnanie vína v
Mestskej vínotéke, ktoré organi-
zuje Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov. Na slávnos-
ti, ktorá začína o 18.00 hod., sa
zúčastnia miestni vinári a vino-
hradníci, duchovní a predstavite-
lia mesta. (mo)

V Dome kultúry sa 23. októbra konal 30. ročník med-
zinárodnej tanečnej súťaže Pezinský strapec, ktorého
história sa začala písať v roku 1974.

Na tohtoročnom podujatí sa zišlo 120 tanečných
párov zo siedmich európskych krajín - Čiech, Poľska,
Talianska, Maďarska, Chorvátska, Rakúska a Sloven-
ska. Súťažilo sa v desiatich výkonnostných a veko-
vých kategóriach - neregistrované páry do 11 a 13
rokov, nad 14 rokov, hlavná kategória D a C v
štandardných (STT) a latinskoamerických (LAT) tan-
coch, v kat. A - čo je najvyššia výkonnostná trieda - v
STT a páry medzinárodnej triedy v STTa LAT.

Najväčšia pozornosť sa pochopiteľne sústredila na
výkonnostne najkvalitnejšie súťaže medzinárodnej
triedy. Víťazom v štandardných tancoch sa stal talian-

sky pár Moreno Lirussi - Anna Plazzottová, v latinsko-
amerických tancoch zvíťazili Rakúšania Sergiy Geor-
gijev - Roswitha Wielandová.

Z Pezinčanov sa na najvyššom stupienku umiestnili
Jozef Jansčo - Johanka Pružincová v kategórii A-STT
a Lukáš Somík - Petronela Pivarčiová v kategórii C -
STT.

O krátke zhodnotenie podujatia sme požiadali
hlavnú organizátorku Kvetoslavu Štrbovú: "Tohto-
ročný jubilejný Pezinský strapec možno zaradiť medzi
najlepšie. Podarilo sa nám zabezpečiť kvalitných ta-
nečníkov, viacerí z nich majú skúsenosti z medziná-
rodných súťaží. Teší ma, že sme mohli publiku pred-
staviť aj bratislavské seniorské tanečné páry, ktoré
možno nájdu nasledovníkov aj u nás." (mo)



2 / SAMOSPRÁVA

Šieste riadne zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku v
tomto roku sa uskutoční v piatok 5.
novembra od 8.30 hod. v zasadač-
ke mestského úradu.

Poslanci budú prerokúvať infor-
máciu o plnení rozpočtu mesta za I.
polrok, rozbor hospodárenia mest-
ských firiem a organizácií, informá-
ciu o príprave rozpočtu na rok
2005, novelu rozpočtu na rok 2004,
stanovenie ceny za vývoz tuhého
komunálneho odpadu, správu o
verejnoprospešných službách a
iné.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude
konať 17. decembra. (mo)

Mesto Pezinok na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v
Pezinku č. 1-170/2004 zo dňa 10.9. 2004, vyhlasuje dražbu na pre-
daj stavebných pozemkov v lokaliteBielenisko.

PREDMETDRAŽBY ČAS DRAŽBY

Včase od 13.15do 14.15 hod. budeprestávka naobed.

Úplné znenia Oznámení o dražbe v zmysle § 17 zák. č. 527/2002
Z.z. nájdete na www.pezinok.sk a bližšie informácie vám poskytne
aj sekretariát prednostu MsÚ na tel.č. 033/6901 111.

Dražba sa uskutoční v budove Kultúrneho centra Pezinok, Holubyho
ulica č. 42, 902 01 Pezinok, v priestoroch veľkej sály na I. poschodí, dňa
13.11. 2004 (v sobotu) od8.00 hod.

Predmetom dražby bude prevod stavebných pozemkov v k.ú. Pezi-
nok, v lokalite Bielenisko, zapísaných na liste vlastníctva č. 8113, ktorý
je evidovaný na Katastrálnom úrade v Bratislave, správe katastra Pezi-
nok, konkrétne:

Každý stavebný pozemok sa bude dražiť osobitne, pod poradovými
číslami ako sú vyššie uvedené.

Najnižšiepodanie je 2500 Sk/m a minimálne prihodenie je50 Sk/m .
Dražobná zábezpeka bola určená na 250 000 Sk.

1. pozemok parc. č. 734/9 trvale trávnaté plochy o výmere 739 m 8.00 hod.
2. pozemok parc. č. 734/11 trvale trávnaté plochy o výmere 726 m 8.45 hod.
3. pozemok parc.č. 734/13 trvale trávnaté plochy o výmere 690 m 9.30 hod.
4. pozemok parc.č. 734/16 trvale trávnaté plochy o výmere 703 m 10.15 hod.
5. pozemok parc. č. 734/17 trvale trávnaté plochy o výmere 712 m 11.00 hod.
6. pozemok parc. č. 734/18 trvale trávnaté plochy o výmere 634 m 11.45 hod.
7. pozemok parc.č. 734/19 trvale trávnaté plochy o výmere 600 m 12.30 hod.
8. pozemok parc.č. 734/20 trvale trávnaté plochy o výmere 649 m 14.45 hod.
9. pozemok parc.č. 734/21 trvale trávnaté plochy o výmere 639 m 15.30 hod.
10. pozemok parc. č. 734/22 trvale trávnaté plochy o výmere 773 m 16.15 hod.
11. pozemok parc. č. 734/23 trvale trávnaté plochy o výmere 614 m 17.00 hod.
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Ocenení pestovatelia kvetín za rok 2004 spolu s pri-
mátorom mesta Oliverom Solgom.

Mimoriadnu cenu za trvalú starostlivosť o zeleň
prevzala Daniela Gašparovičová (Hotel Lipa).

Najkrajšia
predzáhradka
rodiny
Kriškových z
Hurbanovej
ulice.

Snímky (mo)

Mesto Pezinok zorganizovalo už
deviatykrát súťaž o Najkrajšiu kveti-
novú výzdobu. Vyhlásenie výsledkov
za rok 2004 sa uskutočnilo 6. ok-
tóbra v obradnej sieni radnice za
účasti primátora mesta Olivera Solgu
a ocenených.

V kategórii
komisia prvé miesto udelila rod.

Balážiovej, Záhradná 9, na druhom
mieste sa umiestnila rod. Kopčeko-
vých, Cajlanská 209 a na treťom rod.
Drgalových,Nálepkova 8.

V kategórii
prvenstvo získala rod. Kriš-

kových, Hurbanova 36, na druhom
mieste rod. Kakalíkových, gen. Svo-
bodu 15 a na treťom rod. Hančíko-
vých, Cajlanská 252.

V kategórii bola
ako najkrajšia vyhodnotená kveti-
nová výzdoba na Vinárskom dome,
Holubyho ul., na druhom mieste sa
umiestnila Vináreň U magistra, ul.

Najkrajšie okno, bal-
kón

Najkrajšia predzá-
hradka

Verejná budova

M.R. Štefánika a na treťom reštaurá-
cia Koníček, Bratislavská ul.

Tohto roku bola prvýkrát udelená
mimoriadna cena za trvalú starostli-
vosť o zeleň, ktorú získala rodina
Gašparovičových, hotel Lipa.

Organizátori ďakujú a oceňujú úsi-
lie všetkých, nielen víťazov súťaže,
ktorí venujú nemálo času, energie a

lásky skrašľovaniu svojich príbytkov
a ich okolia a robia tak radosť sebe i
ostatným, v konečnom dôsledku
prispievajú pozitívne k celkovému
vzhľadu nášho mesta.

Mesto Pezinok ďakuje sponzorovi
podujatia novootvorenému záhrad-
nému centru Eden park na Šenkvickej
ul. 14/a za finančnúpodporu. (EL)

V Pezinku býva dobrým zvy-
kom vždy koncom roka vydať
Kalendár podujatí na budúci rok.
Mestský úrad Pezinok preto vy-
zýva aj touto formou všetkých
organizátorov kultúrnych, spo-
ločenských, športových a chari-
tatívnych podujatí, aby

nahlásili informá-
cie o pripravovaných aktivitách
(festivaloch, koncertoch, súťa-
žiach, prezentáciach, seminá-
roch, výstavách a pod.). Okrem
názvu (prípadne stručnej cha-
rakteristiky akcie), termínu a
miesta konania treba uviesť i
kontakt na garanta. Uvedené
údaje možno doručiť na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, č.d. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msu-
pezinok.sk.

Všetky podklady budú po spra-
covaní začiatkom decembra
vydané v tlačenej podobe (ako
Kalendár podujatí poriadaných v
meste Pezinok v roku 2005) a
uverejnené na web stránke
mesta (www.pezinok.sk). Zosta-
vovateľ ďakuje organizátorom
jednotlivých podujatí vopred za
spoluprácu pri tvorbe tohto uži-
točného materiálu, ktorý je cen-
ným zdrojom informácií pre Pe-
zinčanov i jeho návštevníkov po
celý rok. K dispozícii bude hneď
po vydaní v Informačnom centre
na Radničnomnám. 9.

do 5. no-
vembra 2004

(EL)

Prvá streda v novembri padne na
3., a tak je tento deň vyhradený na
stretnutie poslancov Mestského
zastupiteľstva v Pezinku s občanmi.
Tí budú mať na Mestskom úrade,
Radničné nám. 7, od 16.00 - 18.00
hod. v miestnosti č. 19, príležitosť
na diskusie o aktuálnych problé-
moch života v našom meste, na po-
dávanie podnetov, pripomienok, či
dožadovanie sa vysvetlenia roz-
hodnutí orgánov samosprávy. (EL)

Občania mesta si iste všimli, že v
južnej časti mesta, od Hrnčiarskej
ulice až po sídlisko Juh, sú veľké
rozkopávky. Nie sú to havárie, ale
dopredu pripravená investícia Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti,
ktorá zahŕňa výmenu ventilov na
rozvodoch vody. Tieto opravy,
vzhľadom na dezolátny stav zaria-
denia, boli už nevyhnutné.

Ako nám povedal primátor Oliver
Solga, mesto si veľmi cení dobrú
spoluprácu s BVS, ktorá sa snaží
vychádzať pri riešení vodáren-
ských problémov v ústrety. (mo)

V Slovenskej televízii sa objavila
správa, že znečistená voda z Pe-
zinka otrávila ryby v mŕtvom ramene
Dunaja pri Ivánke. O bližšie informá-
cie sme požiadali primátora Olivera
Solgu:
-Táto správa nebola úplná. K úhynu
rýb z nedostatku okysličenia vody
dochádza aj v letnom období. Je
pravda, že Bratislavská vodárenská
spoločnosť robila rekonštrukciu do-
sadzovacej nádrže na pezinskej čis-
tičke, ktorá je v jej majetku a nevy-
chádzala z nej úplne čistá voda. Na
opravu, ktorá prebehla v kratšom
čase ako bolo určené, dal súhlas
Obvodný úrad životného prostredia.
Vinu na znečisťovaní vôd však má aj
Povodie Dunaja, ktoré nezabez-
pečuje čistenie tokov, ktoré spravuje,
takže sú plné bahna a iných nečistôt,
čo ovplyvňuje kvalitu vôd. (mo)
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No, tak máme aj po vinobraný a
pomaly aj po obyračkách. Vačina
vinohradnýkú si pochvalovala
pekné počasí, báraj to any zdaleka
nebolo tak dobré jako minulý rok.
Chválili si hlavne tý, čo scihli obrat
ešče za tepla a sucha. Ale sú aj
ludé, čo si pamatajú taký rok, že uš
začátkem októbra uderily také mra-
zy, že pri obyračke opadával s
kýblu klozír. Ale to boli bohatý ludé,
ket obýraly do klozírových kýblú,
my skromnejší ešče aj neska obí-
ráme do zinkových.

Na začátek mosím vyslovyt ra-
dost s teho, že sa vám stĺpek lúbý a
že mi nekerý z vás aj píšu. Kon-
krétne podzekovány patrý Roma-
novi Hupkovi z Grinavy, kerý vám
šeckým otkazuje, že sa nemáte
hambit vyprávat po pezinsky, lebo
aj to je to, čo nás odlyšuje ot tých
druhých. Za vzor nám dáva vý-
chodnáru, kerých spozná každý,
hnet jak otvorá hubu. Podzeko-
váný patrý aj Ančike pezinskej
kronyke, kerá mi napísala jak jej je
lúto za starú Fortnu, kerú ona volá
Katova ulička a aj za inačíma ve-
cáma ze starého Pezinka. Já len
dúfam, že ket sa tá Fortna dokončí,
bude trocha krajšá jako prettým
(ten chodnýk uš aj je) a že temu
nebude nygdo vymýšlat nové me-
ná, ale že to zostane Fortna a ná-
jde sa aj tabula, čo to šeckým poví.
Ve svojem lisce spomína Ančika aj
známú osobnost našeho mesta
Imriška Šipku, kerý patrí k Pezinku
podobne jako Šéne Náci k
Prešporku. Stejnak je to zaujíma-
vé, kolko ludzí sa tu snažilo o slávu
a večnú památku, dokonca si ne-
kerý z nych na tu počest postavili v
mesce aj šelijaké opachy a neskaj
si na nych nygdo any nespomene.
Imriška si pamatajú hádam šeci, čo
ho zažily a nekedy stretly v mesce.
Já si ho pamatám velice dobre,
jako kedysik brázdzil mesto a my
zme sa ho jako malé dzeci pýtaly
kedy zme sa narodzily alebo o kól-
kej ide vlak do Trnavy. Nykedy sa
nemýlil. Dohový, jako by sa Imriško
živil neskaj, možno by zrovna on
bol výnymečný počítačový ma-
cher, taký náš pezinský Bil Gejc a
vozil by sa v drahém aftáku.

No, ale vrácim sa ešče g neke-
rým vašim pripomýnkam. Opčas
keca stretneme v mesce, alebo pri
decku vínka, nekerý z vás mi hovo-
rá, že sa nehovorý nygdy, ale ny-
kedy alebo že mesýc je po správ-
nosci mesác a tak dálej. No já na to
len tólko: Vážený, uvedomte si, že
Pezinek neny žádná zaprdzená
dzedzina, ludzí je tu jako maku,
keby sa šeci naráz rozhodly ýt v
nedzelu na fodbal, any by sa nepo-
mescily. Ináč sa vypráva v Grinave,
ináč na Cajle, ináč na námescí a
ináč na Pažici, tak gdo sa f tém
šeckém má vyznat? Já. No, ale to
mám pri každém podezrivém slove
písat do zátvorky jaxa to gdze ho-
vorí? Já sem si f týchto vecách po-
móhel tvrdzeným dzetka Berno-
láka (áno, to je ten, čo podla ného
premenovaly Čeklís a čo ho máme
aj na dvestokorunáčke), kerý tvrd-
zí, že „píš jako očuješ“, no a já sem
si to, práda trocha prispúsobil a tak
moje heslo je: „píš jak víš“ a tak to
bude f týchto stĺpkoch aj nadálej. A
komu sa to nelúbi... Tú pesnyčku
hádam poznáte šeci.

Zúctú Váš
strycolajo@centrum.sk

Strýco Lajo

Základná škola Náboženskávýchova Etická výchova

Spolu 808 608

Na bielenisku 145 139

Kupeckého 236 148

Holubyho 104 76

Fándlyho 216 192

Orešie 107 53

2. stupeň ZŠ

Základná škola Náboženská výchova Etická výchova

Spolu 151 62

Na bielenisku 12 11

Kupeckého 43 27

Holubyho 20 3

Fándlyho 60 21

Orešie 16 0

1. ročník ZŠ

Od 1. septembra sa na základných školách prváci a žiaci 2. stupňa učia aj
jeden povinne voliteľný predmet - náboženstvo alebo etickú výchovu.
Týždenne je to jedna hodina. Druháci, tretiaci a štvrtáci majú náboženskú
výchovu ako nepovinný predmet.

Zaujímalo nás, koľko žiakov sa prihlásilo na povinne voliteľný predmet
(náboženstvo alebo etika) v prvom ročníku a na 2. stupni. Informácie nám
poskytlo sociálne oddelenie MsÚ: (mo)

V aprílovom čísle Pezinčana sme
uverejnili správu o pripravovanom
prieskume na zistenie záujmuobča-
nov o zriadenie cirkevnej školy v
Pezinku. Prieskum sa robil na zá-
klade požiadavky viacerých obča-
nov mesta, ktorí zriadenie školy
požadovali.

Ako sme sa dozvedeli na Far-
skom úrade v Pezinku organizátori
rozdali 5000 kusov dotazníkov, z
ktorých sa vyplnených vrátilo 218.
Z nich bolo 200 za zriadenie cirkev-
nej školy, 12 bolo proti a 6 bolo ne-
platných. Z 200 kladných odpovedí
len 64 potvrdilo záujem, že dieťa
bude školu navštevovať. Je to malý
počet na to, aby bola cirkevná
škola v našom meste zriadená,
pretože by na jednu triedu vychád-
zalo iba po osem žiakov, čo je veľmi
málo. (mo)

Mesto Pezinok organizuje ďalší
kurz mestských sprievodcov. Prvé
stretnutie záujemcov sa uskutoční
v stredu 3. novembra o 16.00 hod.
na Mestskom úrade, v zasadačke
č. 12. Kurz bude ukončený záve-
rečnou skúškou a jej absolventi
získajú osvedčenie oprávňujúce
na výkon sprievodcovskej služby v
Pezinku. Prihlásiť sa možno do
uvedeného termínu na tel. č.
033/6901 102 alebo e-mailovej
adrese:

.
eva.lupova@msupezi-

nok.sk (EL)

Aké sú vaše aktivity na dôchodku? Vytvára vám mesto podmienky na realizáciu?

Anna Štilhamerová Eva Wengová Ján Veselý Milada Krejčiová

- Som pred-
sedníčkou pezinského klubu Ve-
nuša, ktorý združuje ženy, väčšinou
na invalidnom dôchodku, po operácii
prsníka. Činnosť klubu je zameraná
hlavne na stretávanie, kde sa poroz-
právame, varíme, pečieme i liečime
sa. Zúčastňujeme sa na podujatiach,
ktoré robí mesto, ale aj organizu-
jeme Deň narcisov, Deň jabĺk, pred-
nášky. Mesto nás podporuje, po-
máha nám finančne, ale aj vtedy,
keď potrebujeme nejaké pomôcky či
miestnosť.

- Chodím do klu-
bu dôchodcov na Sládkovičovej ulici,

Anna Štilhamerová:

Eva Wengová:

kde sa dá kultúrne vyžiť, činnosť je
ozaj bohatá. Našla som si tu veľa
priateliek. S podujatiami, ktoré sa
pre dôchodcov v klube a v meste
robia som spokojná. Škoda len, že z
časových dôvodov sa na mnohých
podujatiach nemôžem zúčastniť
častejšie, vychádza mi to len na je-
den deň v týždni.

- Som predsedom
Jednoty dôchodcov Slovenska v
Grinave. Jedobré, že mesto sa stará
o dôchodcov a vytvára im pod-
mienky na stretávanie. V klube
dôchodcov máme vytvorenú hudob-
no-spevácku skupinu Jajoba. Ro-

Ján Veselý:

bíme si vlastné programy, na pose-
deniach si zatancujeme a zaspieva-
me. Je nám spolu príjemne.

- V našom
klube na Sládkovičovej ulici vediem
spevácky zbor Jasienka. Vystupu-
jeme v klube i na rôznych podujati-
ach v meste. Veľmi rada tiež recitu-
jem. Vymysleli sme si ďalšiu aktivitu,
budeme sa v novovytvorenom krúž-
ku učiť angličtinu. Som presvedčená,
že v rámci klubov dôchodcov v na-
šom meste by sa dal vytvoriť aj
ochotnícky divadelný krúžok, je tu
mnoho schopných ľudí, ktorí by sa
do takejto činnosti zapojili.

Milada Krejčiová:

(mo, pr)
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Pri nedávnej dopravno-bezpeč-
nostnej akcii, policajti kontrolovali
dodržiavanie ustanovených a ob-
medzených rýchlostí jazdy. Zasta-
vovali a kontrolovali najmä tých
vodičov, ktorí porušovali pravidlá
cestnej premávky, nerešpektovali
maximálnu povolenú rýchlosť a
nedávali prednosť chodcom pri
prechádzaní cez priechod.

Za nerešpektovanie pravidiel
cestnej premávky a najmä pre-
kročenie maximálnej povolenej
rýchlosti môže polícia na mieste
uložiť blokovú pokutu do výšky
2000 Sk, resp. v správnom konaní
môže byť uložená pokuta až 7000
Sk. Za hrubé porušenie pravidiel
môže policajt zadržať aj vodičský
preukaz. Z nerešpektovania naj-
vyšších dovolených rýchlostí vy-
plýva aj časté porušenie povinností
dať prednosť chodcom prechád-
zajúcim cez priechod pre chodcov.
Vodič nesmie chodcov obmedziť

ani ohroziť a na tento účel je po-
vinný aj zastaviť.

Ako nás informovala ppor. Eva
Viktorínová z Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru Brati-
slava III v rámci dopravno-
bezpečnostnej akcie bolo ulože-
ných 313 pokút vodičom, 2 chod-
com a 1 cyklistom. Priestupky sa
týkali rýchlosti jazdy (162), nedania
prednosti (8), požitia alkoholických
nápojov (3), bezpečnostných pá-
sov (22).

Na mieste boli uložené pokuty v
sume 350 tis. Sk a zadržané boli tri
vodičské preukazy za jazdu pod
vplyvom alkoholu a 3 za hrubé poru-
šenie pravidiel cestnej premávky.
Ďalšia veľká bezpečnostná akcia

polície pod názvom Jastrab sa
uskutočnila v poslednom septem-
brovom týždni. Bola zameraná na
bezohľadných vodičov a na štýl
jazdy luxusných automobilov, ktoré
často porušujú predpisy. (mo)

Klub dôchodcov na Hrnčiarskej
ulici v Pezinku zorganizoval pre
svojich členov zájazd do Brezovej
pod Bradlom.

Za krásneho slnečného počasia
sme navštívili Slovenské národné
múzeum Milana Rastislava Štefáni-
ka, učenca, hvezdára, francúzskeho
generála, európskeho diplomata,
prvého ministra vojny Českosloven-
skej republiky, ktorý sa narodil 21. 7.
1880 a zomrel 4. 5. 1919. Pri mohyle
sme si pripomenuli jeho zásluhy,

ktorými sa zapísal do dejín Sloven-
ska. Štefánikovým životným krédom
bolo - Veriť, milovať, pracovať!

Cestou sme sa zastavili v kúpeľ-
nom mestečku Smrdáky, kde sme
si v prekrásnom parku kúpeľného
areálu odpočinuli.

Naša vlasť je krásna, spájajú nás
s ňou spomienky na život, dúfame,
že naše vnúčatá sa dožijú krajšieho
zajtrajška a že si budú vážiť a
zveľaďovať svoju rodnú zem.

Marta Klamová

V Bratislavskomkraji budú prázd-
niny v školách v tomto školskom
roku v týchto termínoch: zimné 23.
decembra 2004 - 2. januára 2005,
polročné 1. februára, jarné 21. - 25.
februára, letné 1. júla - 31. augusta.

(mo)

Druhý ročník hodnotenia najlep-
ších slovenských vín pozná tohto-
ročných víťazov.

získalo akostné víno
Iršay Oliver, ročník 2003 z Vinár-
skych závodovTopoľčianky.

Odborná porota na čele s prof.
Ing. Fedorom Malíkom, DrSc. hod-
notila 48 vín od 13 vinárov a viná-
renských firiem.

Poradie prvých desiatich miest
Metro víno 2004:

1. Iršay Oliver 2003 akostné - Vi-
nárske závodyTopoľčianky s.r.o.

2. Predium 2001 akostné - Vi-
nárstvo Vinanza s.r.o.
3. Dornfelder 2003 akostné - Víno

Matyšák s.r.o.
4. Rulandské šedé 2000 akostné -

Vinárstvo Vinanza s.r.o.
5. Rulandské biele 1999 akostné -

Vinárske závody Topoľčianky
6. Rizling rýnsky 2003 akostné -

VPS Pezinok s.r.o.
7. Svätovavrinecké 2003 akostné

-VPS Pezinok s.r.o.
8. Frankovka modrá 2003 kabi-

netné - Vitis Trade s.r.o.
9. Muškát žltý 2003 akostné - J+J

Ostrožovič
10. Cabernet Sauvignon bar. 2000

akostné -Agro - Movino s.r.o.

Titul Metro víno
roku 2004

(r)

Na križovatke Krížna-Malacká
mal byť cez cestu počas Hodokva-
su vyznačený priechod pre chod-
cov. Taxíky privážali stovky náv-
števníkov, mnohí prišli pešo, všetci
sa museli dostať cez cestu smerom
k areálu, kde sa podujatie konalo.
Bol tam veľký chaos, stále hrozilo,
že dôjde k nebezpečnému úrazu.
Zarazilo ma, že policajti sedeli v
autách a sledovali, ako kompliko-
vane sa chodci dostávajú cez frek-
ventovanú cestu.

Na Vinobraní som bol svedkom
ako dvaja predávajúci pred Zámoc-
kým parkom vysýpali smetné ná-
doby a rovno pred očami návštev-
níkov z nich vyberali použité papie-
rové poháre. Tieto potom prepláchli
vodou a odniesli do stánkov na ďal-
šie použitie.

Tohtoročný cyklus kurzov zamera-
ných na prípravu regionálnych špe-
cialít pod názvom Ako to robili naše
babky sa ukončí 24. novembra. Za-
čne sa ako zvyčajne o 16. hod. v
dielni Malokarpatského múzea a
tentokrát bude venovaný receptom
na jedlá obvyklé pri kare. Po pokr-
moch podávaných pri krste a
svadbe je kar posledným obradom
sprevádzajúcim život človeka a záro-
veň ostatným obradovým jedlom,
ktorým bol venovaný tento ročník už
sedemročného cyklu varenia podľa
osvedčených receptov organizova-
ného Malokarpatským múzeom pod
vedením jeho riaditeľky a zároveň
lektorky kurzov Dany Kopálovej.
Vstup na podujatie je voľný. (EL)

Pezinok bol 16. októbra hostite ľom celoslovenskéhostretnutia Klubu Slo-
venky. Viac ako päťdesiat jeho členiek navštívilo naše mesto s cieľom lep-
šie ho spoznať a šíriť o ňom získané informácie. Súčasťou ich programu
bolo oficiálne prijatie primátorom Oliverom Solgom, prehliadka mesta so
sprievodcom, návšteva Malokarpatského a Mestského múzea, minivý-
stavka ľudovoumeleckých výrobkov tvorcov z Pezinka a vystúpenie pezin-
skýchamatérskychumelcov (ZUŠ, spevácky zbor Jasienka, Break dance).

(EL)

V minulom čísle sme uverejnili
pod znač. Dr. J.A. CSc. list nášho
čitateľa, v ktorom píše, že v ob-
chode Záhradkár na Holubyho ul. v
Pezinku kúpil prípravok na ochranu
rastlín, ktorý chcel po 15 - 20 mi-
nútach s bločkom vrátiť, keďže prí-
pravok kúpil aj zať, ale predavačka
nechcela tovar prevziať naspäť.
Odôvodnila to tým, že im to vedúci
zakázal. Nepochodil ani vtedy, keď
navrhoval, že v cene vráteného
tovaru si vyberie iný predávaný
výrobok. Čitateľ sa pýta, ako prišli v
predajni na takéto riešenie?

Na kritický postreh nám poslal
vyjadrenie vedúci predajne Zá-
hradkár Ing. Ján Schwarc:
- V našich predajniach ponúkame

služby zákazníkom k ich doterajšej
spokojnosti. Tovar u nás zakúpený
je možné vymeniť a vrátiť pri spl-
není určitých podmienok. Na kaž-
dý, už zakúpený tovar je vydaný
pokladničný blok s ktorým je po-
trebné sa pri výmene preukázať. V
prípade, že predavačka by zákaz-
níkovi nevyhovela, treba sa obrátiť
na vedúceho.

Žiaľ, nie všetky druhy tovarov je
možné týmto spôsobom vymieňať.
V dnešnej dobe, keď sú páchané
trestné činypomocou rôznych teku-
tých prchavých látok a rôznych
práškov nik nemôže vylúčiť, že ne-
príde k zneužitiu takejto doteraz
nami poskytovanej služby. Zodpo-
vednosť za spätne prevzatý tovar
preberá vedúci resp. predavačka.
Nie je možné odkontrolovať či ne-
prišlo k výmene obsahu náplne.
Týmto spôsobom sa snažíme chrá-
niť zákazníkov. (mo)

Už tradične okrem klubových osláv sa v októbri stretávajú všetci pezinskí
dôchodcovia. Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo 20. októbra v Dome
kultúry. Asi 250 účastníkov pozdravil primátor mesta Oliver Solga. V
sprievodnom programe vystúpili deti z Materskej školy na Svätoplukovej
ulici a žiaci Základnej umeleckej školy. (EL)

Snímka (mo)

Pokračovanie z 1 strany
Druhý novembrový pondelok

bude Pezinok miestom prezentá-
cie firiem Dolného Rakúska so za-
meraním na komunálnu eko-tech-
niku. Na podujatí sa okrem približ-
ne stovky zástupcov rakúskych fi-
riem so spomínaným zameraním
zúčastnia aj predstavitelia vlád
oboch krajín (ministri životného
prostredia Rakúska i Slovenska),
Obchodnej komory Dolného Ra-
kúska, samosprávnych krajov Dol-
ného Rakúska, Bratislavského i
Trnavského, ve ľvyslanectiev
oboch krajín a zástupcov finančnej
sféry. Stretnutie sa začne prijatím
hostí v historickej sieni Starej radni-
ce, firemné prezentácie budú vo
Vinárskom dome a spoločenskou
bodkou za podujatím bude de-
gustácia malokarpatských vín v
Mestskej vínotéke. Koordinátorom
celého projektu je Euregio Service
Weinviertel so sídlom v rakúskom
Zistersdorfe.

l

(EL)
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Mesto Pezinok vyjadruje poďako-
vanie všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a uskutočnení Vinobrania
2004 a za finančnú, či materiálnu
pomoc a spoluprácu pri organizač-
nom zabezpečení tohto podujatia.
Vďaka patrí:

Vitis Pezinok, Ad
Sun, s.r.o.,Auto Karpaty, a.s.,Auto-
opravovňa Peter Strnisko, Bageta,
Batea-stav, s.r.o., Lexmark TM,
D.I.S.I., s.r.o., Eba, s.r.o., Eminens,
s.r.o., Flaga Slovplyn, s.r.o., Fratel-
lo, Reštaurácia McGOG, Gazmont,
s.r.o., Hotel Lipa, Innspol, s.r.o.,
Instamik, s.r.o., JŠ-Servis, KKH
spol. s r.o., Klimasoft s.r.o., Kon-

sponzorom:

štrukt, MK therm, Modaco, Murat,
s.r.o., Petmas, s.r.o., Petmas
Onyx, s.r.o., Pezinské tehelne,
a.s., Portik, s.r.o., Ros, s.r.o., Rosa-
na, Runec, s.r.o., Stamet, s.r.o.,
Stando-Autoservis, Stavoimpex,
ŠPEP, Tesco, Uno-fashion, Víno
Matyšák, VÚB, a.s., Dexia, a.s.,
Minobs, Víno Ludvik, VVDP Karpa-
ty, ZMOP, Jozef Iľko, Vladimír Ba-
ňák, Róbert Krátky, Gregor Danišo-
vič, Štefan Eliáš.

Kultúrne cent-
rum a Informačné centrum, Cent-
rum voľného času, Malokarpatské
múzeum, Mestské múzeum,
Zdenko Sitka, Helena Benková,

spolupracovníkom:

Emil Pícha, Mestský podnik
služieb, Malokarpatská vinohrad-
nícka spoločnosť, Okresné riadi-
teľstvo policajného zboru SR, SAD,
Železnice SR, Modrý oblak - skaut-
ský oddiel, Miestna organizácia
Slovenského Červeného kríža,
Pavol Boriš,Agnesa Koubová, Kos-
týmové štúdio Elijana, Ľubica Kol-
lárová, Marek Kollár, Mestská víno-
téka, Vladimír Ulrich, František Fé-
der, Zlatko Blaževič, obce Viničné,
Slovenský Grob, Vinosady, mest-
ská časť Bratislava-Rača, folklórne
súbory Čerešničky a Mladosť zo
Šenkvíc, Veteran Car Club, Malo-
karpatský banícky spolok, dychová
hudba a folklórny súbor z partner-
ského mesta Neusiedl am See,

Dobrovoľný hasičský zbor Pezi-
nok, Viktória - klub bicyklov veterá-
nov, Mládežnícky basketbalový
klub, Tanečný klub Petan, Gymná-
zium Pezinok, TJ Sokol - džudo
klub a oddiel orientačného behu,
Karate klub.

Pe-
zinčan, TV Pezinok, Kuriér, Pezin-
ský podnikateľ, Pezinsko.

Všetci majú veľkú zásluhu na
tom, že Vinobranie bolo úspešné a
stalo sa nielen oslavou práce vino-
hradníkov a vinárov v Pezinku a
celom malokarpatskom regióne,
ale i dôstojne reprezentovalo spo-
ločenský, historický, ekonomický,
kultúrny a ľudský potenciál nášho
mesta.

mediálnym partnerom:

(EL)

V tomto roku v nezvyklom termíne, až vo štvrtom
septembrovom týždni, sa uskutočnilo v Pezinku Vino-
branie. Predchádzali mu oberačkové slávnosti v Rači
a Modre. Naše boli zvláštne tým, že sa konali už po
roku, keďže padlo rozhodnutie usporadúvať toto po-
dujatie každoročne. Striedania s Modrou v doteraj-
šom dvojročnomcykle teda užnebude.

Toto rozhodnutie mesta malo svojich prívržencov,
ale boli aj skeptici, ktorí predpovedali fiasko. Pezin-
ské Vinobranie sa však aj tentoraz mimoriadne vyda-
rilo. Prišlo veľa návštevníkov, takmer vôbec nebolo
cítiť, že len pred týždňom bolo rovnaké podujatie v
susednej Modre. Pezinčania teda zámer mesta prijali
aprivítali ho i ľudia z okolia, hlavne z Bratislavy.

Azda najväčšie riziko, pri organizovaní v neskoršom
termíne, hrozilo z počasia, ktoré sa však už tradične k
Pezinčanom zachovalo priaznivo. Aj keď bolo chlad-
nejšie a trochu spŕchlo, nespôsobilo to vôbec pro-
blémy a nenarušilo bohatý program.

Slávnosti vína sa oficiálne začali v piatok podvečer
Prvým dúškom na tribúne predZámkom. Tradičnému
aktu, ktorému sa prizerali stovky návštevníkov, pred-
chádzalo štvrtkové otvorenie výstavy v Mestskom
múzeu a v piatok doobeda odborný seminár o slo-
venských vínnych cestách a otvorenie výstavy v Malo-
karpatskom múzeu.

Večer prvého dňa sa na tribúne na Radničnom ná-
mestí predstavili naše mladé hudobné a spevácke
talenty v programe Pezinčania Pezinčanom. Veľký
záujem bol o vystúpenie Vidieka a o diskošou. Na
tribúne v parku patril celý večer country hudbe,
hosťom nášhoArionu.

V sobotu sa začali programy o 10. hodine. Na
oboch tribúnach sa nepretržite striedali hudobníci,
speváci, tanečníci, šermiari, ohňová šou, módna preh-
liadka. Najväčší záujem sa sústredil na koncert Jany
Kirschner a Uragánu, ale skvelú kulisu mali aj ostatné
vystúpenia. Nechýbal ohňostroj a disko Rádia Okey.
Novinkou bola Vinea Festina šou a kotvené lety teplo-
vzdušným balónom, ktoré zabezpečil Vitis.

V nedeľu predpoludním pezinskí duchovní
požehnali tohtoročnú úrodu, potom bol alegorický
sprievod. Na prekvapenie mnohých bol pestrý a boha-
tý, návštevníci ho pochvaľovali. Poobede na námestí
vystúpili hudobníci z partnerského rakúskeho mesta
Neusiedl am See a zo Srbska. Pred Zámkom zasa
vyše štyri hodiny kraľovala dychovka, nádhernou bod-
kou bolovystúpenie Stříbrňanky.

Vinobranie však nie sú len kultúrne programy. Pre
návštevníkov poskytovalo svoje služby 408 predaj-
cov, 80 stánkov s občerstvením a reštauračné služby
s kapacitou 1300 miest na sedenie, 150 ľudových
výrobcov a atrakcie pre deti. Uskutočnili sa viaceré
sprievodné podujatia. V sobotu sa na Potočnej ulici
konala medzinárodná súťaž Fyzulnačka vo varení
fazuľovej polievky.

Bol to opäť veľkolepý sviatok našich vinárov a vino-
hradníkov, dorábajúcich jedinečný mok, ktorý prináša
slávu kraju pod Malými Karpatmi. MilanOravec



6 / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Laura Mikušová 18.8.
Emil Biháry 20.8.
Kristián Juran 21.8.
MichalČaputa 26.8.
Kristína Gardošová 27.8.
Jakub Galbavý 30.8.
SimonaČasnochová 31.8.
Adam Mičko 2.9.
Lucia Švecová 2.9.
Alexandra Barančíková 3.9.
Richard Gallo 4.9.
Nikola Ševčíková 6.9.
Zuzana Vargová 6.9.
Tamara Jakimová 11.9.
Natália Klačanová 12.9.
Tomáš Magát 14.9.
Richard Lovíšek 20.9.
Andrej Štefík 22.9.
Ladislav Bachorec 23.9.

Marek Šilhár a JanaKicková
Ján Slovák aMária Kollárová
Miroslav Selič a Martina Muzslaiová
Richard Navara a Katarína Molná-
rová
Jozef Hlatký a Ing. Ester Lišková
Mgr. Peter Schwammel a Veronika
Hlavnová
Július Štift a Jana Gerdová
Robert Milčík a Mgr. art. Magdaléna
Handreichová
Igor Sodomaa Daniela Šavlíková
Martin Ondrovič a Katarína Hubri-
chová

Terézia Pilarčíková 1.10.
Zita Tomašovičová 5.10.

70-roční

Jozef Beták 62 r.
Margita Frimmerová 81 r.
EduardGlváč 74 r.
Anna Hodinková 83 r.
Albert Kacerle 85 r.
Pavel Kaufmann 69 r.
Jaroslav Kern 44 r.
Stanislav Kern 57 r.
Ing. Emanuel Kóňa 76 r.
Jozef Mečár 52 r.
Jozef Monček 54 r.
Matilda Šmatlánková 80 r.
Branislav Števo 40 r.
Ludovika Švorčíková 74 r.
Ľubomír Tichý 62 r.
Jozef Uhrovčík 59 r.
Mária Vavrinčíková 45 r.

Alžbeta Plačková 7.10.
Vladimír Konečný 8.10.
Antónia Ježovičová 14.10.
Mária Šoltésová 16.10.
Otília Benčúriková 20.10.
Gizela Hanúsková 28.10.
Milan Mlkvý 28.10.

Jozef Krivošík 2.10.
Rudolf Ernst 7.10.
Alžbeta Majtanová 11.10.
Blanka Babalová 17.10.
Mária Maťúsová 17.10.
Júlia Studvová 23.10.
Jozefína Valentovičová 23.10.
Irma Juráková 26.10.
Štefánia Pullmannová 28.10.

Mária Chovancová 1.10.
JúliaČechová 2.10.
Helena Paulíniová 8.10.
Zita Ciprušová 15.10.
Silvester Marhavý 17.10.
Anna Kolényová 21.10.
LukáčKrasňanský 24.10.
Anna Lovičová 27.10.
Ivan Kostka 28.10.
Gizela Krčíková 30.10.

Mária Bulová 1.10.
Hilda Franková 11.10.
Rudolf Somík 20.10.
Mária Tahotná 29.10.

Florián Hasoň 11.10.
Mária Voleková 14.10.

Juraj Moravský 3.10.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

92-ročný

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

Dňa 27.9. 2004
uplynul rok, čo nás
navždy opust i la
manželka, matka a
babka

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej,

prosím, tichú spomienku. Manžel,
dcéry s rodinami a syn

Daniela
MARTINČIČOVÁ.

Dňa 15.10. 2004
uplynulo 14 rokov,
keď nás navždy
opustil náš drahý

Za tichú spomien-
ku ďakujú rodičia,
manželka a dcéra Dominika.

Ing. Dominik RUŽA.

Dňa 5.10. 2004
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý otec a dedko

.
S láskou spomí-

najú dcéry s rodina-
mi. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Vojtech BELAY

Dňa 17.10. 2004
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, dedko a pra-
dedko

.
Kto ste ho poznali, venujte mu,

prosím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka a deti s rodi-
nami.

Jaroslav ŽVÁSTA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci si
2.11. 2004 pripome-
nieme 4. výročie
tragickej smrti milo-
vaného26-ročného

.
S bôľom spomínajú rodičia, brat s

rodinou, manželka, dcéra Ro-
manka a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

MartinaSVETLÁKA

Dňa 11.10. 2004
sa dožil 90 rokov
života otec, dedko a
pradedko

.
Všetko najlepšie,

veľa zdravia do ďal-
ších rokov života želajú synovia
Stanislav, Ján s rodinou a dcéra
Beata.

Florián HASOŇ

Dňa 1.10. 2004
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel,
otec a dedko

.

S láskou spomína manželka Pau-
lína, dcéra Viera, zať Ján a vnúčatá
Rastislav a Michaela.

EduardGLOZNEK
Odišiel si náhle

nečakane na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Pre nás si však nezomrel, ale spo-
mienky na teba zostanú v nás.

Dňa 14.11. 2004
uplynú 2 roky od
smrti našej drahej
mamy a babky

.
S láskou na ňu spo-
mína celá rodina.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Anny ŠUBOVEJ

Deň 15.10. 2004 je
dňom spomienky na
mojuzosnulú matku

.
S láskou spomína
dcéra Kamila s rodi-
nami syna Romana, dcéry Miloty.
So spomienkou na tento deň sa
pripájajú aj rodiny Kinderová a Ko-
láriková.

Helenu
KINDEROVÚ

Dňa 4.10. 2004
sme sa s bolesťou v
srdci rozlúčili s na-
šim drahým manže-
lom, otcom, ded-
koma pradedkom

Sústrastnými prejavmi a kvetino-
vými darmi nám prítomní pomohli
zmierniť náš veľký žiaľ nad stratou
milovaného človeka. Manželka,
deti s rodinami.

Albertom
KACERLOM.

Miroslav Jurák a Lenka Aschen-
geschwandtnerová
Tomáš Hübl a Soňa Wildová
Ing. František Káčer a Vilma Boko-
rová
Peter Foltanovič a Katarína Puche-
rová
Martin Šimonič a Zuzana Baloghová
Pavol Polák a Renáta Haldová
Ing. Marek Duffala a Erika Džatková
Augustín Sandtner a Jana Svi-
teková

Počas výkopových prác pri adaptácii priestorov bývalého hotela Grand
na supermarket Billa sa podarilo nájsť veľmi zaujímavé a pre dejiny nášho
mesta aj dôležité doklady osíd-
lenia tohto priestoru pravde-
podobne už v 13. storočí. Ná-
lez objektu významnou mie-
rou dokresľuje dejiny a predo-
všetkým stavebný vývoj Pe-
zinka. Exponovaná poloha
zemnice z 13. storočia na hra-
nici dnešného námestia a sta-
rej Trnavskej ulice umožňuje
vysloviť už v minulosti pretrak-
tovaný predpoklad, že pô-
vodné staré mesto sa nachád-
zalo v spodnej časti centra
Pezinka, teda od námestia
smerom k železničnej stanici.
Ďalší prieskum okolia, pod-
mienený stavebnými prácami
je jednou zo základných priorít
archeologického výskumu Pe-
zinka.

(pw)
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Jedným zo sprievodných podujatí
tohtoročného Vinobrania v Pezinku
bol celoslovenský seminár o vín-
nych cestách, ktorý sa uskutočnil
24. septembra na pôde Mestského
úradu. Z oslovených šiestich vín-
nych ciest sa na podujatí zúčastnili
zástupcovia troch - Záhoráckej,
Nitrianskej a Malokarpatskej.
Všetci dostali priestor na svoju pre-
zentáciu pred tridsiatkou účastní-
kov, medzi ktorými boli zástupcovia
cestovných kancelárií, médií a nie-
koľkých lokálnych a celosloven-
ských inštitúcií (Slovenskéhozväzu
vidieckej turistiky a agroturistiky,
Vidieckeho parlamentu, Bratislav-
ského samosprávneho kraja, Regi-
onálnej rozvojovej agentúry Senec
- Pezinok). Na seminári vystúpil aj
primátor Pezinka Oliver Solga s
informáciami o aktuálnych otáz-
kach cestovného ruchu v Pezinku.

Pôvodný cieľ podujatia - predsta-
viť ponuku slovenských vínnych
ciest a dať priestor na výmenu skú-
seností, prednesenie názorov a
predstáv o ich ďalšom rozvoji, prí-
padne možnosti spolupráce či pre-
pojenia vínnych ciest v celosloven-
skom, resp. medzinárodnom me-

radle - sa podarilo naplniť iba sčas-
ti. Podujatie sa stalo hlavne zdro-
jom výmeny skúseností. Odznelo
však na ňom niekoľko zaujímavých
námetov, ktoré by mohli byť inšpirá-
ciou pre zdokonaľovanie nielen
vínneho turizmu na Slovensku.
Žiaľ, na podujatí sa nezúčastnili
pozvaní zástupcovia Ministerstva
hospodárstva (odboru cestovného
ruchu), Ústavu turizmu ani Sloven-
skej agentúry pre cestovný ruch,
ktorých podpora by mohla pomôcť
tomuto špecifickému segmentu
trhu.

Pre zaujímavosť uverejňujeme
niektoré myšlienky, ktoré vyslovili
účastníci seminára:
- bez podpory samospráv a miest-
nych podnikateľov sa vínne cesty
nebudú rozvíjať;
- zástupcom zúčastnených cestov-
ných kancelárií (napr. CK Travel
Agency) chýbajú najmä tlačené
materiály o vínnych cestách a
ochutnávky vín priamo v pivniciach
výrobcov vína (zo sudov);

- problémom predaja produktov
vínneho turizmu na Slovensku je
obchádzanie cestovných kancelárií
a "nezvyk" niektorých subjektov

cestovného ruchu pri predaji
služieb používať vo svete bežné
pultové ceny, čo diskriminuje ces-
tovné kancelárie. V tomto prípade
by pomohla zodpovedajúca le-
gislatíva, napr. v Rakúsku je bežná
prax, že služby sa fakturujú z cent-
rály;
- ďalším problémom slovenských

vínnych ciest je, že narážajú na
administratívne bariéry (adminis-
tratívne členenie SR na samo-
správne kraje sa nezhoduje s loka-
lizáciou vínnychciest);
- v ponuke vínneho turizmu veľmi

chýbajú komplexné balíky služieb.
Zástupcovia hosťujúcich vínnych

ciest (Záhoráckej a Nitrianskej)
prejavili ochotu usporiadať na bu-
dúci rok podobné stretnutie na ich
pôde a dať tak priestor pre ďalšiu
výmenu informácií v oblasti vín-
neho turizmu.

Pri príležitosti tohto seminára vy-
dal časopis Pezinský podnikateľ
špeciálnu prílohu s podrobnejšími
informáciami o šiestich sloven-
ských vínnych cestách: Nitrianskej,
Záhoráckej, Malokarpatskej, Honti-
anskej, Kamenínskej a Tokajskej.

(EL)

Slovenský Červený kríž,
Miestna organizácia Pezinok,
nám oznámil, že v stredu 24.
novembra sa uskutoční v Dome
kultúry v Pezinku, I. poschodie
od 7.30 hod. odber krvi od bez-
príspevkových darcov krvi. Ak-
cia sa koná pod názvom Via-
nočná kvapka krvi a organizátori
uvítajú, keď sa na nej zúčastnia
aj noví darcovia. (mo)

REVIA- Malokarpatská komunitná nadácia v partner-
stve s Mestom Pezinkom a v spolupráci so Základnou
školou Kupeckého ul. a neformálnou skupinou obyva-
teľov Optika pre Pezinok, získala finančnú podporu z
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a
Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, v rámci
grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja
aktivity B na realizáciu projektu s názvom

Cieľom projektu je - vytvorenie partnerstva regionál-
nych organizácií a združení občanov, definovanie stra-

Vytvorenie
partnerstva pre rozvoj modernej regionálnej informač-
nej infraštruktúry pre verejný sektor a neziskové organi-
zácie.

tégie na vybudovanie modernej informačnej infraštrukt-
úry (s rýchlym pripojením na internet) pre verejný sek-
tor a neziskový sektor regiónu.

Cieľovými skupinami majú byť - autority lokálnej ko-
munity (ľudia s určitým vplyvom na chod vecí verej-
ných), školská mládež a skupiny občanov regiónu s
pozitívnym alebo pozitívne ovplyvniteľným vzťahom k
verejným aktivitám.

Trvanie projektu bude od júla 2004 do mája 2005.
Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do uvedeného pro-

jektu môžu sa kontaktovať na nadáciu Revia (641 3011,
0905 960 797, www.revia.sk alebo v ZŠ Kupeckého v
Pezinku (640 4149). (nr)

Polícia upozorňuje vodičov, že
im vyplýva povinnosť zo zákona č.
315/1996 o premávke na pozem-
ných komunikáciach v súvislosti s
§ 30 o osvetlení vozidiel, mať v
čase od 15.10. do 15.3. počas ce-
lého dňa rozsvietené ustanovené
osvetlenie. Nedodržanie tejto po-
vinnosti polícia môže riešiť poku-
tou do výšky 2000 Sk.

(ev)

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v
objekte Základnej školy s materskou školou
(bývalá školská jedáleň a školský klub), Ore-
šie č. 3, 902 03 Pezinok, a to miestnosti:

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

č. 1 o podlahovej ploche vo výmere 51,84 m
č. 2 o podlahovej ploche vo výmere 51,84 m

2

2

č. 3 o podlahovej ploche vo výmere 45,12 m
č. 4 o podlahovej ploche vo výmere 45,12 m
č. 5 o podlahovej ploche vo výmere 45,12 m
č. 6 o podlahovej ploche vo výmere 45,12 m
č. 7 o podlahovej ploche vo výmere 45,21 m
č. 8 o podlahovej ploche vo výmere

84,43 m (chodba)
č. 8a) o podlahovej ploche vo výmere

1,00 m (WC)
č. 9 o podlahovej ploche vo výmere

102,06 m
č. 10 o podlahovej ploche vo výmere

17,49 m (chodba)
č. 11 o podlahovej ploche vo výmere

1,40 m (závetrie)
č. 12 o podlahovej ploche vo výmere

56,32 m (kuchyňa)
č. 13 o podlahovej ploche vo výmere

4,20 m (sklad)
č. 13a) o podlahovej ploche vo výmere

2,55 m
č. 14 o podlahovej ploche vo výmere

18,21 m (chodba)
č. 14a) o podlahovej ploche vo výmere

4,00 m (chodba)
č. 14b) o podlahovej ploche vo výmere

2,60 m (chodba)
č. 15 o podlahovej ploche vo výmere 7,84 m
č. 15a) o podlahovej ploche vo výmere

1,50 m (WC)
č. 15b) o podlahovej ploche vo výmere

1,10 m (sprcha)
č. 16 o podlahovej ploche vo výmere 7,84 m
č. 17 o podlahovej ploche vo výmere 10,80 m
č. 18 o podlahovej ploche vo výmere 10,80 m
č. 19 o podlahovej ploche vo výmere 2,40 m
č. 20 o podlahovej ploche vo výmere

29,32 m (sklad)
č. 21a) o podlahovej ploche vo výmere

1,92 m
č. 21b) o podlahovej ploche vo výmere

1,35 m
Spolu v celkovej výmere 698,50 m

Podmienky:

"VK Orešie - nebytové
priestory"

10.11. 2004

10.11. 2004 o 11.00 hod.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí
obsahovať:
- účel nájmu (druh uvažovaných aktivít)
- číslo miestnosti/ kombinácia miestností o

ktoré má žiadateľ záujem
- nájomné Sk/ m / rok + prevádzkové náklady
- ponuka nájomného - uviesť formou sadzby
nájomného Sk/ m / rok
- doklady o spôsobilosti uchádzača na pon-

úkané aktivity
- možnosť prestavby na vlastné náklady po

vzájomnom odsúhlasení s vlastníkom.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je

možná po vzájomnej dohode s povereným
zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracov-
ník oddelenia správy majetku na Mestskom
úrade v Pezinku.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu:

Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezi-
nok alebo osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v
uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené
meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp.
názov a adresa právnickej osoby) a výrazné
označenie heslom

.
4. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa

môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa
o 14.00 hod. na MsÚ v Pezinku,

č.dv. 12 na I. posch., s ktorými po otvorení
obálok podaných prihlášok postupne absol-
vujú osobný pohovor s výberovou komisiou.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmiet-
nuť všetky predložené žiadosti.

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

7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní
organizátor rovnakým spôsobom ako jeho
vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času podali žia-
dosť.

8. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa

9. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa
vo veci:
- vykonania obhliadky nebytových priestorov

na Ing. Ivana Dubeka, ved. odd. správy majet-
ku, č.t. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@m-
supezinok.sk, (obhliadky sa budú uskutočňo-
vaťpo vzájomnej dohode v 45. týždni)
- organizačných na: Mgr. Renátu Gottschallo-
vú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t.
033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@
msupezinok.sk.

Malokarpatská komunitná nadácia
Revia úspešne ukončila projekt Klub
darcov, ktorý realizovala v rámciAso-
ciácie komunitných nadácií Sloven-
ska v spolupráci so spoločnosťami
Orange Slovensko a Slovenská spo-
riteľňa.

Nadácii sa podarilo do termínu
ukončenia projektu, ktorým bol 31.
júl 2004, získať od 35 darcov sumu
62 734 Sk. V klube darcov mesta
Pezinok sa vyzbieralo od 21 darcov
37 900 Sk. Túto sumu podľa dohod-

nutých podmienok zmluvné banky
navýšili na 89 370 Sk.

Projekt z Pezinka podporili: Peter
Bittner, Ladislav Briestenský,
Pavlína Burgerová, František Féder,
Ivan Fischer, Peter Fraňo ml., Viliam
Frič, Peter Galan, Vojtech Gott-
schall, Peter Guštafík, Marián Ha-
núsek, Daniela Klamová, Roman
Mács, Magdaléna Mikletičová, Zlata
Novotná, Pavol Pastucha, Viera
Radičová, Zuzana Sandtnerová,
Tatiana Sroková, Marián Šipoš, Eva
Šišková.

V rámci projektu Klub darcov boli v
Pezinku podporené tieto projekty:
1. ZUŠ E. Suchoňa - Ľudové zvyky

a piesne v regióne Pezinok, 15 000
Sk;

2. Občianske združenie P.R.D. -
Cibulák 2005, 15 000 Sk;

3. Centrum voľného času - Mladí
mladým, 11 000 Sk;
4. Špeciálna ZŠ Pezinok - Dobarie-

rizácia vstupov do školy, 5000 Sk;
5. Zväz diabetikov Slovenska - ZO

Pezinok - Zdravý občan Pezinka,
10 000 Sk;
6. ZŠ Kupeckého - Otvorená škola,

10 000 Sk;
7. Lucia Matiašková - Rekonštruk-

cia detského ihriska Muškát I., 9000
Sk;
8. TJ Sokol Pezinok - Klub orientač-

ného behu - Mapa Orešie, 14 370
Sk.

Najbližšie zasadnutie grantovej
komisie bude 7. decembra 2004.
Uzávierka 4. grantového kola je
15.11. 2004. Projekty predložené po
tomto termíne už nebudú akcepto-
vané a presunú sa doďalšieho kola.

(Revia)
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Riaditeľstvo ŠZŠ v Pezinku, Ko-
menského 25 vyhlasuje výberové
konanie na funkciu zástupcu riadi-
teľa ŠZŠ.

- VŠ vzdelanie požadovaného
smeru podľa vyhl. MŠ SR č.
41/1996 Z.z. v znení neskorších
predpisov
- 1. kvalifikačnáskúška
- minimálne 5 rokov pedagogickej

praxe
- znalosť školskej legislatívy
- riadiace a organizačné schop-

nosti

- prihláška do VK
- doklady o vzdelaní
- profesijný životopis
- odpis registra trestov

Vyžaduje sa:

Požadované doklady:

Uzávierka prihlášok VK je 19.
novembra. 2004.

V nedeľu 17. októbra vo večer-
ných hodinách došlo k vážnej po-
ruche na vodovode v uličke Fortna.
Roztrhnuté potrubie spôsobilo ne-
málo problémov, ktoré veľmi poho-
tovo pomohli riešiť mestskí policaj-
ti, ktorí sa tu zastavili. Okamžite
vyhľadali vedúceho strediska vo-
dární, ktorý zariadil odstavenie vo-
dy, čím sa znížili jej straty i ná-
sledné škody na majetku. Aj touto
cestou by som chcel príslušníkom
mestskej polície za účinnú pomoc
poďakovať. František Malovec

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v
Pezinku sa v dňoch 2. a 3. októbra zúčastnili na celoslovenskej tanečnej
súťaži H-T CUP 2004 v Bratislave. Lyrickou choreografiou Ave Mária, ktorej
autorom je baletmajster ZUŠ Pezinok Mgr. art. Jozef Podlucký, zaujali po-
rotu natoľko, že im udelila 1. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspechov. (ZA)

Vážená redakcia, chcem sa s
vami podeliť s niečim, čo sa v
týchto časoch tak často neno-
sí.

Mnohí z nás odsudzujú mla-
dých ľudí. Neveria im. Vidíme
len tie horšie stránky. No nájdu
sa medzi nimi i takí, ktorí majú
čosi krásne, čisté svedomie.

Takým bol i mladý človek z

Grinavy . Iste
bojoval sám so sebou. Vrátiť či
nechať si. Našiel peňaženku s
väčším obnosom a dokladmi.
Ako by ste sa zachovali?

On bol statočný, vrátil ju maji-
teľovi. Ďakujem ešte raz pocti-
vému nálezcovi a dávam ho za
príklad ostatným.

Zdenko Dugovič

Miloslav Šmahovský

Pestovatelia z Grinavy vystavovali
jesenné plody na spoločnej výstave
v Klube dôchodcov. Pri pohľade na
krásne vyfarbené produkty našich
záhrad až srdce poskočilo. Kochali
sme sa na čo všetko možno preme-
niť poctivú prácu a záľubu.

Obdiv si zaslúžia drobní pestova-
telia - Michal Franko, Miroslav Kla-
mo, Walter Bunčák, Matej Chrappa,
Michal Bonko, Helena Krajčovičová,
Anton Filko, František Kulifaj. Poďa-
kovanie patrí aj Rudolfovi Zedníč-
kovi za výstavu náradia vinára a
Márii Šindlerovej za náradie debná-
ra. Nechýbala ani literatúra záhrad-
kára.

Všetci, ktorí sa prišli pozrieť na
výtvory zeme a práce ľudských rúk,
si odniesli nielen pekné dojmy ale aj
inšpiráciu na pestovateľskú činnosť.

R. Šmahovská

V Kremnici sa uskutočnilo rokova-
nie Klubu primátorov miest SR a
zasadnutie Prezídia Únie miest Slo-
venska, na ktorých sa zúčastnil aj
náš primátor Oliver Solga. Prero-
kúvali sa problémy fiškálnej decent-
ralizácie, návrhu Ústavného zákona
o konflikte záujmov verejných čini-
teľov a iné. Pezinok sa zaviazal, že
sa zapojí do akcie Slovensko bez
bariér, tým, že vybuduje na viace-
rých miestach bezbariérové prístu-
py. Ocenená bola naša účasť na
rôznych zahraničných a domácich
aktivitách. (mo)
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Na snímke z roku 1956: stojaci (zľava) -

sediaci (zľava)
-

Rudolf Okon, Jozef Klamo, An-
ton Štrba, Štefan Gabík, Rudolf Vlasák, Ján Guštafík, Štefan Špala,
Ján Štrba, Michal Slezák, Ján Kelecsényi, Karol Somík,
Jozef Slezák,ĽudovítHanúsek, Jozef Biznár, Róbert Prizbula, Rudolf

Held, Jozef Strnisko, Rudolf Biznár, František Wittgrúber.
Foto: archív K. Somík

Prvá dychová hudba v Pezinku
vznikla v roku 1874 pri miestnom
spev o ko le a D obrovo ľnom
hasičskom zbore. Viedol ju Štefan
Baránek. Účinkovala hlavne na
majálesoch, báloch a manifestá-
ciach. Takto prežívala do 1. sveto-
vej vojny, potom aj v medzivojno-
vom období.

V roku 1921 bola založená dy-
chová hudba Grinavanka. Prvým
kapelníkom bol František Ježík.
Najskôr hrali na cirkevných sláv-
nostiach, neskôr aj na obecných a
iných spoločenských podujatiach.

Najväčšie úspechy dychovka
dosiahla po roku 1976, keď na ka-
pelnícky post prišiel Karel Suchý z
posádkovej hudby z Bratislavy. Gri-
navanka dosiahla jedenásť víťaz-
stiev v okresnej súťaži malých dy-
choviek. Za najcennejšie však po-
važujú druhé a šieste miesto v celo-
slovenskej súťaži.

V päťdesiatych rokoch vznikla
veľká mestská dychová hudba pod
vedenímĽudovíta Horvátha. Pomá-
hal mu miestny farár, dekan Krištu-
fek, ktorý zakúpil staršie dychové
nástroje z vojenskej hudby v Tren-

číne a dal ich na cirkevné náklady
opraviť. Po nich dychovku viedol
pán Bacigál, miestny organista.
Vtedy mala dychovka päťdesiat
členov. V roku 1951 kapelníctvo
prevzal Karol Somík. V roku 1970
ho vystriedal Ľudovít Hanúsek,
ktorý dirigentskú paličku držal do
roku 1988, keď veľká mestská dy-
chovka skončila svoju činnosť. Ne-
skôr prišli mladí muzikanti - Féde-
rovci a Mlynkovci a činnosť dy-
chovky sa znovu pod vedením Ľ.
Hanúska obnovila. Postupne sa
vypracovala na jednu z najlepších
v Západoslovenskom kraji.

V roku 1983 vznikla dychová
hudba Pezinčanka, zložená z čle-
nov mestskej dychovej hudby.
Prvým kapelníkom bol Ján Féder,
neskôr ho nahradil Ing. Peter Fé-
der. V kapele sa na poste vedúcich
vystriedali: Peter Tavaly, Jozef Sed-
láček, Pavol Machajdík a Denis
Trávniček. Pezinčanka v roku 1992
nahrala v Slovenskom rozhlase
kazetu, mala aj samostatné pro-
gramy v Slovenskej televízii. Čin-
nosťukončila v roku 2001.

V roku 1991 vznikla popri Pezin-

čanke a Grinavanke dychová hud-
ba Cajlané, ktorej kapelníkom sa
stal František Féder. Na postoch
umeleckých vedúcich sa vystrie-
dali Pavol Machajdík, M. Bakša, V.
Katrinec a terajší Pavol Vido. DH
Cajlané získala viacero ocenení na
súťažiach a festivaloch. Počas 13-

ročnej činnosti podnikla niekoľko
koncertných ciest po Slovensku i v
zahraničí. Od roku 1995 má, ako
prvá dychovka na Slovensku, svoj
Fanklub. V roku 2000 sa pretrans-
formovala na Spolok dychová
hudba Cajlané. Predsedom je Fran-
tišek Féder. (ff, mo)

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Cajlan-
skej ulici otvorili 11. septembra vý-
stavu insitných obrazov Belgickej mali-
arky Elisabeth Gevaertovej.

Narodila sa v roku 1935 v Antver-
pách. Keď mala štrnásť rokov, zomrel
jej otec. V roku 1956 sa s matkou
presťahovala do Hamburgu, kde ne-
skôr stretla budúceho manžela, gra-
fika amaliara Karstena Brundehorsta.

Maľovať začala v roku 1965,
krátky čas učila na umeleckej škole
v Hamburgu. Skutočný talent u nej
spoznal galerista Walter Mensch,
ktorý prezentoval jej dielo v roku
1969. V roku 1992 vyšla o nej mono-
grafia. Zúčastnila sa na medziná-
rodnej výstave Insita 1997.

Výstava potrvá do 14. novembra.
Peter Šoula

V Mestskom múzeu v Pezinku si
v týchto dňoch pripomenuli 1. vý-
ročie existencie tejto významnej
mestskej kultúrnej inštitúcie. Na
otvorení výstavy Svety v malom
túto udalosť vo svojom príhovore
spomenul primátor mesta Oliver
Solga, ktorý zároveň pracovníkom
múzea poďakoval za celoročnú
úspešnú činnosť.

Múzeum v rekonštruovanej Sta-
rej radnici začalo svoju činnosť pri
príležitostiminuloročného Vinobra-
nia a na slávnostnom otvorení sa
zúčastnil minister kultúry Rudolf
Chmel. (mo)

V Malokarpatskom múzeu
bola pri príležitosti Vinobrania a
v rámci Salónu vinohradníckych
a vinárskych múzeí inštalovaná
výstava pod názvom Stolovanie
a víno. Prezentuje možnosti
stolovania vo vybraných časo-
vých obdobiach a atmosféru pri
ktorej sa víno podávalo. Možno
si tu pozrieť zaujímavé expo-
náty vybraných múzeí zo Slo-
venska a Čiech.

Výstava potrvá do 22. novem-
bra 2004.

V priestoroch Mestského
múzea v Starej radnici bola
otvorená výstava Svety v ma-
lom. Na širokom priestore sú
tu vystavené výtvory modelá-
rov a zaujímavé kresby a
maľby zo svetakomiksu.

Výstavu si môžete pozrieť
do 31.12. 2004.

(mo)

Malokarpatské múzeum

Mestské múzeum
Pezinská dychová hudba osla-

vuje v tomto roku 130. výročie
svojho vzniku. Pri tejtopríležitosti
sme pripravili slávnostný kon-
cert, ktorým chceme vzdať hold
a vďaku všetkým, čo sa pričinili o
existenciu pezinskej dychovej
hudby v minulosti i v súčasnosti.

Takmer trojhodinový program
pod názvom

sa uskutoční v
piatok 12. novembra o 18.00
hod. v Dome kultúry v Pezinku.
Vystúpia v ňom domáci Cajlané
a hosť z Moravy - známa Mis-
tříňanka. Súčasťou podujatia
bude aj odovzdanie ocenení za-
slúžilýmčlenomdychovej hudby.

Vstupenky na koncert si mô-
žete zakúpiť v predpredaji za
100 Sk a v deň podujatia za 120
Sk.

Príďte si oddýchnuť pri skvelej
muzike a tiež povzbudiť nás dy-
chovkárov do ďalšej činnosti.

Organizátormi akcie sú Kul-
túrne centrum a Spolok DH Caj-
lané.

Dychová hudba
bola, je a bude

František Féder

V Malokarpatskom osvetovom
stredisku v Modre predstavili 15.
októbra fantázijnú rozprávkovú
knihu o kumšte keramikárov Svetlá
hus, ktorej autorkou je Viera Vala-
chovičová - Ryšavá.

V Galérii Prokop sa uskutočnila
25. septembra prezentácia románu
pezinského rodáka Juraja Bindzára
(1943) Tanec s mŕtvou služkou. Pri
tejto príležitosti sa konala autogra-
miáda a predaj knihy.

n

n

(mo)

Základná umelecká škola Eu-
gena Suchoňa v Pezinku usporia-
dala 22. októbra v Dome kultúry
Koncert priateľstva.

V programe účinkovali žiaci troch
škôl - ZUŠ M. Vileca Bardejov, ZUŠ
Pavla Mudroňa Martin a ZUŠ Pezi-
nok. Z Pezinčanov vystúpili: Jakub
Štohl, flauta (J. Pepusch: Allegro),
Michaela Szilvásová, spev (E. Su-
choň: Ani mi je večer), Judita Anta-
lová, spev (A. Candara: Sebben
crudele), Zuzana Jasenková, klavír
(C. Debussy: Svit luny), Ivana Po-
láčková, spev (ABBA: Thank you
for the music) a Petra Bubeníková,
spev (LeAnn Rimes: Please).

Cieľom podujatia, ktoré budú or-
ganizovať každé dva roky strie-
davo s Festivalom E. Suchoňa,
bolo nadviazať kontakty s dvoma
slovenskými umeleckými školami a
prezentovať najtalentovanejších
žiakov. (mo)



10 / RÔZNE

Dňa 25. septembra boli na Mlado-
boleslavskej ulici pristihnutí dvaja
Poliaci, ktorí tu prevádzkovali hru
tzv. Škrupinky, pričom oberali dô-
verčivých ľudí o peniaze.

Počas oberačkových slávností
ukradol neznámy zlodej v Zá-
mockom parku Dušanovi H. hoto-
vosť 16 tisíc Sk, keď mu peniaze
nepozorovane vybral zo zadného
vrecka nohavíc.

Škrupinkári v akcii

Zlodej na Vinobraní

(es)

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku v spolupráci s Miestnou
organizáciou Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov v
Pezinku zorganizovali pri príleži-
tosti 60. výročia Slovenského
národného povstania besedu s
jeho priamymi účastníkmi. Pri
tejto príležitosti boli vyhlásené i
výsledky kvízu žiakov pezin-
ských základných škôl zo zna-
lostí o tejto významnej udalosti v
dejinách slovenského národa.
Najlepšie výsledky dosiahli žiaci
z 8-ročného Gymnázia na Se-
neckej ulici, ktorí získali tri hlavné
ceny. V programe vystúpili žiaci
Základnej školy na Fándlyho ulici
s interpretáciou úryvku z po-
viedky z čítanky pre Základné
školy z diela Petra Jilemnického
JankoGiertli. (EL)

Mesto Pezinok, ako zriaďova-
teľ v zmysle § 4 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme, vypisuje výberové kona-
nie

odborná a pedagogická spô-
sobilosť požadovaná na stupeň
a odbor vzdelania pre prísluš-
ný druh a typškoly ustanovenú
osobitným predpisom
najmenej 5 rokov pedagogic-
kej praxe
absolvovanie prvej kvalifikač-
nej skúškyalebo jej náhrady
(riaditeľZŠ)
riadiace a organizačné schop-
nosti, komunikačnépredpokla-
dy
občianska bezúhonnosť

prihláška
osobný dotazník
profesijný životopis
overené doklady o vzdelaní
odpis z registra trestov nie star-
ší ako tri mesiace
vypracovaný návrhkoncepcie
rozvoja školy, školského zaria-
denia
Prihlášku s dokladmi je po-

trebné zaslať alebo osobne do-
ručiť do 12.11. 2004 do 12.00
hod. s označením na obálke:

na adresu: Mestský
úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok.

na obsadenie funkcie ria-
diteľa

1. Základnej školy s mater-
skou školou Orešie č. 3, Pezi-
nok

2. Materskej školy Za hrad-
bami 1, Pezinok

VÝBEROVÉ KONANIE a ad-
resa školského zariadenia, v
ktorom sa záujemca uchádza
o funkciu

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

l

l

l

l

l

l
l
l
l
l

l

Slováci vo zvýšenej miere využí-
vajú pri nákupoch bankomaty, aj
preto, že zatiaľ sa málo realizujú
platby platobnými kartami, ako je to
vo vyspelých krajinách.

Zaujímalo nás koľko bankomatov
je v Pezinku. Napočítali sme ich
dvanásť - 9 v centre mesta, 2 v gri-
navskejčasti a 1 na sídlisku Sever.

Bankomaty sú rozmiestnené na
týchto miestach: Holubyho 5 (ban-
komat OTP Banka), Holubyho 25
(VÚB), Holubyho 27 (UniBanka),
Štefánikova 2 (Slovenská spori-

teľňa, Štefánikova 14 (VÚB), Štefá-
nikova 20 (ČSOB), Radničné nám.
3 (Dexia banka), Moyzesova 2 (Ta-
tra banka), Šancova 2 (Slovenská
sporiteľňa), Hypermarket Tesco na
Myslenickej 2/B (VÚB a Tatraban-
ka), Svätoplukova 11/B (OTP Ban-
ka).

Najviac v tomto smere vyšli svo-
jim klientom a občanom v ústrety
VÚB (3 bankomaty), Slovenská
sporiteľňa, Tatra banka a OTP ban-
ka (2 bankomaty).

(mo)

Ako nás informovala Zuzana Ho-
rová z pražskej produkčnej agent-
úry ZUZA ART PRODUCTION,
s.r.o. v dňoch 11. - 17. októbra sa
uskutočnil v Mestskom divadle v
Mladej Boleslavi 2. ročník divadel-
ného festivalu v ČR To najlepšie z
humoru na slovenskej scéne. Prvý
ročník sa konal pred dvoma rokmi v
Prahe. V minulom roku bola obrá-
tená verzia festivalu To najlepšie z
českého humoru, ktorý sa uskutoč-
nil s veľkýmúspechom v Pezinku.

V tomto roku v Mladej Boleslavi
boli uvedené predstavenia: Od-
chody vlakov, Na koho to slovo
padne (DivadloAstorka Korzo ´90),
Modelky (Divadlo GUnaGU), Syl-
via (Divadlo Andreja Bagara Nitra),
Nevyliečiteľní (Bratislavské ko-
morné divadlo), Sekretárky (SND
Bratislava), Galavečer sloven-
ského humoru (herci bratislav-
ských divadiel, Stano Radič, Stani-
slavŠtepka + RND).

V budúcom roku agentúra Zuza
art production pripraví opäť festival
To najlepšie z českého humoru na
Slovensku - a znovu sa jeho dejis-
komstane Pezinok. (mo)

Ukážka činnosti na kontrolnom
stanovišti pri evakuácii.

V dňoch 13. a 14. októbra sa usku-
točnilo súčinnostné cvičenie orgá-
nov krízového riadenia miestnej
štátnej správy, samosprávy, práv-
nických a fyzických osôb pri riešení
mimoriadnych udalostí.

V rámci cvičenia bola aktivovaná
činnosťKrízového štábu a Bezpeč-
nostnej rady obvodu Pezinok a
bolo vykonané celodenné prak-
tické cvičenie s vopred určenými
úlohami. Praktické cvičenie pre-
behlo v druhý deň v Modre s ukáž-
kami činnosti - kontrolného stano-
višťa pri evakuácii, pracoviska pre
výdaj prostriedkov ochrany a zá-
chrany osôb, jednotiek HaZZ pri
likvidácii úniku nebezpečnej látky a
záchrane osôb, evakuácii školy a
iné. (mo)

Vo finále Svetového pohára hor-
ských cyklistov v talianskom Livigne
obsadil v disciplíne four
cross 5. miesto.

Na majstrovstvách Slovenska v
diciplíne 4X v Bratislave-Rači zvíťazil
Marek Peško, na druhom mieste
skončil Filip Polc (obaja z Filip Polc
Racing Team Pezinok).

l

Filip Polc

(pr)
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6.11. MBK Pezinok - Partizán-
ske

7.11. MBK Pezinok - Bánovce
n./B.

31.10. PŠC Pezinok - ŠK Vraku-
ňa, 14.00 hod.

14.11. PŠC Pezinok - FK Rača
13.30 hod.

31.10. ŠKH Pezinok - Stupava
14.11. ŠKH Pezinok - D. Streda

6.11. VTC Pezinok - Snina
13.11. VTC Pezinok - Žilina
27.11. VTC Pezinok - Košice

Zápasy basketbalu, hádzanej a
volejbalu sa uskutočnia v športo-
vej hale naKomenského ulici.

Basketbal:

Futbal:

Hádzaná:

Volejbal:

Na októbrových majstrovstvách
SR v streľbe z brokových zbraní v
Trnave v trape junioriek Pe-
zinčanka Jana Mezeiová obsadila
druhé miesto s nástrelom 57 bo-
dov, keď ju predstihla najväčšia
súperka z reprezentácie Zuzana
Štefečeková (63 b.). (mo)

V dňoch 24. -
26. septembra
sa v Pezinku ko-
nal už 18. ročník
P e z i n s k é h o
strapca, jedného
z najkvalitnejších
volejbalových turnajov v Európe.
Medzi osmičkou účastníkov boli
tentoraz štyria majstri svojich krajín
(Dinamo Bukurešť, OK Ľubľana,
KP Brno a Slávia UK Bratislava),
nemecký vicemajster Rote Raben
Vilsbiburg, SK UP Olomouc z
Čiech, OK Maribor zo Slovinska a
samozrejme domáci VTC Pezinok.
Po trojdňovom maratóne 24 zápa-
sov sa z tesného víťazstva, o kto-
rom rozhodol len jeden set, tešilo
slovinské družstvo OK Ľubľana.
Pezinský strapec teda opäť putuje
do Slovinska keďže v minulom roku
ho získal klub z Mariboru.

Individuálne ocenenia získali:
-

(OK Ľubľana),
- (Slá-

via UK Bratislava),
-

(VK KP Brno),
- (SK UPOlo-
mouc).

Výsledky - skupina o 1. - 4. miesto:

Poradie:

Skupina o 5. - 8. miesto:

Poradie:

Bratislava - Brno 3:0, Bukureš ť -
Ľubľana 3:1, Bratislava - Bukurešť 3:2,
Ľubľana - Brno 3:0, Bukurešť - Brno 0:3,
Bratislava - Ľubľana 1:3. 1. OK
Ľubľana, 2. Slávia UK Bratislava, 3. Di-
namo Bukurešť, 4. VK KP Brno.

Olomouc -
Pezinok 3:0, Vilsbiburg - Maribor 3:0,
Olomouc - Maribor 3:2, Vilsbiburg - Pezi-
nok 3:0, Maribor - Pezinok 3:2, Olomouc
- Vilsbiburg 1:3. 5. Rote Raben
Vilsbiburg, 6. SK UP Olomouc, 7. OK
Nova Maribor, 8. VTC Pezinok.

najlepšia nahrávačka
najlepšia

smečiarka
najlepšia

hráčka turnaja
Miss sympatia

Karmen
Kocar

Solange Soares

Marika Teknedža-
nova
Veronika Gregorová

(pr)

V Sofii sa v dňoch 10. - 12. septem-
bra konali majstrovstvá Európy junio-
rov v džude. Slovensko na nich pod
vedením trénera Jozefa Tománka
reprezentovali aj traja členovia 1.
Judo clubu Pezinok -
(do 66 kg), (do 81 kg) a

(do 90 kg). Najlepší
výsledok dosiahol P. Jurčík, ktorý
obsadil 9. miesto, minuloročný
majster Európy kadetov M. Randl
skončil na 12. mieste a M. Valovič bol
bez umiestnenia.

Títo traja džudisti sa zúčastnili v
dňoch 15. - 17. októbra aj na
majstrovstvách sveta juniorov v Bu-
dapešti. Z pezinskej trojice dosiahol
najlepší výsledok najmladší, Milan
Randl. Po dvoch výhrach, ďalší zá-
pas prehral a vzápätí ďalší vyhral,
čím získal 7. miesto. Toto umiestne-
nie bolo zároveň aj najlepšie z 9-
člennej slovenskej výpravy. Marek
Valovič po jednom víťazstve ďalšie
dva zápasy prehral a skončil bez
umiestnenia, rovnako ako Pavol Jur-
čík, ktorý prehral hneď prvý zápas.

Dňa 9. októbra sa v Žiline konali
majstrovstvá Slovenska mladších
žiakov. 1. judo club Pezinok repre-
zentovalo 10 pretekárov. Zlaté me-
daily a titul majstra Slovenska si vybo-
jovali (do 58 kg) a

(do 32 kg), striebro
vybojovali
(do 32 kg) a (do 34
kg). Bronzovú medailu si domov pri-
niesla (do
44 kg).

Marek Valovič
Milan Randl

Pavol Jurčík

Monika Siekelová
Peter Uherčík

Michaela Kucháreková
Mirko Tibenský

Romanka Noskovičová
(pr, mt)

Úspešný juniorský vodný lyžiar má za sebou svoju premiéru
na vrcholnom seniorskom podujatí. V dňoch 17. - 19. septembra štartoval na
majstrovstvách Európy vo vodnom lyžovaní za člnom v talianskom mestečku
Reccetto. Najlepšie umiestnenie dosiahol v trikoch - 22. miesto, v slalome aj v
skokoch sa umiestnil okolo 30. miesta. Maťo, ako jediný slovenský zástupca
v mužskej kategórii, tento rok skončil medzi juniormi a tieto majstrovstvá boli
preňho prvým veľkým podujatím medzi dospelými: -

Matej Kunert

(pr)

Tesne pred týmto šampi-
onátom som mal ME juniorov za vlekom, takže som sa musel hneď preorien-
tovať na člny a nemal som až tak natrénované, ale som celkom spokojný. Mys-
lím, že v budúcnosti by som mohol nadviazať na svoje úspechy z mládežníc-
kych kategórií.

Kadetky MaSK Pezinok po víťaznom finálovom zá-
pase s Trnavou, zľava: Martina Kaclíková, Martina
Havránková, Romana Jurinová aAlena Muráriková.

Zápasmi žien o postup do finále súťaže na novootvore-
nom softbalovom ihrisku, ktoré skončili pre pezinské
ženy neúspešne, sa ukončila tohtoročná sezóna softba-
listiek z klubu MaSK Pezinok. A keďže softball v Pezinku
oslavuje päťročnicu oslovili sme , se-
kretárku klubu a tiež jednu z tréneriek, aby nám povedala
viac nielen o práve skončenej sezóne.

- D

- S

-

Dášu Slezákovú

Môžete nám na úvod prezradiť ako to je s tým vý-
ročím softbalu v našom meste?

Akoby stezhodnotili rok 2004 z pohľadu klubu?

Aké problémy trápia váš klub?

l

l

l

á sa povedať, že je to neoficiálne výročie. Softbal sa v
Pezinku začal hrať v roku 1999, ale bolo to pod hlavičkou
bratislavského klubu. MaSK Pezinok vznikol v roku
2001.

plnili sme naše predsezónne predsavzatia, aj keď
sme možno mohli dosiahnuť aj viac. Muži obsadili 4.
miesto, viac sme ani neočakávali, chýba im nadhod, čo
je základ úspechu. Ženy skončili na treťom mieste, keď v
boji o postup do finále prehrali s Košicami, v tomto
družstve hrajú však len juniorky. Kadetky vyhrali kadet-
sko-juniorskú súťaž, mali to však už zložitejšie ako mi-
nulý rok, vo finále s Trnavou sa potrápili. Naše dve žiacke
družstvá obsadili vo svojej súťaži 5. a 6. miesto. Tu nás
viac mrzí, že tréneri týchto družstiev nie sú na dostatoč-
nej úrovni, čo neprospieva rastu výkonnosti mladých
hráčok. Spolu máme v našich piatich družstvách
približne 70 členov. Teší nás, že do života klubu sa zapá-
jajú aj rodičia, pomáhali napríklad pri otváraní ihriska, ale
zapájajú sa aj do vedenia klubu. Pomohla nám aj nadá-
cia REVIA, ktorá nám prispela na žiacku súťaž. Opäť
sme boli na niekoľkých turnajoch v zahraničí, hlavne v
Čechách. Tiež sme mali zastúpenie v slovenských ju-
niorských reprezentáciach na ME juniorov vo Francúz-
sku. Medzi juniorkami sme mali dve hráčky a v junior-
skom družstve bolo sedem našich hráčov.

Samozrejme, ako všade sú to financie.Ale ja by som za
väčšie problémy označila nedostatok záujmu niektorých

hráčok o softbal a hlavne málo trénerov a ich nedosta-
točnú kvalitu, keďže nie je zabezpečené ich dostatočné
vzdelávanie. Chcela by som týmto vyzvať, ak má niekto
záujem trénovať v našom klube nech sa nám ozve na e-
mail: mask@maskpezinok.sk

Naše ihrisko je nalepšie na Slovensku a je jediné, ktoré
spĺňa medzinárodné parametre. Je zatrávnené, v tomto
roku pribudli lavičky, stavia sa pálkarský tunel a na okoli-
tých stenách sú aj pekné grafiti. Otvorili sme ho 18.9. v
rámci finále kadetiek. Budeme na ňom hrávať ligové zá-
pasy, určite ale chceme v budúcom roku zorganizovať aj
medzinárodné turnaje viacerých kategórií.

Počas októbra je voľno, od novembra až približne do
konca marca budeme trénovať v telocvičniach kde sa
budeme venovať kondícii a zlepšovaniu techniky. Na
ihrisko pôjdeme trénovať asi až v apríli.

-

-

l

l

V tomto roku ste otvoriliv areáli ZŠ Fándlyhosoft-
balové ihrisko...

Čo robia hráči v súčasnosti a čo ich čaká v naj-
bližšom období?

(pr)

Pezinský stolný tenista Peter Valka
sa v dňoch 17. - 28. septembra zú-
častnil v Atenách na Paralympiáde.
Bola to jeho prvá účasť na tomto naj-
väčšom športovom stretnutí telesne
postihnutých športovcov. Vo svojej
skupine 3E síce prehral všetky tri
zápasy, ale tu určite nejde len o vý-
sledky ale je to možnosť stretnúť sa s
postihnutými ľuďmi z celého sveta a
dokázať, že aj napriek určitému ob-
medzeniu dokážu športovať a žiť
rovnako naplno ako ostatní ľudia.

Peter bol zo svojich prehier smutný,
na Paralympiádu sa pripravoval celý
rok, venoval jej veľa financií, času aj
energie. Čo bolo príčinou prehier? -
Súperi boli lepší, vyhrali zaslúžene.
Ja som si na nich trúfal aj keď vo sve-
tovom rebríčku sú predo mnou, už
som ich v minulosti zdolal. Turnaj sa
hral na taraflexe, na ktorom som nik-
dy predtým nehral, je to mäkký po-
vrch a ja som ťažký, takže mi niekedy
chýbali dôležité zlomky sekúnd na
odrazenie loptičky. Mal som aj tech-
nické problémy s vozíkom.

-

-

n

n

Aké podmienky mali paralym-
pionici vAténach?

Aká atmosféra panovala na
športoviskách a medzi športovca-
mi?

(pr)

Bývali sme v tej istej olympijskej
dedine ako účastníci normálnej olym-
piády. Strava, ubytovanie, doprava,
športoviská, to všetko bolo rovnaké
ako cez olympiádu. Na začiatku sme
mali nádherné slávnostné otvorenie,
ja som ho však videl iba v televízii,
lebo už na druhý som hral zápas.
Mali sme zabezpečený výlet do Atén,
boli sme naAkropole.

Hľadiská boli zaplnené tak na 80
percent, zazrel som tam veľvyslan-
kyňu Magdu Vašáryovú či poslanca
Petra Bódyho. S inými športovcami
sme sa stretali najmä v dedine, ja
som vyhľadával najmä stolných te-
nistov, s niektorými sa poznám, tak
sme sa porozoprávali o všeličom. V
rámci slovenskej výpravy vládla vý-
borná atmosféra, prijal nás aj náš
veľvyslanec v Grécku. Paralympiáda
bola skrátka perfektne zorganizova-
ná, nemalo to chybu.
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26. - 28. Votrelec vs. Predator USA
30. - 2. Horem pádem ČR

(sobota) -
- s hrad-

nými hrami a rytierskym súbojom.
Zraz je o 9.30 hod. pred Centrom
voľného času. Zobrať si teplé ob-
lečenie a pevnú obuv, pršiplášť, 10
Sk na autobus, celodennú suchú
stravu. Vítaní sú aj rodičia. Predpo-
kladaný návrat asi o 15.00 hod. V
prípade nepriaznivého počasia
budúv centre súťaživé hry;

(nedeľa) -
- s možnosťou vyrobiť si

vianočný darček, pohľadnicu, resp.
ozdoby či iné vianočné prekvape-
nie. Dielne sa uskutočnia v centre v
čase od 14.30 - 17.30 hod.;

-
. Cena tábora je 500

Sk. Prihlasovať deti bude možné
do 15.12. v budove centra;

- bude vedený výtvarní-
kom. Kurz sa bude konať 1x týž-
denne (štvrtok 16.00 - 18.00 hod.).
Cenakurzuna polrok je 500 Sk;

-
kurz bude viesť skúsená kerami-
kárka, konať sa bude 1x týždenne
(utorok 17.00 - 19.00 hod.). Cena
kurzu na polrok je 500 Sk;

- cena kurzu
na polrok je 500 Sk;

- cena na polrok je 600 Sk.
-

hravé dopoludnia každú stredu a
piatok od 10.00 - 12.00 hod., kde
okrem hier i tvorivých dielní majú
deti možnosť prvého kontaktu s
kolektívom a zároveň i rodičia
priestor na vzájomné odovzdáva-
nie si skúseností.

- s možnosťou tlače, re-
sp. práce na počítači či PC hier.
Každý týždeň od pondelka do
štvrtka v čase od 14.00 - 18.00 hod.
v Dome techniky na Mladobole-
slavskej ul. (oproti ZUŠ). Poplatok
za internet je 20 Sk/hod.

Deň otvorených dverí v Dome
techniky - počítačové hry, internet,
modelárska dielňa. Každý párny
týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00
hod. Poplatok je 20Sk/ deň.

- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva
podMalými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objed-

návke degustácie v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
033/641 3347).

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny. ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

13.11. VÝLET NA BIE-
LY KAMEŇ (SVÄTÝ JUR)

28.11. VIANOČNÉ
DIELNE

27. - 31.12. ZIMNÝ PRÍMEST-
SKÝ TÁBOR

Kurz kresby a grafiky pre do-
spelých

Kurz keramiky pre dospelých

Kurz strihov a šitia

Krúžok angličtiny pre školákov

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

Stáleexpozície:

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

- Slovenského zväzu
telesne postihnutých;

(štvrtok) o 13.00 hod. v Ma-
lej sále - - súťaž
detí v speve pod záštitou ZUŠ Pezi-
nok;

(piatok) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále -

- program k 130. vý-
ročiu dychovej hudby v Pezinku.
Účinkujú: SDH Cajlané a DH Mis-
tříňanka;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
dnes: Vynález. Detský muzikál
Agentúry Zanzaart. Účinkujú: Jarka
Hittnerová aPavol Peschl;

(pondelok) o 10.00 hod. vo
Veľkej sále - - pre deti
ZŠ;

(pondelok) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále -

- slávnostný program k
35. výročiu založenia súboru;

(štvrtok) o 16.00 hod. v Ma-
lej sále - -
súťažná prehliadka v speve pre štu-
dentov stredných škôl pod záštitou
ZUŠPezinok;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - pokra-
čovanie cyklu prednášok V.Černuš-
kovej. Ako uzdraviť sám
seba- III.časť, voľné pokračovanie;

(sobota) o 14.00 hod. v Ma-
lej sále - - II. ročník Pezin-
ského amatérskeho filmového festi-
valu;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále -

- divadelné pred-
stavenie o živote svätej Kláry zAssi-
si. Účinkuje: Spoločenstvo františ-
kánskej rodiny, réžia: Marína Me-
szarosová;

(piatok) o 17.30 hod. v Saló-
niku - ;

(sobota) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále -

-
predstavenie Divadla v Dlouhé z
Prahy s českými účinkujúcimi, ale v
hlavnej úlohe a v réžii Martina Hubu.

2. Spider man 2 USA
3. Hriešny tanec 2 USA

5. - 7. Príbeh žraloka
USA

5. - 7. Collateral USA
9. - 10. Intermission ÍR., VB

11. FK: Dogville DÁN, ŠV., FR
13. -14. Denník princeznej 2 USA
16. - 17. Vybíjaná: Choď do toho

na plné gule USA
18. FK: Ruská archa

RUS, NEM
19. FK: Bodysong VB

20. - 21. Princ a ja USA
23. - 25. Môj sused zabiják 2 USA

KINO DOMU KULTÚRY

Výstava:
III. ročník Salónu

vinohradníckych a vinárskych
múzeí.

Podujatia:

Obradové jedlá

24.9. .- 22.11. -

Stolovanie a víno. Kurátor-
ky: Mgr. Eva Ševčíková a Vladimíra
Büngerová.

24.11. o 16.00 hod. v priestoroch
múzea - - kurz
prípravy regionálnych špecialít v
cykle Ako to robili naše babky. Ga-
rant: PhDr. Danka Kopálová.

Stále expozície:
-
-

- výstava mode-
lov dopravných prostriedkov a
československého komiksu. Vý-
stava potrvá do 31.12. 2004.

(štvrtok) -

, o 15.00 hod. zraz na
cintoríne, o 16.00 hod. prednáška v
Mestskom múzeu.

Archeológia Pezinka
Jozef Franko - Sakrálna plastika

SVETY V MALOM

4.11. VYCHÁDZKA PO
PAMÄTIHODNOSTIACH - generál
Karol Pekník

V uplynulých dňoch sa objavila medzi pro-
pagačnými materiálmi útla brožúrka s ná-
zvom Po pezinských uličkách. Vydalo ju
Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským
múzeom najmä pre turistov, ale vzhľadom na
jej obsah, by nemala chýbať ani u samotných
obyvateľov.

Vo vkusnej knižôčke s peknou grafickou
úpravou nájdete pozoruhodné objekty na
Radničnom námestí, Potočnej, M.R. Štefá-
nika a Mladoboleslavskej ulici. Okrem struč-
ného popisu historických pamiatok sú na kaž-
dej ulici uvedené typy na občerstvenie. Auto-
rom farebných fotografií je Ján Štrba.

Brožúrku dostanete kúpiť v Informačnom
centre na Radničnom námestí. (mo)

V novootvorenej Galérii Štefana Prokopa na Potočnej ulici 8. októbra otvo-
rili druhú výstavu - tentoraz výstavu obrazov Jána Bergera, Ingrid Zámeč-
níkovej, Jozefa Bausa, Vladimíra Zabela, Xénie Bergerovej a Marka Vrz-
gulu pod názvom Návraty do krajiny. Vystavené práce vznikli na augusto-
vom maliarskom sympóziu v Malej Frankovej, ktoré sa uskutočnilo za pod-
pory Ing. Ivana Čarnogurského ml. Výstavu si môžete pozrieť do 6. novem-
bra 2004 (galéria je otvorená denne okrem pondelka od 14.00 do 17.00
hod.). (mo)

Natália Prokopová víta
účastníkov vernisáže,
vľavo je usporiadateľ
sympózia Ivan
Čarnogurský ml.

Od 11.11. do 21.12. 2004 máte
možnosť v priestoroch kaviarne
Café Journal v Pezinku na ul.
M.R. Štefánika 21 vychutnať si,
okrem dobrej kávy, aj výstavu
mladých slovenských výtvarní-
kov Adi Škreňovej a Paľa Gušta-
fíka pod názvom

Po návrate z Japonska by sa
radi predstavili slovenskému
publiku - Aďa Škreňová so svo-
jimi šperkami, miniatúrnymi
maľbami na polymérovej hline a
Paľo Guštafík dizajnovými ob-
razmi maľovanými americkou
retušou na drevo.

Viac informácií o mladých umel-
coch nájdete na www.d-aadja.sk,
www.g-pikturesks.com alebo
www.journal.szm.sk.

Vecina (po)uži-
tie.

(as)


