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V dňoch 5. - 7. novembra sausku-
točnila prvá spoločná prezentácia
mesta Pezinka a Malokarpatského
múzea v Pezinku na Jesenných
trhoch v partnerskom meste Neu-
siedl am See, v rámci ktorej pred-
stavilo naše mesto ponuku hlavne
z hľadiska cestovného ruchu - kul-
túrne, vinárske a remeselné tradí-
cie. Polovica našej expozície simu-
lovala interiér múzea s odbornou
degustáciou a druhá časť zase Ke-
ramické trhy pred veľkoplošným
obrazom Starej radnice s praktic-
kými ukážkami točenia keramiky,
ktoré predviedli dvaja žiaci SOU na
Komenského ulici - Lukáš Kunka a
Ľudovít Poznán. Prezentáciu spes-
trila svojim spevom Miroslava
Sandtnerová so živou hudbou. V
samostatnej expozícii predstavila
malokarpatské vína pezinská firma
Borik Vino.

Dňa 8. novembra bolo naše mes-
to hostiteľom veľkej burzy rakús-
kych firiem, ktoré v priestoroch Vi-
nárskeho domu predstavili nové
ekotechnológie pre komunálnu
sféru. Medzi približne 90 účast-
níkmi boli podnikatelia a zástupco-
via verejnej správy z Rakúska i Slo-
venska. Pred začiatkom podujatia
v reprezentačných priestoroch Sta-
rej radnice prijal oficiálnych hostí
primátor mesta Oliver Solga. Boli
medzi nimi ministerka vlády Dol-
ného Rakúska Mag. Johanna Mik-
lová - Leitnerová, prezidentka Hos-
podárskej komory Dolného Rakús-
ka Sonja Zwazlová, veľvyslanec
Rakúska na Slovensku Dr. Martin
Bolldorf, minister životného pro-
stredia vlády SR Lászlo Miklós a
ďalší. V spoločenskej časti firma
Borik Vino pripravila pre hostí de-
gustáciu s typickými vínami Malo-
karpatskej vinohradníckej oblasti.

(EL)

Detský fond UNICEF je iniciáto-
rom projektu Mestá priateľské
deťom. Rozvinuli ho už v mnohých
krajinách a mestách sveta a po-
máha zo strany verejnosti citlivej-
šie vnímať želania a potreby detí a
kultivovať prostredie danej aglo-
merácie bez ohľadu na momen-
tálnepolitické tlaky a záujmy.

Mesto Pezinok prijalo túto výzvu
a zapojilo sa do projektu. Samo-
správa v spolupráci s Centrom
voľného času, Malokarpatskou
komunitnou nadáciou Revia, pe-
zinskými základnými školami a
miestnymi médiami odštartovalo
kampaň, ktorej cieľ je totožný so
spomínaným celosvetovým hnu-
tím.

V Pezinku bude mať takúto kon-
krétnu podobu:
- v Kalendári podujatí v meste Pe-

zinku na rok 2005 budú akcie pre
deti označené logom kampane (uve-
rejníme ho v decembrovomčísle);
- bude vydaný špeciálny materiál o
príležitostiach pre aktivity na voľný
čas detí v Pezinku (kontakty na kr-
úžky, kluby a iné), ktorý bude obsa-
hovať aj informácie o službách urče-
ných deťom (napr. kontakty na det-
ských lekárov);
- prostredníctvom časopisu Pezin-

ský podnikateľ a pomocou loga kam-
pane zverejníme vybrané pre-
vádzky v meste, ktoré ponúkajú
špeciálne služby pre deti (reštaurá-
cie a obchody s detskými kútikmi);

- každú prvú stredu v mesiaci, vždy
o 9.00 hod. bude v Centre voľného
času koordinačné stretnutie sub-
jektov zainteresovaných do kam-
pane, na ktoré môže prísť každý,
kto sa chce do nej zapojiť alebo
pomôcť dobrým nápadom, či zís-
kaťpodrobnejšie informácie;
- mediálni partneri kampane - me-
sačník Pezinčan, Televízia Pezi-
nok, s.r.o. a časopis Pezinský pod-
nikateľ - budú prinášať pravidelné
informácie o jednotlivých aktivi-
tách. Kontakt na koordinátora pro-
jektu: Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, č.dv. 9, ref. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102, fax:
033/641 2303, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk. (EL)

Dve tradičné podujatia sú spo-
jené s novembrom. Na Martina sa
už desiatykrát zišli vinári a vino-
hradníci v Mestskej vinárni na
Svätomartinské požehnanie vína.
Na slávnostnom akte sa okrem
nich zúčastnili pezinskí duchovní
Helena Benková a Zdenko Sitka,

predstavitelia mesta na čele s pri-
mátorom Oliverom Solgom a ďalší
hostia. Vinári priniesli so sebou
mladé vína, ktoré na záver spo-
ločne ochutnali.

Druhým podujatím, ktoré má
päťročnú tradícií bol Deň otvore-
ných pivníc. Vo vybraných pivni-

ciach v kraji pod Malými Kar-
patmi vinári dva dni ponúkali
svoje produkty stovkám ochutná-
vačov, nielen domácim ale aj zo
zahraničia. Hoci nebolo priaz-
nivé počasie o podujatie bol mi-
moriadny záujem.

(mo)

Už sme viackrát písali, že Mesto
Pezinok sa usiluje o vybudovanie
cestného obchvatu Pezinka, Vino-
sadov a Modry, lebo súčasná situá-
cia sa stala neúnosnou. Každý deň
v Pezinku dochádza k dopravným
zápcham, čo spomaľuje prejazd,
spôsobuje nervozitu vodičov a pri-
náša nebezpečenstvo, najmä pre
chodcov.

Presnejší termín realizovania
tejto stavby zo štátnych prostried-
kov nie je ešte známy. Problémom
číslo jeden sú peniaze, avšak vláda

SR i Bratislavský VÚC tento zámer
podporujú.

Ako nás informoval primátor Oli-
ver Solga, vzniká ďalší zaujímavý
projekt, ktorý iniciovala vláda SR.
Tzv. nultý obchvat rieši prepojenie
diaľníc medzi Bratislavou a Sen-
com a Bratislavou a Malackami. V
I. etape sa má vybudovať komuni-
kácia zo Senca, ktorá povedie po-
pri Viničnom, Pezinku, Grinave,
Svätom Jure s vyústením na cestu
II/502 pri Bezke.

V ľavom smere by sa mala napá-

jať na Vajnory a jestvujúci diaľničný
okruh, v pravom cez Malé Karpaty
s vyústením na diaľnicu Bratislava
- Malacky.

Ohľadom nultého obchvatu bolo
už niekoľko rokovaní, kde boli po-
skytnuté potrebné informácie a
spresňovali sa všetky požiadavky
na realizáciu tejto investície. Pe-
zinku by navrhované riešenie po-
mohlo, pretože nultý obchvat má
byť napojený na obchvat Pezinka.
Financovanie bude zabezpečovať
štát s využitím európskych fondov.

(mo)
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Spojovacia ulička medzi Ho-
lubyho a Hrnčiarskou ulicou oproti
Domu kultúry poznajú Pezinčania
pod názvom Fortna. Doteraz bolo
pomenovanie uličky Fortna (alebo
aj Katova ulička) neoficiálne, ale 5.
novembra Mestské zastupiteľstvo
v Pezinku tento názov schválilo.

Z novostavby firmy Kybeco budú
do Fortne vyúsťovať viaceré ob-
chodné prevádzky, ktoré tichú
uličku značne oživia. (mo)

Mesto Pezinok od 1. januára
2005 ruší poplatok za parkova-
nie motorových vozidiel v centre
mesta. Dôvodom tohto kroku je
nerentabilnosť tejto služby i sku-
točnosť, že sa značne zlepšili
podmienky na parkovanie v tejto
časti mesta, ktoré boli jednou z
príčin zavedenia parkovného.

(mo)

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa na novembrovom za-
sadnutí zaoberali plnenímmestského rozpočtu za I. polrok 2004.

Plán príjmov po prvej novele z 28. mája 2004 bol stanovený na sumu
292038 tis. Sk. Plnenie za prvý polrok bolo 136359 tis. Sk, čo predstavuje
47 percent.

Vo výdavkovej časti sa v tomto roku ráta so sumou 292039 tis. Sk, skutoč-
nosť za I. polrok bola 123493 tis. Sk, t.j. 42 percent. Rozpočet sa plní v
súlade s plánovanými harmonogramami. (mo)

Mesto Pezinok získalo z Nadácie
otvorenej spoločnosti grant v rámci
programu ,
ktorý je zameraný na zlepšenie
vzťahov a porozumenia medzi róm-
skou menšinou a majoritou v Pe-
zinku. Má ambície zistiť názory
oboch cieľových skupín na vzá-
jomné spolužitie v meste, hľadať
riešenie existujúcich problémov a
získané poznatky použiť pri spra-
covaní Koncepcie riešenia problé-
mov života Rómov v Pezinku.

Jeho ťažisko spočíva v "naštarto-
vaní" činnosti Rómskeho klubu v
Pezinku a terénnej práci rómskych
asistentiek, ktoré možno považo-
vať za jeden z najefektívnejších
prostriedkov kultivácie života Ró-
mov v Pezinku.

Váš amenge - Pre vás

(EL)

Posledný tohtoročný Poslanecký
deň sa uskutoční v prvú stredu v
decembri (1.12.) od 16.00 - 18.00
hod. na Mestskom úrade v Pezin-
ku, Radničné nám. 7, miestnosť č.
19. Poslanci Mestského zastupi-
teľstva budú pripravení diskutovať
o aktuálnych otázkach života v mes-
te, prijímať podnety a pripomienky
občanov a podať im vysvetlenia
rozhodnutí samosprávnych orgá-
nov. (EL)

Mnohé naše mestá sa topia vo
vysokých dlhoch, ktoré im vznikli pri
riešení svojich existenčných problé-
mov či rozvojových programov. U
nás v Pezinku je situácia v tomto
smere veľmi dobrá, vedeniu mesta
sa darí ekonomiku držať pod kontro-
lou, k zadlžovaniu dochádza len
minimálne, ozaj len v nevyhnutných
prípadoch.

"V októbri nám spadol veľký ka-
meň zo srdca, splatili sme obligácie
30 miliónov plus štyri milióny výno-
sov, ktoré mesto malo ako ťarchu od
roku 2000 na rekonštrukciu Starej
radnice. V súčasnosti máme jedinú
pôžičku v zostávajúcej sume 18 mili-

ónov Sk, ktorú si mesto zobralo v
minulom volebnom období od Dexie
banky na mestskú plaváreň. Tento
dlh pravidelne splácame, splatený
by mal byť do dvoch rokov. Za veľký
úspech považujem, že sa nám poda-
rilo dosiahnuť pri tejto pôžičke zní-
ženie pôvodne dohodnutého úroku
z 10,9 percenta na 6,5 percenta," -
povedal nám primátor mesta Oliver
Solga.

Dozvedeli sme sa, že mesto sa
chystá zobrať v tomto volebnom
období prvý úver v sume 30 milió-
nov Sk na výstavbu 43 tzv. štartova-
cích bytov pri Pinelovej nemocnici.

(mo)

Samospráva po prevzatí viace-
rých kompetencií od štátu sa
chystá na ďalšiu výraznú zmenu,
ktorú prináša fiškálna decentralizá-
cia. Od januára budúceho roku pre-
berajú obce podľa nového zákona
právomoc určovať miestne dane a
poplatky. Z miestnych daní sú to:
daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
daň za užívanie verejného prie-
stranstva, daň za ubytovanie, daň
za predajné automaty, daňza nevý-
herné hracie prístroje. Miestnym
poplatkom je poplatok za komu-
nálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Zmena sa premietne už do bu-
dúcoročného rozpočtu mesta.

Čo môžu od pripravovaných
zmien očakávať občania? Túto
otázku sme položili primátorovi
mesta : -Oliverovi Solgovi Ohľa-
dom daní a poplatkov sme už mali
pracovné stretnutie MsZ, kde sme
podrobne prebrali všetko, čo sa tej-
to problematiky týka. Porovnávali
sme jednotlivé kapitoly s minulými
rokmi a výšku daní a poplatkov bu-
deme porovnávať aj s inými mesta-
mi. Môžem však ubezpečiť obča-
nov, právnické osoby, podnikate-
ľov, že ich nechceme výrazne fi-
nančne zaťažovať, nechceme zvy-

šovať poplatky za každú cenu. Ten
jediný poplatok, ktorý tam je, je po-
platok za odvoz a uskladnenie tu-
hého komunálneho odpadu. Tento
dotujeme sumou takmer 4 milióny
Sk, čo sme však nepreniesli na ob-
čanov. Niektorí občania dokonca
získajú výhody v tom, že pokiaľ sa
nebudú zdržiavať v bydlisku viac
ako 90 po sebe idúcich dní, výšku
poplatku za odpad im alikvotne
skrátime. Takisto Pezinčania, ktorí
majú v Pezinku chatu, nebudú pla-
tiť uždvakrát, ale len raz."

Podrobnejšie o daniach a poplat-
koch budeme informovať v ďalších
číslach Pezinčana. (mo)

Občania mesta sa často pýtajú, čo bude v rozostava-
nej budove v areáli bývalého kúpaliska. Pôvodne tu mal
byť okresný úrad, avšak po reforme štátnej správy sa
nakoniec od dostavby ustúpilo. Ako sme sa dozvedeli,
rozostavaný objekt od štátu, ktorý bol jeho vlastníkom,
kúpilEBP Factoring, spol. s r.o.

"

" - po-
vedal nám primátor Oliver Solga.

Na otázku či neočakáva negatívne reakcie od obča-
nov primátor dodal: -

Sme veľmi radi, že ten betónový skelet bol už preda-
ný. Predaj sa týkal len vlastnej stavby, pozemky patria
mestu. Súhlasili sme s tým, aby nový vlastník objekt
prestaval na viacpodlažný bytový dom, iné riešenie
nebolo možné. Myslím si, že to bude vkusný dom, s
peknými bytmi. Tieto budú situované na Mladobole-
slavskú ulicu, ale aj do Zámockého parku. Ako pod-
mienku sme stanovili, že vlastník zlikviduje a odstráni
budovu bývalých šatní kúpaliska, vybuduje tu parkova-
cie miesta a komunikácie, skultivuje okolie budovy a
dobuduje detské ihrisko na susednom pozemku,

Viem, že budú aj odporcovia, tak
ako to bolo v prípade Grandu. Niektorí sa pohoršovali,
prečo sme tam pustili Billu, ale väčšina ľudí tento krok
chváli. Považujem za dôležité, že tento mŕtvy dom
znova ožil, a takýto obchod bol v centre mesta aj po-
trebný. Billa zafinancovala aj úpravy v okolí. Vzniklo tu

80 parkovacích miest, boli vysadené stromy, ďalšia
výsadba sa pripravuje, ako bonus bolo vybudované
parkovisko a zeleň na Záhradnej ulici. Po dostavbe po-
lyfunkčného objektu medzi lekárňou a rožným domom
na Šancovej ulici a dobudovaní zelene bude celý pries-
tor peknou časťou mesta. Som presvedčený, že obča-
nia budú nakoniec spokojní. (mo)

Z rozostavaného okresného úradu by vraj mali byť
po nadstavbe objektu pekné byty. Snímka (mo)

Posledné 7. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku v tomto roku sa uskutoční v
stredu 15. decembra o 8.30 hod. v
zasadačke MsÚ na Radničnom
nám. 7.

Poslanci budú prerokúvať infor-
máciu o plnení rozpočtu mesta za
III. štvrťrok 2004, rozpočet na rok
2005, plán tvorby a čerpania fon-
dov, vyhodnotenie činnosti primá-
tora, hlavnej kontrolórky, komisií pri
MsZ, plán práce MsR a MsZ na rok
2005, VZN o dani z nehnuteľnosti,
o odpadoch a iné. (mo)

Už siedmykrát vydáva mesto Pe-
zinok Kalendár podujatí na nasle-
dujúci rok. Sú v ňom údaje o najvý-
znamnejších kultúrnych, spoločen-
ských, športových a charitatívnych
akciách, ktoré sa uskutočnia v roku
2005 na pôde nášho mesta. Pri
každej je uvedený názov, termín a
miesto jej konania a kontakt na or-
ganizátora.

Materiál v tlačenej podobe je k
dispozícii v Informačnom centre v
Pezinku, Radničné nám. 9 a v elek-
tronickejna .www.pezinok.sk

(EL)
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Tak, a máme tu novembr. Do-
volte, abych hnet na začátku pod-
zekoval pánom meským radným,
kerý na októbrovém zasednucí
schvályly tú Fortnu. Novembr je
plný šelijakých výročí a spomý-
nek, a parádnych mén. Hnet na
začátku zme si spomenuli na
tých, čo sú uš neny medzi nama a
aj na šeckých svatých. To sú tý
dny, kedy je na cinteri vácej ži-
vých jako mŕtvych a ftedy aš tak
moc nykomu nevadzí, že ten náš
cinter neny vúbec osvetlený, lebo
to nahradzá svýčky. Na svatého
Marcina zme si v meskej pivnyci
nehali požehnat mladé vínka a
jasne, že zme ich hnet aj okošto-
vali. V novembri si spomíname aj
na dve revolúcie a neny žádna
tajnost, že ešče furt je dosci ta-
kých ludzí, kerý si račej spo-
mýnajú na tú velkú októbrovú a
ešče aj socialistyckú, jako na tú
našú malú zamatovú a hádam aj
kapitalistickú. Prectafte si, že ne-
kerý z nych sedzá dokonca f par-
lamence, čo znamená, že ich tam
pravdepodobne aj negdo zvolyl.
Proci gustu žáden dišputát, ale já
osobne si račik spomenem na tú
našu zamatovú, kerej sem sa
zhodu okolnoscí aj prámo zúčast-
nyl. Moc sa mi ze začátku nesce-
lo, lebo bolo dost zima, ale ket
sem si vyskúšal jaké je na tých
námescách hórko, bolo rozhod-
nuté. Aj gvúlyva inačím vecám,
keré by mi neskaj negdo mlačí
jako 25 rokú len čaško pochopil a
uveril. A to je dobre! Nakonec sa
to šecko podarilo a išlo to celkem
hlatko rýchlo a f šeckej slušnosci.
F Pezinku zme konkrétne začli tú
revolúciu na Cajle v osvetovej
besedze, gdze ftedy sýdlylo naše
divadlo a tam zme celý den aj celú
noc prepisovali vyhlásená, vy-
mýšlaly, písaly a malovaly plagáty
a letáky, taká malá manufaktúra
to bola. Ket bolo nečo hotové,
hnet zme s tým utekali dole do
mesta a vylepovali postupne celé
mesto. Ket išli ráno prvý ludé na
autobus do roboty, nemóhly si
nefšimnút, že sa nečo stalo. Hnet
nato zme podaly vyhlásená na
národný výbor a meskému vý-
boru KSS, čo bolo praktycky to
isté a začalo sa potpisovány poža-
davek, čo boly f tých vyhláse-
nách. Na Cajle bolo dost zima a
bolo to aj daleko a tak zme boli
rádzi, ket nás zebrala pot
ochranné krýdlo ftedajšá rydzi-
telka vinohradnýckeho múzea,
kerú zme dobre poznaly s prede-
šlých akcií našeho divadla. A tak
sa revolúcia presunula tam gdze
patryla - na ftedajšú Revolučnú
ulyc. Tak, alebo ináč, každý z nás
nejako pocícil výsletky tých revo-
lučných dný. Naposledy to pocí-
cila autobusama cestujúca verej-
nost f púlke tehoto mesáca, ket sa
vedený tých autobusú rozhodlo,
že zrovna prostrednýctvem svo-
jich zákaznýku oznámi minyster-
stvu, že má od neho málo penes.
Asi sa to ale minulo účinkem, lebo
šeci nadávali na tých autobusárú
a nygdo na to ministerstvo. Áno,
aj totok je tá sloboda za kerú zme
bojovaly.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Malokarpatskýbanícky spolok v
Pezinku usporiada 4. decembra o
17.00 hod. v Dome kultúry Sväto-
barborský šachtág.

V pivnici Malokarpatského mú-
zea v Pezinku sa uskutočnilo pre-
mierové vinárske podujatie pod
názvom Otváranie archívu, spo-
jené s degustáciou odrodových
vín.

l

l

Počet prihlásených predajcov na
tohtoročné Vianočné trhy, ktoré sa
uskutočnia 16. a 17. decembra od
10.00 - 18.00 a 18. decembra od
9.00 - 13.00 hod. na Radničnom
námestí, stále rastie. V ponuke
nebudú chýbať vianočné kytice,
košíky, vianočné pečivo, medovní-
ky, oblátky, punč, ľudovoumelecké
výrobky, batikový textil, občerstve-
nie a iné. Prípadní ďalší záujemco-
via o predaj tovaru súvisiaceho s
Vianocami sa môžu ešte prihlásiť
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, tel. 033/6901
125, fax: 033/641 2303, e-mail:
hagerova.zlatica@msupezinok.sk.

Súčasťou podujatia bude i kultúrny

program na pódiu na námestí (štvrtok
a piatok od 16.30, sobota od 10.00
hod.), prekvapenie v nárožnom arkiéri
na Starej radnici (v piatok večer každú
hodinu) a vianočný bazár (piatok od
16.00 - 18.00 hod.) na ktorom budú
ponúkať svoje výrobky riaditeľky kul-
túrnych inštitúcií v Pezinku. Výťažok z
neho pôjde na charitatívne účely.

Organizátori veria, že Vianočné
trhy ponúknu nielen príležitosť na
drobné predvianočné nákupy, ale
prispejú aj k vytvoreniu sviatočnej
atmosféry v meste, stretnutiam pria-
teľov a známych pri pohári vareného
vína, či vianočného punču alebo ta-
nieri kapustnice, na čo nebolo po
celý rok dosť času. (EL)

podľa ust. § 281 a nasl. Obchod.
zák. vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
predaj nehnuteľností
v k.ú. Pezinok - Moyzesova ul.,
s cieľom výstavby garáží, v
zmysle Geometrického plánuč.
37293061 - 16/2004 zo dňa 20.9.
2004 vyhotoveného Ing. Zuza-
nouLackovou a to parc.č.:
- parc č. 2996/59 - zast. plocha
o výmere 20 m ;
- parc. č. 2996/60 - zast. plocha
o výmere 20 m ;

2

2

- parc č. 2996/61 - zast. plocha
o výmere 20 m ;
- parc č. 2996/62 - zast. plocha
o výmere 20 m ;
- parc č. 2996/63 - zast. plocha
o výmere 20 m ;
- parc č. 2996/64 - zast. plocha
o výmere 20 m ;
zapísaných na LVč. 4234.
Podmienky súťaže:

2

2

2

2

2

Predmetom návrhu bude žiadosť
o odkúpenie pozemku; konkrétnu
garáž stanoví výberová komisia;
kúpna cena pozemku 1000 Sk/m
+ náklady spojené s vybudovaním
podložia pod garáže; zaplatenie
kúpnej ceny pred podaním KZ na
Katastrálny úrad; prednosť majú
občania, ktorí majú trvalý pobyt v
danej lokalite, resp. v jej blízkosti;
žiadateľ nemôže byť vlastníkom
garáže; do výberového konania sa
treba prihlásiť do 31.1. 2005; vlast-
ník osobného mot. vozidla sa pre-
ukáže technickým preukazom vo-
zidla. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predlože-
né návrhy a ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú alebo zrušiť súťaž.

Organizátor súťaže a bližšie in-
formácie: Mgr. Renáta Gottschallo-
vá, ved. práv odd., č. tel. 033/6901
121, e-mail: gottschallova.renata@
msupezinok.sk.

Malokarpatská komunitná nadá-
cia REVIAv rámciAsociácie komu-
nitných nadácií Slovenska pripra-
vuje v spolupráci s Nadáciou SPP
program s názvom Mladí filantro-
pi.

Filantropia je nezištná vzájomná
pomoc, účasť a spolupatričnosť,
ľudomilnosť, dobročinnosť, určitá
forma darcovstva snažiaca sa vy-
riešiť problémy iných.

Cieľom programu je rozvíjať fi-
lantropiu medzi mladými ľuďmi,

viesť ich k aktívnemu záujmu o
riešenie potrieb komunity, v ktorej
žijú a k podpore rôznych zaujíma-
vých občianskych aktivít, ktoré
zvyšujú kvalitu života v nej.

Program Mladí filantropi (filan-
trop ako človek nezištne dávajúci,
dobročinný, účastný, humánne
zmýšľajúci) vznikol na základe
inšpirácie zo západnej Európy,
kde už roky funguje program
YouthBank, ktorí spravujú mládež-
níci. Je to program mladých pre
mladých. Mládežnícka komisia
získa možnosť podporiť projekty
(často nenáročné myšlienky a ná-
pady), ktoré by sa inak nikdy neu-
skutočnili a súčasne reálnu zodpo-
vednosť za rozhodnutia realizova-
ných projektov. Úlohou grantovej
komisie mladých bude vyhľa-
dávanie neaktívnej mládeže a jej
motivovanie k činnosti. Zároveň
vytvorenie pravidiel pre podávanie
žiadostí, vyhlásenie grantového
kola, prijímanie grantových žia-
dostí, konzultácie prijatých projek-
tov a iné.

Mladí Pezinčania do 25 rokov, ak
vás zaujali tieto myšlienky, kontak-
tujte nás: 641 3011, príp. 0905 960
797, revia@revia.sk. (revia)

REKLAMA
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V septembrovom čísle Pe-
zinčana ste uverejnili článok o zru-
šení röntgenového pracoviska na
poliklinike. Pozastavil som sa pri
otázke či mesto a podnikatelia pod-
poria nákup drahých röntgenových
prístrojov vyššej generácie.

Napadla ma pri tom otázka, čo sa
stalo s peniazmi, ktoré sa vyzbierali
na sanitku, ktorá sa nikdy nekúpila.
Nešlo by tieto peniaze použiť na
tento účel? Môžete odpoveď zve-
rejniť v Pezinčanovi?

Vedúca zastupiteľstva Unibanky
v Pezinku Mgr. Jana Masárová nás
upozornila, že sme v minulom čísle
v článku Bankomaty už aj mimo
mesta uviedli nesprávnu informá-
ciu -

nie
OTP banka, ako je uvedené, ale

. Za nepresnú informá-
ciu, ktorú sme získali z iného zdro-
ja, sa ospravedlňujeme.

majiteľom a prevádzkova-
teľom bankomatu na Svätoplu-
kovej 11/B na sídlisku Sever
je
Unibanka

Redakcia

Ministerstvo školstva SR roz-
hodlo na školský rok 2004/2005
poskytnúť každému školopovin-
nému žiakovi a študentovi strednej
školy vzdelávací poukaz, krytý pro-
striedkami štátu. Poukaz má hod-
notu asi 700Sk.

Každý sa mohol rozhodnúť indivi-
duálne, v ktorej škole, či vytipova-
nom zariadení zakotví, aby mohol
užitočne tráviť svoj voľný čas.

Okrem záujmu žiaka to ovplyvnili
aj podmienky, ktoré škola dokáže
vytvoriť v jednotlivých oblastiach
záujmovej činnosti.

Základná škola na Kupeckého

ulici poskytla priestor na činnosť
39 záujmových krúžkov. Prihlásilo
sa do nich 577 žiakov. O čo majú
najväčší záujem? Predovšetkým o
šport, výpočtovú techniku, konver-
záciu z angličtiny, matematiku, elek-
trotechniku, varenie a hudbu. Všet-
ky krúžky vedú odborníci z uvede-
nej oblasti. Aj týmto spôsobom
škola pomáha pri výchove a vzde-
lávaní mladých ľudí.

Realizujeme projekt Otvorená
škola, ktorý okrem iných možností
poskytuje všetkým záujemcom
nazrieť hlbšie do vnútra našej školy
a presvedčiť sa o jej pestrom živo-
te. Ľ. Benčuríková

Vzhľadom na to, že sa začína
zimné vykurovacie obdobie upo-
zorňujeme užívateľov tepelných a
vykurovacích telies na niektoré
zásady:
- nepoužívať spotrebiče na ktorých
je porucha, pokýmsa neodstráni;
- prevádzku tepelných spotrebičov
zabezpečiť tak, aby nedochádzalo
k vzniku požiarov pri ich používaní;
- zabezpečiť inštaláciu tepelných a
vykurovacích telies podľa návodu
od výrobcu;

- pri zakurovaní nepoužívať
horľavé kvapaliny (benzín, lieh,
petrolej a pod.);
- zabezpečiť, aby sa v blízkosti pali-
vových a elektrotepelných spotre-
bičov nenachádzali horľavé látky,
ktoré treba skladovať v bezpečnej
vzdialenosti určenej v návode;
- nevychladnutý popol z palivo-

véhospotrebiča na tuhé palivo ukla-
dať len do nádob z nehorľavých
materiálov;
- kvapalné palivo dopĺňať do spo-

trebičov len po ich odstavení a
podľa návodu na obsluhu.

Zvýšenú pozornosť je potrebné
venovať aj prevádzke a pravidel-
nému čisteniu komínov. Občania
by mali zabezpečovať čistenie a
kontrolu komínov, odborné preskú-
šanie komínov predtým, než sa na
ne napoja spotrebiče a zabezpečiť
dodržiavanie bezpečnej vzdiale-
nosti horľavých látok a konštrukcií
od plášťa komína.

Nedodržiavaním spomenutých
zásad sa občan (fyzická osoba)
dopúšťa porušenia zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších pred-
pisov. Pri vzniku požiaru v dôsledku
porušenia povinností sa fyzická
osoba dopúšťa priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi, za čo
jej môže byť uložená pokuta 3000
Sk.

Toto upozornenie netreba pod-
ceňovať, pretože v minulom roku
vzniklo na území okresov Pezinok
a Senec 426 požiarov s priamymi
škodami 9,2 milióna Sk, pričom boli
dve osoby usmrtené a osem bolo
zranených. kpt. Ing. Eva Orlická

Dňa 4. novembra v podvečer-
ných hodinách policajti z Okres-
ného riaditeľstva Bratislava III
vykonávali v okrese Pezinok
dopravno-bezpečnostnú akciu
zameranú na kontrolucyklistov.

Dôvodom sú nehody cyklistov,
ktoré spôsobuje neosvetlený
bicykel, či bicykel bez odrazo-
vých skiel. Odrazové sklá bý-
vajú často špinavé, prasknuté, a
tak môžu odpadnúť. Pri zníže-
nej viditeľnosti - dážď, hmla,
sneženie, v hustej hmle, môže
vodič cyklistu bez osvetlenia
zaregistrovať neskoro. Odrazo-
vé sklá nezabezpečujú dosta-
točnú viditeľnosť na ceste, ale
pomôžu. Pri kolízii cyklistov s
motorovými vozidlami dochá-
dza často k ťažkým zraneniam,
niekedy aj smrteľným.

Za obdobie od 1.1. do 30.9.
tohto roku bolo zranených šesť
cyklistov, z toho 5 ľahko a jeden
ťažko. (ev)

Náš spolupracovník Ivan Mach
nám priniesol do redakcie fotogra-
fiu šťastného hubára Františka Ma-
cha z Limbachu, ktorý našiel v Ma-
lých Karpatoch tento nádherný du-
bák o hmotnosti 1320 gramov. Je to
dôkaz, že huby v našich horách
rástli, no nie všetkým hubárom sa
rovnako darilo.

Dňa 8. októbra bol v Centre
voľného času v Zámockom parku
otvorený Klub mládeže. Vo veľmi
krátkom čase sa podarilo obnoviť a
zariadiť priestory do finálnej podo-
by. Za slovným spojením "podarilo
sa" je ukrytej veľa chuti i nadšenia
mládeže, ale i finančná pomoc zo
schváleného projektu Mladí mla-
dým z nadácie Revia a z prostried-
kov združenia rodičov v Centre
voľného času.

Týmto sa chceme poďakovať za
preukázanú pomoc. (cvč)

V Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku sa uskutočnilo tradičné kaž-
doročné odovzdávanie ocenení viacnásobným darcom krvi. V úvode sa k
prítomným prihovorila riaditeľka Územnej správy Slovenského Červeného
kríža Bratislava-okolie Ing. Mária Halásová a viceprimátor mesta Pezinka
Ing. Jozef Chynoranský.

Jánskeho plakety a drobné darčeky prevzalo 38 bezpríspevkových dar-
cov krvi z okresu Pezinok. Z Pezinčanov boli ocenení:
(10 odberov) - Milan Chvostek, Michal Slovák, Marta Kucejová, Rudolf Krš-
nák, Mgr. Eduard Randl, Peter Zvolenský, Peter Semeš, Róbert Fordinál,
Stanislav Sadloň, (20 odberov) - Michal Strezenický,
Zdenek Kupa, Júlia Slezáková, (40 odberov) - František Zvo-
lenský, Rudolf Ondrovič.

bronzová plaketa

strieborná plaketa
zlatá plaketa

(mo)

Som novopečený Pezinčan.
Spolu s manželkou a dcérou bý-
vam na Muškáte. Po niekoľkých
rokoch som sa rozhodol ísť na kon-
cert dychových hudieb, ktorý bol v
Dome kultúry v piatok 12. novem-
bra. Keďže som ťažko zdravotne
postihnutý, išiel som o pol hodiny
skôr, aby sa mi ušlo miesto na sede-
nie. Bol som však nemilo prekva-
pený, že o 18. hodine, keď sa mal
koncert začať, ešte nikoho do-
vnútra nevpustili. Bolo tam veľa
starších ľudí, niektorí už chceli vrá-
tiť vstupenky. Nepáči sa mi, že nás
klamali, najskôr nám povedali, že
je niečo so svetlami, potom z orga-
nizátorov vyšlo, žena vine bol auto-
bus. To nesvedčí oúcte k starším.

Pýtam sa tiež, nemohli by byť vo
vestibule pri vchode do sály nejaké
lavice či stoličky, aby sa bolo kde
posadiť? Navyše program trval
vyše dve hodiny, poriadatelia mohli
rátať s prestávkou, sú ľudia čo to
potrebujú.

Ešte jednu prosbu za starších
ľudí by som mal. Na autobusovej
zastávke pred Vinárskym domom
by sa zišla tiež malá čakáreň s la-
vičkou. Sú tam síce stoličky z hote-
la, ale posadiť sa vám nedovolia.

Ervín Polakovič

V dňoch 3., 4. a 8. novembra v
rámci projektu

zaškolil inštruktor SČK uči-
teľky materských škôl v teoretic-
kej a praktickej príprave v 8 hodi-
novom základnom kurze prvej
pomoci. Územná samospráva
SČK poskytla materským školám
metodické príručky pre pedagó-
gov - návod na realizáciu zdravot-
no-výchovnej hry pre 5 - 6 ročné
deti. Pri realizácii projektu bol ná-
pomocný Mestský úrad a pracov-
níci Školského úradu v Pezinku.

Evička nám ocho-
rela

Ing. Mária Halásová
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Už tradične organizuje Mesto
Pezinok na záver roka stretnutie
subjektov cestovného ruchu, ktoré
sa uskutoční v stredu 15. decem-
bra 2004 o 15. hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, miestnosť č. 12.
Okrem vyhodnotenia uplynulého
roku v meste z hľadiska cestov-
ného ruchu a vzájomnej výmeny
informácií o nových službách, či
pripravovaných aktivitách pre ná-
vštevníkov je na programe aj Ka-

lendár podujatí v Pezinku na rok
2005 a príprava prezentácie mesta
na výstave Slovakiatour 20. - 23.
januára 2005 v Bratislave.

Všetci, ktorí sú priamo alebo ne-
priamo zainteresovaní do cestov-
ného ruchu v meste - zástupcovia
kultúrnych inštitúcií, miestnych
múzeí, ubytovacích a stravovacích
zariadení, športovísk, cestovných
kancelárií a pod., budú na stretnutí
vítaní. (EL)

súčasnosti 30 členov. TV PEZINOK
sa snaží byť aktívnou lokálnou tele-
víziou, o čom svedčí aj naše zas-
túpenie v najvyššom orgáne tohto
spolku - Rade LOToS. Participu-
jeme na rôznych celoslovenských
projektoch, neustále prinášame
podnety na skvalitnenie spolupráce
medzi lokálnymi televíziami. Spo-
mínať všetky úspechy za tie roky na
slovenských, česko-slovenských a
medzinárodných festivaloch by
zabralo veľa miesta. Najväčším
úspechom pre nás je spokojnosť
domácich divákov.

Veľkým plusom je vznik siete lo-
kálnych televízií TV NET, ktorá by
mala byť subjektom zaujímavým
pre veľkých zadávateľov reklamy.
Perspektívne ide o jednu z ciest
ako zatraktívniť vysielanie v lokál-
nych televíziach na Slovensku a to
hlavne výrobou špecializovaných
relácií.

Za výsledkami, ktoré môžu dnes
diváci vidieť, sú hodiny tvrdej práce
celého tímu, ktorého jadro pôsobí v
televízii dodnes. Televízia sa neu-
stále snaží o skvalitnenie programu
a zvyšovanie profesionality. Verím,
že to diváci na svojich obrazovkách
vidia. Chcelby sompoďakovať všet-
kým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli tomu, že TV PEZINOK
dnes oslavuje šieste narodeniny. A
hlavne našim divákom za priazeň.

-
nSlovo na záver?

(rb)

ketingovej oblasti, ktoré môže-
me sledovaťdodnes...

Ako to vyzerá s lokálnymi tele-
víziami na Slovensku a aké je
vašepostavenie medzi nimi?

-

-

Radikálne zmeny odštartovali no-
vým vizuálom videotextového vy-
sielania TELEnovín. V rámci neho
vznikla videoklipová rubrika Kvinta.
V pracovných dňoch sa vysiela
aerobikové cvičenie - Pohyby. Relá-
cia Týždeň sa pretransformovala
na moderovaný spravodajský ma-
gazín s pevnou štruktúrou rubrík,
ako napríklad Otázka týždňa, Pe-
zinčania, Z kalendára, Na úrade,
EKOlogicky či Bez komentára.
Zmeny neobišli ani reláciu Téma. Z
pôvodnej statickej hodinovej relá-
cie vznikla dynamickejšia v inovo-
vanom štúdiu s väčším počtom hos-
tí, tém a informácií. Pribudla aj nová
rubrika ...a predsa sa točí, v ktorej
dostáva priestor tvorba mladých
začínajúcich autorov. Po letných
prázdninách sme zvýšili periodicitu
obrazového vysielania počas ví-
kendov. Veľmi vysokú sledovanosť
si získali vysielania záznamov z
rokovaní mestského zastupite ľ-
stva.

Na Slovensku existuje veľké
množstvo televízií, ktoré pôsobia v
mestách a regiónoch. Ich kvalita je
rôzna. Tie najlepšie sú členmi
združenia lokálnych televízií - LO-
ToS so sídlom v Martine, ktoré má v

n

ciami prichádzame aj v rámci relá-
cie Týždeň. Novinkou je rubrika
Okénko Pezinčiny ze strýcem La-
jem a Detské spravodajstvo veno-
vané mládeži.

Zmenila sa vysielacia štruktúra,
stúpol záujem divákov aj reklam-
ných partnerov. Z TV PEZINOK sa
stalo všeobecne akceptované mé-
dium prispievajuce k vyššej infor-
movanosti obyvateľov.

-

n

n

TV PEZINOK je spoločnosť s
ručením obmedzeným, so 100-
percentnou účasťou mesta Pezi-
nok. Cieľom jej vzniku bolo zvý-
šiť informovanosť občanov. Dô-
ležitou etapou bolo vybudovanie
terestriálneho vysielača (55. ka-
nál). Od júna 2001 tak má mož-
nosť vaše vysielanie sledovať
35 tisíc divákov v Pezinkua okolí...

V septembri 2002 prišlo k zá-
sadným zmenám, najmä v pro-
gramovej, dramaturgickej a mar-

V piatok 16. októbra 1998 sa za-
čalo reláciou Týždeň v Pezinku
prvé obrazové vysielanie TV PEZI-
NOK do štyritisíc domácností v káb-
lovom rozvode. Pri príležitosti 6.
narodenín mestskej televízie sme
sa pozhovárali s jej konateľom a
riaditeľom .

-

Petrom Bittnerom
Aké novinky ste pripravili k

výročiu TV PEZINOK?
n

Počnúc 16. októbrom začala sa
ďalšia etapa vysielania. Prešli sme
na novú vysielaciu štruktúru. Každú
celú hodinu od 16.00 do 1. hodiny v
noci nájdete v našom programe
obrazovú reláciu. Novinkou je samo-
statná relácia Radi poradíme, ktorú
vysielame o 19., 20. a 21. hod. Náj-
dete v nej množstvo rád, tipov a
námetov z rôznych oblastí. K zná-
mym magazínom Vareška, O zdra-
ví, Kam na výlet, pribudnú nové o
motorizme či bývaní. Hitparáda
Kvinta sa bude vysielať každý pra-
covný deň o šestnástej. S inová-

Mesto Pezinok už odpredalo väč-
šinu komunálnych bytov nájom-
com. Zostalo mu ešte asi sto pre-
važne starých bytov, ktoré treba
často opravovať, čo značne zaťa-
žuje mestský rozpočet.

Jednou z posledných bytoviek je
tá, ktorá stojí v Glejovke, obývaná
je rómskymi spoluobčanmi. "Po-
núkli sme aj tu nájomcom, aby si
byty a celú bytovku odkúpili. Mestu
za súčasného stavu vznikajú dosť
veľké straty, dochádza k plytvaniu s
vodou a elektrickou energiou, treba
robiť opravy. Nájomcovia prejavili o

kúpu bytovky záujem, čo by mohlo
mnohé problémy vyriešiť. Myslím
si, že ľudia sa k svojmu majetku
správajú inak ako k cudziemu," -
vysvetlil rozhodnutie mesta primá-
tor Oliver Solga.

Nové riešenie sa ponúka aj pre
lokalitu Grünfeld v grinavskej časti.
Je to stará pálfiovská kúria, v ktorej
je päť bytov, časť objektu sa už ne-
používa. Mesto na údržbu budov
dopláca a chce sa ich zbaviť. Pre
rodiny tam žijúce chcú vybudovať
nové bývanie prestavbou tzv. malej
školy v Grinave. (mo)

REKLAMA
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Jakub Farkaš 17.9.
Alžbeta Kopčíková 25.9.
SamuelČech 30.9.
Jakub Kormanovič 30.9.
Klaudia Jajcayová 1.10.
Šimon Šipoš 3.10.
Monika Ilavská 8.10.
Ema Jirku 8.10.
Emma Dvorská 10.10.
Magdaléna Dudová 20.10.
Kristína Juráková 21.10.
Adela Godálová 22.10.
Artúr Kadlec 22.10.
Erika Fraštiová 24.10.
Jakub Remšík 26.10.
Karin Tóthová 30.10.
Nadja Dobák 4.11.

Jozef Benkovský a RomanaMosná
Ing. Martin Brliťa Sylvia Chudíková
Andrej Juhász a Miroslava Vladová
Miroslav Bútora a Andrea Kovári-
ková
Mário Šilhár a Ing. Katarína Čre-
pová
Samuel Kamoche Njambi a MUDr.
Zuzana Tareková, PhD.
Štefan Kollára Monika Guštafíková
Dušan Lukačovič a Ivana Záhradní-
ková

PavolBubeník 72 r.
FrantiškaČimborová 92 r.
Antónia Fritzmanová 79r.
Alžbeta Janošková 73 r.
Jozef Jelemenský 84r.
Mária Klauzová 89r.
Daniel Krasňanský 51r.
PavolMydliar 86 r.
Oľga Olšavská 78r.
Mária Paracková 54r.
Danica Rožeková 2 mes.
Miroslav Ružička 60 r.

Jozef Strýček 2.11.
Mária Slimáková 16.11.
Ľudmila Turanská 17.11.
Ferdinand Hrabovský 18.11.
Elena Simonová 18.11.
Mária Lukáčová 19.11.
Júlia Dubeková 22.11.
AntóniaČernová 27.11.
Zuzana Schleglová 30.11.

Mária Kerkešová 1.11.
Gizela Boriková 10.11.
Emília Burghardtová 11.11.
Zuzana Stanová 11.11.
Severín Mlynek 16.11.
Irena Polakovičová 16.11.
Irena Maťusová 23.11.

Oľga Ježíková 4.11.
Martin Juran 4.11.
Valéria Minichová 11.11.
Rudolf Krupa 13.11.
Ambróz Hrachovský 17.11.
Oľga Ščibrányová 22.11.
Ľudovít Kovačovský 27.11.
Žofia Straková 30.11.

Paulína Magulová 9.11.
Vilma Jurčová 12.11.
Florián Minárik 15.11.

Rudolf Ronec 4.11.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

93-ročný

Zavrel oči
srdce prestalo biť,
nemusel zomrieť
tak veľmi chcel žiť.

Dňa 29.1. 2004
sme si pripomenuli
10. výročie tragickej
smrti manžela, otca
adedka

.
Tí, ktorí ste ho po-

znali venujte mu, prosím, spolu s
nami tichú spomienku. Spomínajú
manželka a synovia Ľubomír a Jo-
zef s rodinami.

Jozefa
OSUSKÉHO

Traja bývalí pezinskí učitelia
(nechceli, aby sme zverejnili ich me-
ná) nám urobili zoznam svojich kole-
gov, ktorí učili na pezinských ško-
lách a ukončili už svoju pozemskú
púť. Počas učiteľského pôsobenia
pripravili do života stovky, niektorí
tisíce mladých ľudí. Spomenuli sme
si na nich na Pamiatku zosnulých.

Na cintoríne v Pezinku sú pocho-
vaní: Milica Ambrušová, Ján Am-
bruš, Valéria Bodová, Margita
Bognárová, Oľga Bojková, Ľudmila
Čemanová, Štefan Dočolomanský,
Priska Dúnarová, Miloš Dúnar, do-
cent Jozef Fraňo, Marta Granecová,
Júlia Guldánová, Arnošt Guldán,
Jolana Hotová, Anna Hricková, Šte-
fan Hricko, Anna Kovačiková, Marta
Kovačiková, Ján Krč-Turba, Jozef
Krivošík, Terézia Kanková, Aneta
Klamová, Ing. Jozef Križan, Jozef
Kraus, Miroslava Lindtnerová, Pa-
vol Makoš, Ján Maťus, Edita Mikulí-
ková, Františka Mináriková, Marika
Mlsnová, Fridrich Moravčík, akad.
maliar Ján Moťovský, Adam Nahal-
ka, Michal Nachtman, Daniel Neu-

man, Jaroslav Neuman, Ivan Neu-
man, Jozefína Nosáľová, Ján No-
sáľ, Karol Pocci, Vladimír Pockody,
Róbert Pulman, Mária Rapošová,
Vladimír Rapoš, Erika Sekaninová,
Heda Slámková, Anna Soboličová,
Dagmar Soboličová, Jozef Sucháň,
Jozef Šajánek, Benedikt Švorčík,
Roman Uscký, Peter Vanko, Anton
Vizner, Mária Vodová, Miloslav Vo-
da, Zlata Zacharová, Mária Zigmun-
díková, JánZigmundík.

Na cintoríne na Cajle: Vladimír
Hacaj, František Hanker, Cecília
Káčerová.

Na cintoríne v Grinave:Anna Ileč-
ková, Rudolf Marke, Blanka Mikulo-
vá, Pavol Špánik.

Na cintoríne v Senci - Martin: Ján
Radimák.

Na cintoríne v Bratislave: Emília
Adamcová, Ján Majling, Mária Maj-
lingová, Ján Matejkovič, Mladen
Kolény, Martin Kováč, Ignác
Turčan.

Na cintoríne v Modre: Jozef Ba-
ďurík, Katarína Fialová, Augustín
Mariot, Juraj Urbanovič, Antónia
Ulrichová.

Marek Duban a Renáta Kováriková
Ján Hlinka a Tatiana Turská
Martin Šuran a Monika Klamová
Peter Krivosudský a Jana Justová
Marek Dubek a Iveta Zárecká
PharmDr. Stanislav Jaras a Bc.
Viera Janíčková
RNDr. Ondrej Tausberik a Eva Dok-
toríková
František Katona a Zuzana Made-
ričová
DušanAntal aAlžbeta Valúšková
Daniel Ivančík a Zuzana Janošo-
vičová
Ing. Peter Sekerka a Andrea
Žákovská
Mário Vrablanský a Ivana Hlinková
Pavel Fecko aAlena Labancová

Dňa 23.11. 2004
sa dožila moja man-
želka

vzácneho jubilea -
75 r.

Do ďalších rokov
života jej želám pevné zdravie.

Manžel Julián

Irenka
MAŤUSOVÁ

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

Dňa 20.11. 2004
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý man-
žel, otec, dedko a
pradedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomína manželka,
deti s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.

Jozef DVORSKÝ

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale ťa
nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo
drahé sme mali, to námosud vzal.

Dňa 2. decembra
2004 si pripomenie-
me druhé výročie
tragickej smrti našej
drahej

,
rod. Václavovej.

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku. Manžel Ignác a dcéra s
rodinou.

Karolíny
VIOLOVEJ

Tak tíškoodišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom
rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že nás pán Bohznovuspojí.

Dňa 3.12. 2004
uplynie rok čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

.
Ďakujeme všet-

kým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

Alfréd ZAŤKO

Dňa 15.9. 2004 sme sa s bo-
lesťou v srdci rozlúčili s našim dra-
hýmsynom, bratom a strýkom

.
Sústrastnými prejavmi a kvetino-

vými darmi nám prítomní pomohli
zmierniť náš veľký žiaľ. Mama a
celá rodina.

Jánom TAHOTNÝM

Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, priateľom a známym,
ktorí dňa 20.10. 2004 odprevadili
na poslednej ceste života našu
drahú zosnulú

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a

kvetinové dary. Smútiaca rodina

Antóniu FRITZMA-
NOVÚ, rod. Beladičovú

Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom a
všetkým, ktorí prišli
dňa 29. októbra od-
prevadiť na posled-
nej ceste syna, man-
žela, otca a starého
otca

.
Zároveň ďakujeme za kvetinové

dary a prejavy sústrasti, ktoré
zmiernili náš žiaľ. Smútiaca rodina

Miroslava RUŽIČKU

Dňa 14.9. 2004 nás vo veku 54 rokov
opustil náš drahý
Ďakujeme všetkým príbuzným a zná-

mym, ktorí ho odprevadili na poslednej
životnej ceste a venovali mu tichú spo-
mienku.

Posledné zbohomod manželky

Jozef MONČEK.
Dňa 2.11. 2004 zomrel náš otec

Touto cestou ďakujeme všetkým za
prejavenúúčasťa kvetinové dary.

Dcéry

Ján NEVORAL.
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Mesto Pezinok v spolupráci s Kul-
túrnym centrom vyhlasujú XIII. roč-
ník literárnej súťaže O cenu primá-
tora mesta Pezinok. Jej poslaním je
už od vzniku podpora a propagácia
literárnej tvorby mladých talentov.
Tento ročník hlavný organizátor v
spolupráci so ZO Slovenského
Zväzu protifašistických bojovníkov
rozširuje o udelenie aj osobitných
cien za najlepšie práce s mierovou
tématikou pri príležitosti 60. výročia
SNP a víťazstvanad fašizmom.
Súťažnépodmienky:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci

základných a študenti stredných
škôl, ktoré majú sídlo na území
mesta alebo ktorí majú v Pezinku
trvalé bydlisko.

2. Súťažné práce nie sú obmed-
zené žánrovo, musia byť pôvodné,
môžu mať pôvod v písomných kont-
rolných prácach.
3. Podmienkou zaradenia do hod-

notenia je doručenie súťažných
prác v troch strojom (počítačom)
písaných exemplároch v sloven-
skom jazyku do 28.2. 2005 na ad-
resu - Kultúrne centrum, Holubyho
42, Pezinok, Daniela Debnárová.

4. Súťaž je anonymná, pri kaž-
dom texte treba uviesť namiesto
mena a adresy heslo.

V priloženej zalepenej obálke,
označenej rovnakým heslom, sa
uvedie meno autora, jeho adresa,
dátum narodenia a škola, ktorú
navštevuje. Stredoškoláci pripoja
k heslu symbol "SŠ", žiaci základ-
ných škôl symbol "ZŠ". Obálky s
heslami budú otvorené až po vy-
hodnotení súťaže.

5. Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná pri-
mátorom mesta Pezinok.
6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v

každej kategórii ZŠ a SŠ v
žánroch poézia a próza. Všetky

vyhodnotené súťažné práce budú
odmenené vecnou cenou. Najlep-
šie práce uverejní mesačník Pe-
zinčan.
7. Ak by súťažné práce nedosaho-

vali očakávanú umeleckú úroveň,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo niektorú z cien neudeliť alebo
znížiť.

8. Výsledky súťaže budú uverej-
nené v mesačníku Pezinčan a na
webovej stránke mesta Pezinok.
9.Ak sa po otvorení obálky zistí, že

súťažiaci nespĺňa podmienky sú-
ťaže, práca bude zo súťaže vyrade-
ná.

Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže sa uskutoční 4. mája 2005 v
obradnej sieni Mestského úradu v
Pezinku. Organizačným zabez-
pečením súťaže je poverená Da-
niela Debnárová z Kultúrneho cen-
tra Pezinok, Holubyho 42, tel. č.
033/641 3933. (EL)

Pri príležitosti 265. výročia úmrtia
Jána Kupeckého, významného
pezinského barokového maliara a
portrétistu, vyhlasuje mesto Pezi-
nok 3. ročník medzinárodnej
súťaže v portrétovej tvorbe detí a
mládeže

Zúčastniť sa na nej môžu mladí
tvorcovia z tuzemska i zo zahra-
ničia. Okrem Pezinčanovorganizá-
tori oslovia aj výtvarné talenty z
partnerských miest - Mladá Bole-
slav (Česká republika), Moson-
magyaróvár (Maďarsko), Neusiedl
am See (Rakúsko) a po prvýkrát i
autorov zo Slovinska, Chorvátska
a Nemecka.

Na súťaži sa môžu zúčastniť
mladí výtvarníci vo veku 7 - 10
rokov, motív: portrét, technika: ľu-
bovoľná, odporúčaný formát: A4,
A3, termín a miesto odovzdania
súťažných prác:
na Mestskom úrade v Pezinku. O
víťazných prácach rozhodne po-
rota zložená zo znalcov výtvarného
umenia: Danice Tykovej, Igora
Piačku, Vladimíry Büngerovej a
Olivera Solgu. Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov spojené s verni-
sážou výstavy najlepších prác sa
uskutoční 13. mája 2005 v Dome
kultúry v Pezinku.

Bližšie informácie možno získať
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, tel. 033/6901
102.

POCTA KUPECKÉMU
III.

do 10. apríla 2005

(EL)

V dňoch 7. - 10. novembra sa konal Medzinárodný literárny festival Jána
Smreka. Miestom konania 4. ročníka festivalu sa popri Bratislave a Trnave
stal aj Pezinok. V utorok podvečer sa stretli milovníci poézie a umeleckého
slova so šiestimi básnikmi z Rakúska, Dánska, Srbska, Nemecka, Sloven-
ska a nórskym prozaikom na autorskom čítaní v Malokarpatskej knižnici v
Pezinku. Záštitu nad tohtoročným festivalom prevzal predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Ľubo Roman, ktorý na literárnom stretnutí v
Pezinku predniesol poéziu Jána Smreka. Značná účasť verejnosti a pozi-
tívne ohlasy svedčia o záujme účastníkov o poéziu a tento typ podujatí. K
príjemnej atmosfére literárneho večera prispelo kultivované pezinské pub-
likum ako aj príjemné prostredie, ktoré vytvorili pracovníčky Malokarpat-
skej knižnice. Anna Gašparovičová

Mesto Pezinok pozýva všetkých
zdravotne postihnutých, dobro-
voľníkov, ktorí sa o nich starajú a
všetkých, ktorí sú s nimi solidárni
na 2. ročník koncertu vďaky s ná-
zvom Náš deň. Jeho cieľom je poďa-
kovať ľuďom, ktorí pomáhajú uľah-
čiť život zdravotne postihnutým a
ukázať verejnosti, čo títo ľudia do-
kážu.

Podujatie sa uskutoční v piatok 3.
decembra o 14. hod. v Dome kul-
túry v Pezinku. V programe vy-
stúpia deti z Hestie, z integrovanej
Materskej školy na ul. Za hradbami,
z Detského baletného štúdia pri
Mestskom kultúrnom centre v Brati-
slave, Domu sociálnych služieb v
Pastuchove a ďalší. Súčasťou ak-
cie bude aj meranie hladiny glyké-
mie, výstavka výtvarných prác du-
ševne chorých pacientov z Pinelo-
vej nemocnice a občerstvenie,
ktoré pripravili pracovníci Strediska
sociálnych služieb v Pezinku. V
druhej časti si budú môcť záujem-
covia vypočuť zdravotné pred-
nášky špecialistov. (EL)

Stále expozície:

Výstava:
Mária Ha-

núsková

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

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

Vianočná výstava:
- . Au-

torská výstava keramikárky pri prí-
ležitosti jej životného jubilea. Verni-
sáž výstavy 3.12. o 16.00 hod. vo
výstavných priestoroch múzea.
Výstava potrvá do 31.1. 2005. Kurá-
torka: PhDr. Danka Kopálová.

Figurálne plastiky

Vážený pán primátor,
dovoľte nám vysloviť poďakovanie
Vám a pracovníkom vášho úradu,
ktorí sa venujú problematike škol-
stva, za Váš záujem a postoj pri
vytváraní podmienok na rozvoj na-
danej a talentovanej mládeže na
školách a v školských zariadeniach
v zriaďovacej pôsobnosti vášho
úradu. Riaditeľom základných
škôl, základných umeleckých škôl
a riaditeľke Centra voľného času
patrí poďakovanie za ústretovosť,
ochotu a výbornú organizáciu škol-
ských, obvodných i krajských pred-
metových olympiád a športových
súťaží v roku 2004.

Vážená redakcia,
pri príležitosti 3. výročia založenia
nadácie REVIA chcem sa Vám zo
srdca poďakovať za vašu aktívnu
spoluprácu a ústretovosť pri infor-
movaní obyvateľov mesta o čin-
nosti nadácie REVIA v rokoch 2001
- 2004.

prednosta Krajského
školského úradu v Bratislave

správkyňa nadácie REVIA

PhDr.Ľubomír Pajtinka

Drahoslava Finková

Na snímkach: Koncert dychovej
hudby Cajlané a oceňovanie za-
slúžilých členov pezinských dy-
chových hudieb.

Pezinskí amatérski hudobníci a
priaznivci oslávili 130. výročie
založenia dychovej hudby v na-
šom meste. Pri tejto príležitosti sa
uskutočnil slávnostný koncert, v
ktorom účinkovali domáca dy-
chovka Cajlané a hosť z Moravy
Mistříňanka. Priaznivci tohto hu-
dobného žánru spontánnym po-

tleskom ocenili perfektné výkony
oboch telies.

Súčasťou programu bolo zozná-
menie sa s históriou pezinských
dychových hudieb, príhovory hostí
a ocenenia hudobníkom za dlho-
ročnú umeleckú činnosť. Pamätný
list Mesta Pezinka prevzalo 19 hu-
dobníkov, ďalšie ocenenia udelilo
Združenie dychových hudieb Slo-
venska. Generálny riaditeľ Národ-
ného osvetového centra ocenil pri
príležitosti životného jubilea - 50
rokov, prácu nadšeného hudob-
níka a organizátora Františka Féde-

ra, za úspešné rozvíjanie tradície
podujatí dychovej hudby v Malo-
karpatskom regióne a obetavú
prácu pre spolkovú činnosť dycho-
vej hudby v Bratislavskom kraji a
osobnú zanietenosť pre rozvoj DH
na Slovensku. (mo)
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Stručné dejiny
Koncom septembra tohto roku

zanikol v Pezinku Charitný domov
pre starých a chorých kňazov. Preto
neuškodí, ak si pripomenieme jeho
stručné dejiny.

Charitný domov bol umiestnený v
budove kapucínskeho kláštora.
Kapucíni prišli do Pezinka v roku
1674 a spočiatku užívali dnešný
farský kostol Nanebovzatia Panny
Márie. Až začiatkom 18. storočia si
postavili vlastný kláštor s kostolom
Najsvätejšej Trojice.

Zlomom v existencii Kláštora ka-
pucínov bola noc z 13. na 14. apríla
1950, keď po zrušení takmer všet-
kých mužských reholí sústredili ich
členov do centralizačných klášto-
rov. Pezinský kláštor sa stal tzv.
trestnym alebo internačným klášto-
rom pre predstavených reholí a tzv.
reakčných rehoľníkov. Žilo tu pô-
vodne 18 kapucínov a k nim priviezli
veľké množstvo rehoľníkov, takže
ich bolo spolu až 120. Z hygienic-
kých a bezpečnostných dôvodov sa
preto onedlho táto inštitúcia pre-
sťahovala do bývalého kláštora
františkánov v Báči pri Šamoríne. V
pezinskom kláštore medzitým zria-
dili preškoľovacie stredisko pre re-
hoľných bohoslovcov, internačný
kláštor pre nepohodlných kňazov z
pastorácie a napokon sústreďovací
kláštor pre rehoľné sestry odve-
zené z nemocníc. Bolo tu viacero
reholí: vincentky, františkánky, ang-
lické panny, vykupiteľky, spasiteľky,
uršulínky, sestry sv. Kríža, domini-
kánky, sestry sv. Ducha atď. Po-
stupne odviezli všetky sestry okrem

Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul - vincentky a zriadili tu cha-
ritný domov pre chorých a starých
kňazov. Dozor nad nimi vykonávali
štátni správcovia, ktorí zapisovali
všetky návštevy. Tí museli po roku
1968 odísť. V 70. rokoch sa na
mieste bývalej Útulne - divadelnej
sály divadelného krúžku Poverello
postavila nová budova Charitného
domova. Vtedy prišiel za duchov-
ného správcu a údržbára salezián-
sky kňaz don František Kollár SDB.
Postupom času sa na jeho mieste
vystriedalo viacero kňazov. V roku
2003 bola v novej budove zriadená
a trnavským pomocným biskupom
Mons. Dominikom Tóthom posvä-
tená Kaplnka Dobrého Pastiera. Na
jar roku 2004 sa začalo s rušením
ústavu. Ako prví sa vrátili starí re-
hoľníci k svojim mladším spolubra-
tom. Išlo o saleziánov, františkánov,
piaristov, tešiteľov, školských bra-
tov, lazaristov, verbistov a kapucí-
nov. Taktiež odišiel aj kňaz Bansko-
bystrickej diecézy. Dnes žijú na rôz-
nych miestach: v Beckove, Trnave,
Bratislave, Galante - Hodoch, Nitre,
Spišskej Kapitule, Topoľčanoch,
Marianke, VeľkomŠariši.

Poodchádzali aj Dcéry kres-
ťanskej lásky a starostlivosť o zo-
stávajúcich kňazov Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy a Nitrianskej
diecézy prevzali sestry Inštitútu
Preblahoslavenej Panny Márie,
nazývané aj anglické panny. Tieto
sestričky odišli s kňazmi koncom
septembra do kňazského domova
na Arcibiskupskom úrade v Trnave.

V októbri presťahovali do bratislav-
ského kapucínskeho kláštora po-
sledných dvoch starých kňazov,
členov rehole kapucínov. Jeden z
nich, do roku 1950 gvardián pezin-
ského kláštora a v roku 1968 pezin-
ský kaplán páter Alojz Karol Hor-
váth po mne odovzdal všetkým Pe-
zinčanom svoj odkaz, že sa bude
za nich modliť a posiela im svoje
požehnanie.

Sestry vincentky však z Pezinka
načisto neodišli. Šesť ich ostáva aj
so svojim duchovným správcom v
Betánii na Rázusovej ulici. Určite
treba na tomto mieste spomenúť
sestry, ktoré tu prežili takmer celý
život: s. Notburgu Galbavú, ktorá tu
bola od roku 1958 a s.
Irmínu Gallovú, ktorá tu
bola od roku 1955.
Mnohí Pezinčania si ju
pamätajú ako kostol-
níčku Kapucínskeho
kostola.

V bývalom Charitnom
domove žili a zomreli
mnohé významné osob-
nost i . Spomeniem
aspoň tie najvýznam-
nejšie: spišský po-
mocný biskup ThDr.
Štefan Barnáš, spiso-
vateľ a provinciál rehole
piaristov P. Jozef Bra-
necký SchP, novinár a
publicista vdp. Jur Koza
Matejov, provinciál sale-
ziánov a spisovateľ don
Andrej Dermek SDB,

tajne vysvätený biskup vdp. Anton
Richter a mnohí iní.

V Charitnom domove mnohí
prežili veselé i smutné chvíle. Z
tých veselých spomeniem aspoň
jednu, ktorú mi rozprávala s. Pul-
chéria Kolenová DKL, dnes v Ni-
trianskom Pravne: kapucíni mali
ešte pred likvidáciou kláštora kocú-
ra. Bol to kocúr, ktorý bol pánom v
kláštore. Ostal tam aj po zriadení
Charitného domova. Pani správ-
kyňa ho však nemala rada. Raz
prichádzala do Charity a kocúr be-
hal po chodbe. Uvidela to jedna
sestra spasiteľka a kocúra si scho-
vala pod odev. Pani správkyňa jej
povedala: "Je dobré, že toho kocú-
ra schovávate. Ale keď ho už scho-
vávate, mali ste mu schovať aj
chvost!" Peter Sandtner

Už druhýkrát sa na ZŠ Fándlyho
ul. v Pezinku uskutočnilo pracovné
stretnutie učiteľov partnerských
škôl z Bagy v Španielsku, z Reykja-
viku na Islande, z Kuressare v Es-
tónsku a zo školy na Fándlyho ul. v
Pezinku v rámci projektu

. Projekt v rámci programu
Sokrates sa snaží zaradiť do vy-
učovacieho procesu učebné aktivi-
ty, ktoré dopĺňajú klasické vyučova-
nie, ako napríklad v minulom škol-
skom roku tvorivé dielne pod ná-
zvom zamerané na
deti 1. stupňa.

Otvorte
školu

Deň remesiel

V tomto školskom roku je činnosť
zameraná na žiakov 2. stupňa a
pracovná aktivita má názov

. Úlohou je zmapovať situáciu
prisťahovalcov na Slovensko v po-
sledných rokoch. Deti sa snažia
zistiť príčiny ich príchodu, ako ich
prijíma slovenská spoločnosť a ako
sa dokázali v tomto, pre nich veľmi
cudzom regióne zaradiť a aklimati-
zovať. V rámci projektu sa deti stre-
távajú so zaujímavými ľuďmi, ktorí
im priblížia svoju pôvodnú vlasť a
tiež pocity po príchode na Sloven-
sko. Cieľom tejto časti projektu je

Imi-
granti

odbúravanie xenofóbie a výchova
k tolerancii odlišností.

Úspešné zvládnutie projektu vy-
žaduje vysoký stupeň spolupráce
medzi jednotlivými učiteľmi, ako aj
spoluprácu školy s inštitúciami,
ktorémôžubyťnápomocné.

Entuziazmus a kreativita zapoje-
ných učiteľov sú potrebnou deví-
zou na úspešné zvládnutie projek-
tu, ktorý tento rok vstúpil do tretie-
ho, záverečného roka.

A. Golianová
ZŠFándlyho ul. Pezinok

Na výročnej členskej schôdzi Ma-
lokarpatskej organizácie Konfede-
rácie politických väzňov Slovenska
(KPVS) 14. novembra sme si pripo-
menuli pätnáste výročie 17. no-
vembra, ktorým sa začalo odstra-
ňovanie komunistickej diktatúry.

Všetkým občanom pripomíname,
že v období vlády komunistov, v
rokoch 1948 - 1989, bolo u nás viac
ako 150 tisíc ľudí postihnutých per-
zekúciami vtedajších štátnych orgá-
nov. Popravených, zastrelených a
umučených bolo viac ako 120 ne-
vinných občanov. Vyše 70 000 bolo
za údajné politické zločiny proti-
právne odsúdených. Postihnutí boli
aj ich príbuzní a blízki.

Komunistický režim padol, ale
bez vyvodzovania právnej a morál-
nej zodpovednosti. Oslavuje sa
"Boj proti fašizmu", no presadzuje
sa snaha urobiť "hrubú čiaru za
minulosťou", čím sa bráni vyšetre-
niu a napraveniu zločinov komuni-
zmu, ktorý nebol o nič lepší.

Nezabúdajte na najviac postihnu-
tých predchádzajúcim režimom a
ich osudy nech sú mementom aj
pre súčasníkov.

MO KPVS Pezinok

V Pezinku s odstupom štyroch
mesiacov po otvorení hypermar-
ketu Tesco, dali do užívania
veľkopredajňu Billa. V pomerne
krátkom čase ju vybudovali v prí-
zemí bývalého hotela Grand v
centre mesta. Zákazníci nové
obchodné zariadenie so širokým
sortimentom tovarov a predĺže-
ným časom predaja iste privítali,
čo napokon potvrdzuje aj po-
merne vysoká návštevnosť.

(mo)
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4.12. MBK Pezinok - Malacky
5.12. MBK Pezinok - Petržalka

18.12. MBK Pezinok - ŠKP Brati-
tislava

19.12. MBK Pezinok - Inter Brati-
tislava B

Zápasy sa uskutočnia v špor-
tovej hale na Konmenského uli-
ci.

4.12. Play off I.SNLdružstiev mu-
žov, Džudo hala na ul. 1. má-
ja.

Basketbal:

Džudo:

V októbri sa začali bratislavské ligy
v šachu, v ktorých účinkujú aj pezin-
skí šachisti. V 3. bratislavskej lige
začali obe naše družstvá neúspeš-
ne. PezinokAprehral s DúbravkouA
2:6 a Pezinok B s Modrou B tiež 2:6.
Body za Pezinok A- Jánoš 1, Srna a
Pospíchal po 0,5, za Pezinok B -
Lenčucha 1, Pták a Mikovič po 0,5.
V 5. lige remizoval Pezinok E s Pla-
veckým Štvrtkom 2,5:2,5 (Pobuda a
Mráz po 1, Hajtmánek 0,5). (tl)

Dňa 16.10. 2004 sa v Trstenej
konalo 1.kolo ligy karate. Umiest-
nenia pezinských karatistov:

- (do-
rastenky, -52 kg),

(dorastenky, -60 kg),
(dorastenci, -62 kg),

(M. Kohúto-
vá, A. Hupková, Z. Gregušová),

- (staršie
žiačky, +160 cm),
(dorastenky, -60 kg), -

(dorastenci, +72kg),
(A. Palčík,

P. Lukáč, M. Greguš).

1.
miesta Zuzana Gregušová

Michaela Ko-
hútová Mi-
chal Greguš
družstvo dorasteniek

2.
miesta Martina Poizlová

Alena Hupková
3. miesta

Andrej Palčík
družstvo dorastencov

(zt)

V Ružomberku sa v dňoch 29. -
31. októbra konali majstrovstvá Slo-
venskej republiky jednotlivcov a
družstiev telesne postihnutých špor-
tovcov v stolnom tenise. V kategórii
TT3 na nich štartoval aj známy pe-
zinský športovec, paralympionik,
Peter Valka. Medzi jednotlivcami
obsadil 2. miesto, keď ho predstihol
len jeho tradičný rival Ján Koščo. V
súťaži družstiev sa umiestnil na 2.
mieste. V kategórii bez rozdielu po-
stihnutia obsadil 4. miesto. Týždeň
predtým vyvrcholila v Handlovej
celoslovenská vozíčkarska liga, v
ktorej získal3. miesto. (pr)

V Trnave sa v dňoch 6. - 7. novem-
bra konali majstrovstvá Slovenska v
džude, na ktorých si úspešne počí-
nali aj džudisti z 1.judo clubu Pezi-
nok, ktorí získali dve strieborné a dve
bronzové medaily. Druhé miesta ob-
sadili (do 81 kg) a

(do 90 kg), na tretej
priečke sa umiestnili (do
60 kg) a (do 66kg).

V sobotu 4. decembra vyvrcholí
tiež 1. SNL v džudo mužských tímov.
V novej pezinskej džudo hale sa na
finálovom turnaji predstavia štyri
najlepšie družstva po troch kolách
dlhodobej súťaže - AŠK Banská
Bystrica, AŠ Trnava, Slávia STU
Bratislava a 1. Judo club Pezinok.
Pre verejnosť sa začína podujatie o
14.00 hod. otvorením a semifinálo-
vými bojmi, od 15.00 hod. sa v sprie-
vodnom programe predstavia mažo-
retky, tanečná skupina a budú aj
ukážky bojových umení. Boj o 3.
miesto začne o 16.00 a finále o 17.00
hod., potom bude nasledovať sláv-
nostné dekorovanie víťazov. Súčas-
ťou programu bude aj vyhodnotenie
najlepšieho džudistu SR za rok
2004, ktoré bude pred finálovým
bojom.

Milan Randl Ma-
rek Komloš

Karol Alföldi
Marek Valovič

(pr)

Futbalový oddiel Old boys Pezi-
nok, ktorý v našom meste pôsobí už
viac ako dvadsať rokov privítal v so-
botu 22. októbra 2004 na mestskom
futbalovom štadióne výber okresu
Báč z Vojvodiny v Srbsku. V tomto
mužstve hrajú viacerí bývalí futbalisti
- Slováci. Ide o dolnozemských Slo-
vákov, ktorí žijú vo Vojvodine už viac
ako dvesto rokov najmä v obci Se-
lenča, ktorú navštívili pezinskí futba-
listi v máji tohto roku.

Futbalový zápas sa skončil tesnou
výhrou futbalistov z Vojvodiny v po-
mere 3:2. Hosťom z Báču sa pobyt v
Pezinku, ktorý mal nielen športovú
náplň, páčil. V mužstve Báčskeho
okresu hral aj predseda okresnej
samosprávy prof. Tomislav Boguno-
vič, s ktorým sa po stretnutí nefor-
málne stretol aj viceprimátor Pezinka
Ing. Juraj Pátek. Prof. Bogunovič po-
ďakoval viceprimátorovi ako aj prezi-
dentovi klubu F. Varechovi za pohos-
tinnosť a pozval na jar budúceho
roka klub starých pánov Old boys na
odvetu do Báču. (kč)

1. Lamač
2. Rača
3. Ružinov
4. Slovan B

6. Petržalka
7. Inter B
8. D. Lužná
9. Dúbravka

10. Láb
11. Svätý Jur

13. Vrakuňa
14. Zohor
15. Jablonec
16. V. Leváre

5. SFM Senec

12. Pezinok

15 11 4 0 34:4 37
15 9 4 2 46:14 31
15 9 4 2 27:11 31
15 9 2 4 37:18 29
15 8 3 4 39:17 27
15 8 3 4 24:14 27
15 6 5 4 26:12 23
15 6 4 5 21:15 22
15 5 6 4 26:20 21
15 5 6 4 13:15 21
15 6 1 8 24:30 19

15 4 1 10 25:33 13
15 2 3 10 9:27 9
15 2 2 11 13:50 8
15 0 2 13 8:81 2

15 4 2 9 20:31 14

Domácim zápasom s FK Rača sa
v nedeľu 14. novembra skončila
jesenná časť III. ligy bratislavskej
skupiny, v ktorej účinkuje aj PŠC
Pezinok. Po letných zmenách v
kádri, keď prišiel nový tréner a do
kádra pribudlo osem futbalistov
čakali pezinskí futbaloví fanúšiko-
via, že náš klub už nebude hrať o
záchranu ako v posledných sezó-
nach, ale že hráči zabojujú mini-
málne o stred tabuľky a pridajú k
tomu aj peknú hru. Po úvodnom
nádejnom víťazstve nad Veľkými
Levármi 7:0 však prišli tri prehry za
sebou a mužstvo opäť kleslo do
spodnej časti tabuľky. Tu sa potom
pohybovalo až do konca jesennej
časti a napokon prezimuje na 12.
mieste. Z pätnástich odohraných
zápasov futbalisti PŠC vyhrali štyri,
prehrali deväť a dva remizovali,
celkové skóre je 20:31. Najlepším
strelcom je Radovan Achberger,
ktorý strelil 7 gólov. Mužstvo sa
opäť nevyhlo ani niekoľkým debak-

lom - v Dun. Lužnej 5:0, či doma s
Lamačom 1:4 a s Račou 0:4.

Veríme, že káder PŠC sa cez
zimnú prestávku skonsoliduje a v
jarnej časti sa od našich futbalistov
dočkáme lepších výkonov i výsled-
kov. (pr)

Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok organizuje v piatok 3. de-
cembra basketbalový turnaj žiakov
pezinských základných škôl a Gym-
názia (roč. nar. 1990 - 94) o Pohár
MBKP. Turnaj sa bude hrať v Špor-
tovej hale SOU na Komenského ul.
Slávnostné otvorenie je o 8.00 hod.,
zápasy začínajú o 8.30 hod. (ľb)

Komisia mládeže a športu pri Mest-
skom zastupiteľstve v Pezinku vy-
zýva všetky športové kluby, ktoré
majú registráciu potvrdenú mestom,
ak doposiaľ nedoručili vyhodnotenie
dosiahnutých úspechov v roku 2004,
aby to urobili do 8.12. 2004 a doručili
ho na Mestský úrad, do kancelárie
č.dv. 5 (na prízemí),A. Šindlerovej.

Komisia mládeže a športu zároveň
pripravuje anketu o najlepšieho špor-
tovca Pezinka za rok 2004. V najbliž-
šom čísle mesačníka Pezinčan bude
uverejnený zoznam kandidátov, t.j.
najúspešnejších športovcov v jednot-
livých kategóriách a kolektívoch, z
ktorých budú môcť čitatelia určiť pora-
die na priloženom anketovom lístku.
Spomedzi hlasujúcich čitateľov vy-
žrebujeme jedného výhercu, ktorí
získa vecnú cenu od organizátorov
ankety.

Tohtoročná sezóna bola pre mladých pezinských lezcov - súrodencov Do-
miniky a Jakuba Kováčikovcov, opäť úspešná. Obaja zvíťazili v Slovenskom
pohári mládeže 2004 a taktiež žali úspechy aj v zahraničí. Dominika skončila
na majstrovstvách Európy v Marina di Ravenna na 6. a Jakub na 4. mieste. V
lezení na rýchlosť skončil na výbornom 2. mieste. Dominika zvíťazila v Agg-
teleku v Maďarsku a v Pirkdorfsee v Rakúsku. Jakub obsadil na MS juniorov
v Edinburghu 16. miesto, na Európskom pohári juniorov vo Velikom Turnove
v Bulharsku 6. miesto, vo francúzskom Seree Chevalier 2. miesto. Okrem
týchto umiestnení sa im darilo aj v lezení na prírodných skalách, kde Jakub
preliezol niekoľko ciest náročnosti 8a a Dominika 6c.

Sezónu ukončia ako každoročne na finále Poľského pohára juniorov. (jk)

Dominika na prírodnej skale.

S príchodom studeného počasia
sa priblížil aj začiatok lyžiarskej sezó-
ny. Ako sú pripravení na lyžiarov v
lyžiarskych strediskách na Pezinskej
Babe a Zochovej chate námpovedal

z Lyžiarskeho klubu
BABA Pezinok: -
Ján Šebo

Najväčšiu pozor-
nosť sme venovali zvýšeniu bezpeč-
nosti návštevníkov - chceme označiť
zjazdové trate, na nebezpečné
miesta chceme dať matrace, menili
sme laná navlekoch, opravili sme na
nich unášače, robili sme údržbu
snežných pásových vozidiel, uvažu-
jeme aj o zasnežovaní technickým
snehom na veľkej zjazdovke. Pre-
vádzkový čas ostal nezmenený

(9.00 - 16.00 hod., večerné lyžova-
nie 17.00 - 21.00 hod.), večerné lyžo-
vanie je každý deň okrem nedele a
pondelka. Cenník je rozdelený do
troch časových pásem, prvé je od
1.12. do 22.12. Cena 1-dňového
lístka v tomto pásme je 360 Sk pre
dospelých a 230 Sk pre deti. Zaviedli
sme novinku - dvojhodinový lístok,
jeho cena je 210 Sk a 140 Sk. Jedna
jazda vlekom stojí 50 Sk, 4-hodinový
lístok na večerné lyžovanie stojí pre
dospelého 280 Sk a pre dieťa 200
Sk. V ponuke je opäť aj 150 bodový
lístok (200 resp. 150 Sk. Detský la-
nový vlek pre deti do 8 rokov je zdar-
ma." (r)
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(pondelok) o 15.00 hod. v
Malej sále -

- prihlásiť
sa možno od 14.45hod.;

(streda) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále -

;
(štvrtok) o 18.00 hod. v Ma-

lej sále -
:

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - pokra-
čovanie cyklu prednášok V.Černuš-
kovej. Poézia Vianoc - anjel-
ské vplyvy na nás;

(štvrtok - sobota) na
Radničnom námestí a na nádvorí
Radnice -

-
predaj oblátok, medu, medovníkov,
ľudovo-umeleckých predmetov a
iného vianočného sortimentu v prí-
jemnej vianočnej atmosfére;

(piatok) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

;
(sobota) o 17.00 hod. v Spo-

ločenskej sále -
- MaSK

Pezinok;
(nedeľa) o 16.00 hod. -

- cyklus roz-
právok s detskou súťažou.
Koza na vandrovke, účinkuje Diva-
dlo Piraňa J. Záborského.

13.12.
VIANOČNÝ DETSKÝ

PEZINSKÝ MILIONÁR

15.12.
VIANOČNÝ KONCERT

HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ
16.12.

VIANOČNÝ KONCERT
TANEČNÉHO ODBORU ZUŠ
16.12.

HOVORY O ZDRAVÍ

16. - 18.12.

VIANOČNÉ TRHY S
KULTÚRNYM PROGRAMOM

17.12.
VIANOČNÝ KON-

CERT HUDOBNEJ SKUPINY KR-
TINEC
18.12.

VYHODNOTENIE
ŠPORTOVEJ SEZÓNY

19.12.
AHOJ ROZPRÁVKA

Téma:

Dnes:

(piatok) o 14.00 hod. vo Veľ-
kej sále - - celomestské
stretnutie dobrovoľníkov pri príleži-
tosti medzinárodného dňa zdra-
votne postihnutých;

(sobota) o 17.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- slávnosť Malo-
karpatského baníckeho spolku;

(pondelok) o 17.00 hod. na
Radničnom námestí -

- sprievod Miku-
láša v koči zakončený kultúrnym
programom a slávnostným rozsvie-
tením mestského vianočného
stromčeka. Organizátori: Kultúrne
centrum a CVČ;

(streda) o 18.00 hod. -
- súťaž v speve

pre SŠ pod záštitou ZUŠ;
(piatok) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále -
- deti z CVČ budú pre-

zentovať svoje získané zručnosti
vystavenými prácami a programom.
Na slávnosti bude predstavený i
projekt Mesto priateľské deťom;

(nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- zábavné podujatie pre
deti s programom, súťažami, hrami,
tancom s Mikulášom, čerticou Tin-
kou aSnehulienkou;

29.11. - 31.12.

- dekoračné obrázky a odevné
doplnky (Minigaléria).

1. - 2. Horem pádem ČR
3. - 5.. Rodinka úžasných

USA

9. FK: Nikde v Afrike NEM
10. - 12. Otcom na plný úväzok

USA
14. - 16. Baby to chcú tiež 2 USA

17. FK: Trio z Belleville FRA
18. - 19. Otvorené more USA

21. FK: Dom bláznov
RUS, FRA

22. - 23. Bridget Jonesová: S rozu-
mom v koncoch USA

28. Fahrenheit 9/11 USA
30. Príbeh žraloka

USA
29. - 30. Dannyho dvanástka USA

(nedeľa) -

VÝSTAVA:
Beáta TARJÁNYI-

OVÁ - ZÁZRAK MENOM HOD-
VÁB

28.11. VIANOČNÉ

KINO DOMU KULTÚRY

(17.00
a 19.00 h.)

(len 17.00 h.)

7. - 8. Muž v ohni USA

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

DIELNE

27. - 31.12. ZIMNÝ PRÍMEST-
SKÝ TÁBOR

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

- s možnosťou vyrobiť si
vianočný darček, pohľadnicu, re-
sp. ozdoby či iné vianočné prekva-
penie. Dielne sa uskutočnia v cen-
tre v čase od 14.30 - 17.30 hod.;

-
. Cena tábora je 500

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

-
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,
práce na počítači či PC hier. Každý
týždeň od pondelka do piatka, v
čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.00
- 17.00 hod. v Dome techniky na
Mladoboleslavskej ul. (oproti
ZUŠ). Poplatok za internet je 20
Sk/hod.

Stále expozície:
-
-

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

Archeológia Pezinka
Jozef Franko - Sakrálna plastika

SVETY V MALOM


