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Prišli ku vám koledníci
piesne, vinše darovať.
Otvárajte dvere, srd-
cia, nebudete ľutovať.

Kolednícka akcia
Dobrá novina, do ktorej sa zapája
viac ako 24 tisíc detí a dobro-
voľníkov na celom Slovensku vstu-
puje tento rok do svojho desiateho
ročníka.

S tradíciou koledovania je spo-
jená zbierka pre krajiny tretieho
sveta. Počas Vianoc deti navšte-
vujú domácnosti vo svojej farnosti,
spevom kolied a vinšami ohlasujú
ľuďom radostnú zvesť o narodení
Pána. Aj naša farnosť sa chce dru-
hýkrát zapojiť do tejto peknej akcie
a obnoviť tradíciu koledovania v ro-
dinách. Preto budú deti počas Via-
nočných sviatkov 25. a 26. decem-
bra spolu so zodpovednými oso-
bami navštevovať v malých skupin-
kách rodiny, ktoré o koledovanie
požiadajú. Môžu to urobiť v týždni
od 12. do 19. decembra v Dolnom a
Kapucínskom kostole, kde na tento
účel budú pripravené prihlasovacie
hárky. Projekt zastrešuje Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí
eRko v spolupráci s príslušnými
farskými úradmi.

V tomto roku budú z koledníckej
akcie podporené tieto vzdelávacie
projekty:
- škola v Núbijských vrchoch, južný
Sudán
- vzdelávanie v Rumbeku, južný

Sudán
- vzdelávanie dospelých v Turka-

ne, Keňaa iné. Rkfú Pezinok

Aj tentoraz primátor mesta Oli-
ver Solga pozýva občanov na
spoločné privítanie nového roka
a oslavu sviatku Dňa vzniku Slo-
venskej republiky.

Tradičné stretnutie bude 1. ja-
nuára 2005 na Radničnom ná-
mestí o 0.45 hod. Oslava sa zač-
ne štátnou hymnou, po nej bude
novoročný príhovor primátora.
Na záver bude ohňostroj.

(r)

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania!

Máme za sebou zase ďalší rok,
ktorý bol pre nás všetkých plný
práce, starostí a povinností,
ale ako dúfam, priniesol nám,
iste, aj niekoľko úspechov a
ľudských radostí. Na jeho
konci nás čakajú tie najkrajšie
sviatky v roku - Vianoce. Želám
vám preto z celého srdca, aby
ste ich prežili v pokoji, v zdraví
a najmä v kruhu svojich najbliž-
ších. A v novom roku si spo-
ločne želajme, aby naše mesto
rástlo do krásy, aby Pezinok
bol pre nás všetkých tým naj-
drahším domovom a my všet-
ci, aby sme boli zdraví, šťastní
a spokojní.

Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Už tradične veľtržnú sezónu na Slovensku otvára Slovakiatour, ktorý
je hlavne prezentáciou toho najlepšieho , čo ponúka naša krajina v ob-
lasti cestovného ruchu.

Ani na tomto ročníku nebude Pezinok chýbať. Predstaví sa v dvoch
expozíciach - jednak v rámci Malokarpatského regiónu (hala BO, stá-
nok 203) a tiež v spoločnom stánku s partnerskými mestami Mladá Bole-
slav, Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár (taktiež hala BO, stánok
101). Podujatie sa uskutoční v dňoch 20. - 23. januára 2005 v Bratislave
na výstavisku Incheby.

Subjekty cestovného ruchu (cestovné kancelárie, kultúrne inšti túcie,
ubytovacie, stravovacie a športové zariadenia a pod.) z Pezinka môžu
využiť túto príležitosť na prezentáciu svojej firmy a jej služieb najmä for-
mou prospektov, ktoré treba doručiť do 15. januára 2005 na Mestský
úradv Pezinku, č. dv. 9. (EL)

Od januára budúceho roku, milí
čitatelia, chystáme niektoré novinky,
ktoré iste uvítate. Tou najpodstatnej-
šou je, že sa zvyšuje náklad Pe-
zinčana na dvojnásobný počet vý-
tlačkov, čo nám umožní dostať mest-
ské noviny do každej domácnosti.
Vychádzame tým v ústrety mnohým
občanom, ktorí sa obracali na nás s
oprávnenými pripomienkami, že sa
nemôžu vôbec k Pezinčanovi dostať.

Iste uvítate aj to, že Pezinčan sa
rozšíri o ďalšie štyri strany, bežné
číslabudú mať šestnásť strán. V sep-

tembri k Vinobraniu vyjde Pezinčan
na 24 stranách.

Tieto zmeny sme mohli uskutočniť
bez navýšenia nákladov na tlač,
vďaka tomu, že prechádzame na
lacnejšiu coldsetovú tlač na novino-
vom papieri. Moderné tlačiarenské
stroje garantujú kvalitnú tlač a skrátia
výrobnú lehotu na minimum, čo nám
umožní tiež prinášať aktuálnejšie
materiály.

Pezinčan prejde aj niektorými ob-
sahovými zmenami, ktoré by sme

chceli realizovať už v najbližšom
čase.

V súvislosti s avizovanými zme-
nami nás čaká ešte veľa práce, vy-
riešenie viacerých problémov. Všet-
ko budeme robiť za pochodu, možno
sa nám všetko hneď nepodarí, preto
vás prosíme o pochopenie.

V každom prípade nám ide o vašu
spokojnosť, na dosiahnutie tohto cie-
ľa chceme urobiť všetko, čo je v na-
šich silách.

Milan Oravec
šéfredaktor
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predá formou obchodnej ve-
rejnej súťaže stavebné po-
zemky v k.ú. Pezinok, v loka-
lite "Na bielenisku";
pozemky sú zapísané na LVč.
8113, evidovanom na Katast-
rálnom úrade v Bratislave,
správe katastra Pezinok a sú
vo vlastníctve MestaPezinok.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

28.1. 2005 o 13.00 hod.

28.1. 2005 od 13.00
hod.

Minimálna kúpna cena je
stanovená v sadzbe 2500
Sk/m .

organizačných

stavebno-technických

stavebný pozemok parc. č.
734/9, tr. tr. porast o výmere 739
m ;

stavebný pozemok parc. č.
734/16, tr. tr. porast o výmere
703 m ;

stavebný pozemok parc. č.
734/17, tr. tr. porast o výmere
712 m ;

stavebný pozemok parc. č.
734/19, tr. tr. porast o výmere
600 m ;

stavebný pozemok parc. č.
734/21, tr. tr. porasto výmere
639 m ;

stavebný pozemok parc. č.
734/23, tr. tr. porast o výmere
614 m .

Termín podávania návrhov je

Otváranie a vyhodnotenie
návrhov je

Obchodná verejná súťaž sa
vyhlasuje na každý pozemok
zvlášť.

Vzor kúpnej zmluvy spolu s
podmienkami súťaže si môžete
vyzdvihnúť osobne na sekreta-
riáte prednostu MsÚ (budova
MsÚ v Pezinku, Radničné nám.
7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne
si ich vyžiadať prostredníctvom
e-mailovej pošty: msu@msupe-
zinok.sk.

Účastníci súťaže majú mož-
nosť obrátiť sa vo veciach:
- na: Mgr. Miro-
slava Šebestu, prednostu MsÚ
v Pezinku, ktorý je organizátor
súťaže, tel. č. na sekretariát
prednostu: 033/6901 111, e-
mail: sebesta.miroslav@msu-
pezinok.sk
- na:

Ing. Helenu Kobzovú, referenta
oddelenia výstavby a ŽP, tel. č.
033/6901 141, e-mail: kobzova.
helena@msupezinok.sk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky pred-
ložené návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú alebo zrušiť
súťaž. Túto skutočnosť ihneď
oznámi navrhovateľom a uve-
rejní spôsobom, ktorým vyhlásil
podmienky súťaže.

2

2

2

2

2

2

2

vyhlasuje

Mesto Pezi-
nok

vedúci
oddelenia výstavby a životného
prostredia

vysokoškolské vzdelanie, prax v
riadiacej oblasti min. 3 roky;

VÝBEROVÉKONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verej-
nom záujme na obsadenie
miesta vedúceho oddelenia
výstavby a životného prostre-
dia, s týmito predpokladmi a
požiadavkami:

1. zamestnávateľ:

2. funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním:

3. kvalifikačné predpoklady:

vítané osobitné kvalifikačné
predpoklady na vykonávanie
funkcie podľa osobitného pred-
pisu:

a)

b)

4. iné kritériá a požiadavky:

odborná spôsobilosť na obsta-
rávanie územno-plánovacích pod-
kladov a územno-plánovacej doku-
mentácie obcí podľa § 2 a) zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov

spôsobilosť vykonávať vybrané
činnosti vo výstavbe podľa § 45
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v
znení neskorších predpisov.

skú-
senosti v oblasti investičnej čin-
nosti podložené súpisom pred-
chádzajúcich zamestnaní, jazy-

kové znalosti, bezúhonnosť, ria-
diace a organizačné schopnosti

živo-
topis, fotokópia dokladu o ukon-
čenom vzdelaní, výpis z registra
trestov (niestarší ako 3 mesiace)

žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte poštou alebo prineste
osobne na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok, s uvedením hes-
la: .

Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budúpozvaní na výbe-
rové konanie, ktoré sa uskutoční v
budove MsÚ v Pezinku, Radničné
nám. 7, 1. poschodie, č. dv. 12, dňa
24.1. 2005, v čase od 14.00 hod.

5. požadované doklady:

6. dátum a miesto podania žia-
dosti o účasť na VK:

do 10.1. 2005

"VK - VOVŽP"

Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu špor-
tu, kultúry a pomoci mesta Pezinka na rok 2005, že termín na podanie
žiadosti je najneskôr do 28. februára 2005. Žiadosti sa prijímajú len na
účely uvedené v § 7, 8 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov.
Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3.1. 2005 v kancelárii prvého kon-
taktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. 7 a na www.pezi-
nok.sk. A. Gusejnová

Prvý poslanecký deň v novom
roku sa uskutoční v stredu 5. ja-
nuára na Mestskom úrade, v miest-
nosti č. 19.

Aj tentoraz vám budú k dispozícii
poslanci Mestského zastupite ľ-
stva, na ktorých samôžete obrátiť s
podnetmi, pripomienkami alebo
môžete od nich žiadať vysvetlenie
rozhodnutí MsZ. (mo)

Valné zhromaždenie akcionárov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti 7. decembra definitívne
rozhodlo vybudovaťPodkarpatský kanalizačný zbe-
rač. Upúšťa sa teda od rekonštrukcií čističiek odpa-
dových vôd v Pezinku a v okolitých obciach, na-
miesto toho sa vybuduje jeden veľký kanalizačný
zberač, ktorý odvedie splaškovú vodu do čističky vo
Vrakuni.

V rámci I. etapy budú na zberač okrem Pezinka
(vrátane Grinavy) napojené obce Limbach, Vinosady,
Viničné, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Bernolá-

kovo. Neskôr v 2. etape sa ráta s napojením Modry a
okolitých obcí.

- povedal nám primátor
Oliver Solga.

"Je to pre nás obrovské zadosťučinenie, lebo projekt
Podkarpatského kanalizačného zberača ešte začiat-
kom minulého roka dalo vypracovať Mesto Pezinok.
Keď sme ho prvýkrát predložili bývalému ZsVAKu, pred-
chodcovi BVS, stretávali sme sa s ironickými úsmevmi,
že ide o nerealizovateľnú veľkú investíciu. Dnes je to
reálne, bola schválená suma 180 miliónov korún a ter-
mín realizácie do roku 2006,"

(mo)

Niektorí občania sa pýtajú, prečo v tomto roku nestojí na námestí
vianočný strom, ako po iné roky, ale je tu len ozdobený bokom trvale rastúci
strom. O odpoveď sme požiadali primátora Olivera Solgu: - Vzhľadom
nato, čo sa stalo v Tatrách, sme sa rozhodli, že v tomto roku nebudeme v
horách píliť strom. Ozdobili sme len na námestí rastúci ihličnan. Pri tejto
príležitosti by som rád pripomenul, že mesto Pezinok medzi prvými
zareagovalo na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska, aby obce prispeli
na obnovu Tatier jednou korunou na obyvateľa. Na účet Tatrám sme
prispeli čiastkou 22 tisíc Sk. (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)

V novembri sa uskutočnila ďalšia
časť predaja pozemkov mesta pod
garáže. Spolu bolo v troch lokali-
tách (Moyzesova, Obrancov mieru,
Trnavská) odpredaných 41 pozem-
kov do osobného vlastníctva a ďal-
ších 30 sa pripravuje na Muškáte a
Severe.

Mesto poskytlo bezplatne geo-
metrické plány a projektovú doku-
mentáciu na výstavbu. Predaj bol
absolútne transparentný, za účasti
všetkých záujemcov. V prípade, že
bolo viacej záujemcov ako pozem-
kov, výber sa realizoval žrebova-

ním. Na regulárnosť výberu a
splnenie podmienok žiadate ľov
dozerala komisia zložená z poslan-
cov Mestského zastupiteľstva.

Tí občania, ktorí nepochodili v
prvom kole, však nemusia byť skla-
maní, pretože už na jar budú pri-
pravené ďalšie pozemky na vý-
stavbu garáží a ich žiadosti auto-
maticky postupujú do druhého ko-
la. O ďalších podrobnostiach bu-
deme občanov informovať aj na
stránkachčasopisu Pezinčan.

(msú)

Rozpočet mestapo druhej novele
z 5. novembra 2004 ráta v príj-
movej časti so sumou

a vo výdavkovej časti s
.

Za tri štvrťroky 2004 plnenie príj-
mov bolo , čo pred-
stavuje 60 percent, a výdavkov

(55 percent).

346 244 tisíc
Sk 346 245
tisícSk

209 433 tisíc Sk
189

668tisíc Sk (mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
bude mať v budúcom roku šesť riad-
nych zasadnutí a jedno slávnostné
(14. júna).

Prvé zasadnutie MsZ v novom
roku sa uskutoční 25. februára. (r)
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Decembr je taký očekávací
mesýc. Aj tý, čo neverá nykemu
a nyčemu očekávajú, že si na
nych aspon negdo spomene. Tý
ostatný sa zase nahánajú, aby
na nekeho nezabudly a aby ne-
bol trapas. Nahánajú sa aj pre-
to, aby dobehly, čo im poutekalo
za celý rok a tým pádem im
uteče ešče vác jako myslely a
tak sa nahánajú ešče vácej. Je
to také nekonečné golečko, f
kerém aj ket ste na začátku, ze
silama ste mnohokrát f kon-
coch. Nakonec ziscíte, že to
nahánaný a plahočený vás do-
védlo tam dze ste boly prettým a
bolo aj tak zbytečné. Svet po-
beží dálej, aj keby zme ho s pís-
kem brzdzily. Myslým si, že
zrovna decembr a hlavne Vá-
noce sú na to, aby zme oslávily
narodzený Ježiša Krista a aby
zme si na seba našly trocha výc
času jako po druhé dny roka.
Né, že bych ho dával nekemu
za vzor, ale preca. Nykemu nyšt
nekupoval a aj tak ho šadze vý-
taly. Jasne, že sa našly ludé,
kerým sa nelúbil any ftedy a jas-
né, že sa nájdu taký, kerým sa
nelúbi any fčúl. Vedzel si zajest,
aj dobrého vínka popit, ale ved-
zel sa aj poscit a né len tak na-
oko, den dva... Ale tak jako fte-
dy, tak aj neskaj je to hádam
skúr o tej duši. Sami dobre výte,
jaké je to čašké nasýcit tú dušu,
dofúkat ju, doplnyt trocha tej
radosci, pofúkat bolesci a rany,
otpuscit viny, zabudnút hrýchy...
Jáj, keby to išlo len tak. Hádam
by stačilo ze začátku sa na seba
usmývat a potom si len na ro-
vinu povedat jaxa máme rádzi.
To uš by sa hádam aj dalo, né?A
pri tej ščedrej večeri skúste ne-
myslet len na teho kapra a zemá-
kový šalát, ale aj na svojich blýž-
nych. Jaké lachké, né?

Tak vám šeckým vinšujem po-
žehnané a ščastné Vánoce, klyt
v rodzine a pokoj v duši.

Hnet na to, krátko po Váno-
cách nastanú dny, keca starý
rok nachýly a odezdá vládu no-
vému. To uš šeci jak šálený po-
nakupujú rachétle, prskafky a
šelilenjaké petelyce a budú sa
tešit, jak to šecko na Silvestra
vyhodzá do luftu. Teda, já aspon
dúfam, že to bude aš na Sil-
vestra a né uš na Vánoce, jak to
robá nekerý trtkofci, čo sa
nemóžu zmescit do koži. Alebo
len nepoznajú kalendár?

O púlnoci nastane ten čas,
kedy si ludé dávajú závasky a
slubujú si šelijaké somariny,
jako že prestanú fajčit, alebo
slopat, schudnú, alebo urobá
nečo pre svoje zdravý, prý-
padne dzeci. Mám pre vás taký
neskromný návrch: Skúsme
aspon v januári nešályt. Any
seba, any nykeho druhého. To
len preto, aby ten nový rok bol
skutečne lepší. Tak šecko dobré
a PF 2005!

Zúctú Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Vo februári budúceho roku vy-
hodnotíme 12. ročník celomestskej
ankety PREDAJŇA ROKA. Anketu
organizuje Mestský úrad v Pezinku
a redakcia Pezinčana, a môžu sa
na nej zúčastniť občania mesta
tým, že vyplnia anketové lístky.
Môžete ich získať z Pezinčana
(uverejníme ich v budúcom čísle),
od anketárov, ktorí vás oslovia na
ulici alebo ich nájdete na internete
(www.pezinok.sk).

Na anketovom lístku je potrebné
vyplniť kolonku s uvedením názvu
a adresy pezinskej predajne, ktorú

označujete za najlepšiu, treba tiež
uviesť čo na nej oceňujete (vzhľad,
ochotu personálu, sortiment tovaru
a iné).

Vyplnené anketové lístky treba
doručiť najneskôr do 15. februára
2005 na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. 7, 902 01 Pezinok,
Útvar vzťahov s verejnosťou.

Predajňa, ktorá získa najviac hla-
sov bude ocenená. Vecné ceny
získajú aj traja z účastníkov ankety,
ktorých vyžrebujeme vo februári.
Viac informácií prinesieme v bu-
dúcom čísle. (mo)

Z vystúpenia detí z integrovanej Materskej školy na
ulici Za hradbami.

Moderátor programu Lajo Slimák (vpravo) v rozhovore
s paralympionikom Petrom Valkom.

Na Martina, 11. novembra, býva zvykom svätiť a zároveň degustovať víno
z novej úrody. Kým u nás je spomínaný rituál už tradičným, Bratislava podu-
jatie tohto druhu organizovala po prvýkrát. Pod názvom Sviatok mladého
vína sa uskutočnilo 11. - 13. novembra na Primaciálnom námestí. Pezinok
tu mal zastúpenie v osobe zástupcu primátora Jozefa Chynoranského,
ktorý sa zúčastnil na posvätení mladého vína v Kaplnke svätého Ladislava
v Primaciálnom paláci, a stánku s mladým vínom z nášho regiónu, ktoré
počas všetkých troch dní ponúkala firma Borik Víno. V kultúrnom programe
vystúpila dychová hudba Vinosadka. (EL)

V kinosále Domu kultúry sa 3. de-
cembra uskutočnil 2. ročník celo-
mestského podujatia NÁŠ DEŇ.
Jeho cieľom je poďakovať všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o
zdravotne postihnutých a pomáhajú
im uľahčiť život. Organizátori chceli
zároveň verejnosti ukázať, že i zdra-
votne postihnutí majú svoje záľuby,
ktorými vedia potešiť seba i druhých.

V pestrom programe najskôr vy-
stúpili deti z Hestie s komponova-

ným pásmom. Potom prišli na pó-
dium deťúrence z integrovanej Ma-
terskej školy Za hradbami. Hosťa-
mi programu boli členovia Det-
ského baletného štúdia pri Mest-
skom kultúrnom centre v Bratislave
a deti z Domu sociálnych služieb v
Pastuchove. Prítomných zaujali i
ukážky nevidiacej Galiny Kubalo-
vej s vodiacim psíkom a rozpráva-
nie paralympionika z Atén Petra
Valku. Sprievodnými aktivitami

bolo premietanie filmu TV Pezinok
o akciách telesne postihnutých,
meranie hladiny glykémie a vý-
stavka výtvarných prác duševne
chorých pacientov z Pinelovej ne-
mocnice. Programom sprevádzal
Lajo Slimák.

Podujatie Náš deň zaujalo nielen
zaujímavými vystúpeniami, ale aj
nadšením a radosťou účinkujúcich,
ktoré vyvolali u všetkých obdiv a
krásny emocionálny zážitok. (mo)

V polovici novembra sa uskutočnila v Dome kultúry dražba stavebných
pozemkov v lokalite na Bielenisku. Predmetom dražby bolo jedenásť sta-
vebných pozemkov, ktoré vlastní mesto Pezinok. Vydražených bolo päť
pozemkov vo výmere 630 - 770 m . Vydražitelia za ne zaplatili od 1,6 do 2
mil. Sk, t.j. 2500 - 2750 Sk/m . Vydražením pozemkov bola získaná suma
vyše 9 miliónov Sk.

Na šesť nevydražených pozemkov bola vypísaná obchodná súťaž. Pod-
mienky súťaže a zloženie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov
schválilo Mestské zastupiteľstvo.

Súťaž bude vyhodnotená za účasti súťažiacich 28. januára 2005.

2

2

(mo)

Primátor mesta Pezinka v súlade
s ust. § 4 ods. 1 VZN č. 11/99 o
používaní pyrotechnických výrob-
kov na zábavné účely a iných pred-
metov spôsobujúcich detonáciu
udeľuje výnimku zo zákazu použí-
vania zábavnej pyrotechniky a po-
voľuje jej používanie v čase

V súvislosti s oslavami Silvestra,
primátor Pezinka využívajúc svoje
kompetencie povolil používanie
zábavnej pyrotechniky, ale len v
určenom čase. V prípade používa-
nia pyrotechniky v inom čase sa
proti narušiteľom začne priestup-
kové konanie.

od 31.
decembra 2004 od 11.00 do 24.00
hod. - 1. januára 2005 od 0.00 do
3. hod. rannej.

(msú)

Od nedele 12. decembra 2004
platia nové cestovné poriadky Slo-
venskej autobusovej dopravy a
Železníc Slovenskej republiky. Po-
dobne ako v minulom roku aj v
tomto uverejníme oba poriadky tak,
aby ich bolo možné zložiť na zmen-
šený formátA6. (r)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
sa zaoberalo rozšírením pezin-
ského cintorína o päť nových par-
ciel vo výmere 6812 m . Tieto po-
zemky bezprostredne susedia s
cintorínom smerom k železnici.

Prevod nehnuteľnosti na Mesto
Pezinok sa uskutočňuje zo Sloven-
ského pozemkového fondu.

2

(r)
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V novembri vyhlásil Slovenský
Červený kríž verejnú finančnú
zbierku na zmiernenie následkov
víchrice, ktorou boli postihnutí oby-
vatelia Vysokých Tatier dňa 19.
novembra 2004. SČK sa obracia
na podnikateľské subjekty, fyzické
a právnicke osoby, ako aj na obča-
nov Slovenska, aby pomohli, preja-
vili svoju solidaritu a poukázali fi-
nančné prostriedky na číslo účtu:

Zbierka bude trvať do 31.12.
2004.

SČK ďakuje všetkým, ktorí preja-
vili svoje humánne cítenie a spolu-
patričnosť s ľuďmi, ktorí sa ocitli v
dôsledku vyčíňania prírodného
živluv núdzi.

Fond SČK Ľudia ľuďom, ban-
kové spojenie: VÚB a.s. Bratisla-
va, Dunajská 24, 811 08 Brati-
slava 1, č.ú. 35-8437-012/0200,
variabilnýsymbol: VS 911 75.

(SČK)

V rámci dopravno-bezpečnostnej
akcie zameranej na cyklistov, ktorá
sa uskutočnila 4. novembra v
Šenkviciach, Viničnom, Modre,
Pezinku a vo Vajnoroch, polícia
skontrolovala 60 cyklistov. Štvrtina
cyklistov jazdila na neosvetlenom
bicykli, niektorí ich nemali vyba-
vené žiadnym osvetlením, týmto
previnilcom polícia darovala odra-
zové sklíčka a odovzdala im letáčik
s informáciou o povinnej výbave
bicykla.

Polícia apeluje na občanov, aby
nejazdili na neosvetlenom bicykli,
pretože takéhoto účastníka cestnej
premávky môže vodič motorového
vozidla prehliadnuť a spôsobiť mu
vážne zranenie. (es)

Pozerala som televízny záznam zo zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva, kde sa navrhoval názov uličky Fortna. Škoda, že nikto z poslancov
si neoveril pôvod tohto slova a hlavne ako sa píše. Pán primátor význam
slova vysvetlil, avšak oficiálny názov Fortna poslanci odsúhlasili v Pezinči-
ne, v našom tvrdšom nárečí. Správne sa totiž (podľa slovníka cudzích slov)
píše Fortňa, s mäkčeňom. Názovpochádza zostarého nemeckéhoslova.

Keďže jeden z poslancov povedal, že celý život chodil cez Fortnu, všetci
poslanci sa priklonili k tvrdo sa vyslovujúcemu slovu. Možno by sa pánovi
poslancovi kráčalo mäkšie po tejto ulici, keby bol názov Fortňa napísaný
správne, s mäkčeňom. Našu Pezinčinu nechajme strýcovi Lajovi do
Okénka Pezinčiny, či Stĺpka po našem, kde nám vtipnou formou pripomína
dnesuž mnoho zabudnutých nárečových slov. Alžbeta Jedličková

V utorok 16. novembra sa žiaci 1.
stupňa Základnej školy Fándlyho
ul. spolu so svojimi rodičmi a uči-
teľmi zúčastnili na podujatí Stretnu-
tie jesenných svetielok.

Svetielka lampiónov sa vynárali z
tmy Zámockého parku a prinášali
akési tajomstvo. Deti svojimi lampi-
ónmi osvetlili nielen Zámocký park,
ale aj pochmúrne jesenné ulice
nášho mesta. V sprievode asi 600

Spoločenské dianie na Sloven-
sku po roku 1989 prinieslo okrem
presadzovania humanizačných a
demokratizačných princípov aj nut-
nosť prevziať zodpovednosť za
seba samého v rôznych sférach
života. Jednou z nich je i svet drog,
dovtedy prezentovaný len ako pro-
blém západného sveta. Kým do
roku 1989 fungovalo Slovensko len
ako tranzitná krajina, s otvorením
hraníc sa zmenilo na krajinu
cieľovú.

Nepodceňujem svet nelegálnych
drog ale oveľa alarmujúcejšia situ-
ácia je vo vzťahu detí k spoločen-
sky tolerovaným drogám - alkoholu
a cigaretám. Najnovšie štatistiky
dokazujú, že ako neustále pribúda
nových konzumentov znižuje sa aj
veková hranica detí, ktoré po týchto
látkach siahajú.

Toto sú dostatočné dôvody, aby
dospelí, ktorí majú výchovný vplyv
na deti a mládež formovali v nich
odmietavé postoje k drogám a učili
ich preferovať zdravý životnýštýl.

Protidrogovej prevencii na ško-
lách sa venuje niekoľko celoroč-
ných preventívnych programov v
rámci etickej a občianskej výchovy,
prírodopisu ale aj iných predmetov.
Len tam, kde je prevencia konti-
nuálna a systematická je možné
očakávať vypestovanie odmieta-
vého postoja k legálnym či nelegál-
nym drogám.

Jednou z akcií, na ktorých sa ZŠ
na Fándlyho ulici pravidelne zú-
častňuje (4-krát) a je súčasťou pre-
ventívnej práce je Týždeň boja proti
drogám. Jednotlivé aktivity sa za-
meriavajú na zdravý životný štýl,
zdravé stravovanie, pohyb a tráve-
nie voľného času. K najzaujímavej-
ším určite patrili bežecký maratón
chlapcov a maratón dievčat v aero-
biku. Pre deti prvého stupňa bola
mimoriadne atraktívna prekážková
dráha, ktorú sme im postavili v telo-
cvični a deti ju mohli absolvovať aj
viackrát.

Počas celého týždňa na viace-
rých vyučovacích hodinách vyrá-
bali plagáty, ktorými vyzdobili vesti-
bul školy ale aj svoje triedy. Na pla-
gátoch vyjadrili svoje osobné po-
stoje k drogám.

Protidrogová prevencia je syzi-
fovská práca, pričom treba vyna-
kladať obrovské úsilie na dosia-
hnutie aj minimálnych úspechov.
Najväčšou chybou by bolo spo-
ľahnúť sa len na represívne zložky.
V ich kompetencii je minimalizovať
ponuku návykových látok ale je na
nás ostatných ako sa bude vyvíjať
dopyt po nich. Alena Golianová

ľudí sa vynímali svetielka a sprí-
jemňovali atmosféru, ktorá skon-
čila malým občerstvením a hudbou
v budove školy. Výborná spolu-
práca detí, rodičov, starých rodičov
a učiteľov priniesla spokojnosť na
všetkých stranách.
Ďakujeme za peknú účasť na na-

šich školských podujatiach a te-
šíme sa na ďalšiu spoluprácu s va-
mi. Mgr. Ingrid Laláková

Od 1. novembra má v našom meste sídlo rýchla lekárska služba Inter-
national Rescue System. Sídli v bývalej materskej škole pri Psychiatric-
kej liečebni. Tel. kontakt: tiesňové volanie - 155, dispečing IRS - 0903
112 112.

IRS má pôsobnosť pre celý bývalý pezinský okres a v celom rozsahu
nahradila rýchlu lekársku službu so sídlom vModre. (mo)

Dohviezdny večer v podaní divadla PIKI.

"... avy, co tu pijete
a o dušu svoju nedbáte,
na deň božího narodzenia,
doniesli sme vám
duchovného pozdviženia..."

"... a jesli radi spívate
a falešne nezatahujete,
zaspívajte si spolu s nima."

S týmito slovami zavítalo do štýlo-
vej vínnej krčmičky v Modre pezin-
ské Divadlo PIKI, aby spolu s ko-
ledníkmi z pezinského chrámo-
vého zboru AD UNA CORDA pote-
šilo v čase vianočnom dušu a sr-
diečka nielen návštevníkov krčmy,
ale aj detičky a ich rodičov v iných
regiónoch Slovenska. Vianočnú
veselohru s koledami, anjelmi a
bábkovým divadlom Dohviezdny
večer, natočila Slovenská televízia.

Na Štedrý deň o 14.25 hod. na
druhom programe STV. (ka)

Tretí ročník tradičného cyklomara-
tónubude mať novú trasu. Kým prvé
dva spájali Pezinok s partnerskými
mestami Neusiedl am See a
Mosonmagyaróvár, v prvý júnový
predĺžený víkend 2005 zamieri pelo-
tón účastníkov na južnú Moravu.
Rozhodlo sa o tom na stretnutí pria-
teľov cykloturistiky, ktoré sa usku-
točnilo v stredu 8. decembra na
Mestskom úrade v Pezinku. Ďalšou
novinkou je, že cyklomaratón sa
rozšíri na štyri dni a povedie z Pe-
zinkacez Stupavu, popri rieke Mora-
ve, do Malých Levár (1. deň), cez
Moravský Ján na Moravu do Břecla-

vi, Ledníc a Valtíc (2. deň), 3. deň
bude venovaný okolitým morav-
ským vínnym cestám a ich zaujíma-
vostiam a 4. deň po ceste späť sa
bude prechádzať cez Hohenau, An-
gern kompou do Záhorskej Vsi, do
Vysokej pri Morave, Stupavy a od-
tiaľ cez Malé Karpaty do Pezinka.
Spať sa bude v kempingoch, pre
prípad nepriaznivého počasia bude
pripravený tzv. mokrý variant na pre-
nocovanie pod strechou.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
30. apríla 2005 na Mestskom úrade
v Pezinku, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk. (EL)

V minulom čísle v rubrike Spomí-
name sme nesprávne uviedli ter-
mín úmrtia Jozefa Osuského,
správne malo byť 29.10. Za chybu,
ktorá vznikla pri prepisovaní sa
ospravedlňujeme.

Začiatkom decembra sprístupnili
časť novej budovy na Potočnej ulici
pri Dome kultúry. V prízemí bolo
otvorených niekoľko obchodov, ale
stavbári v prácach stále pokračujú.
Zdá sa, že čo nevidieť v centre
mesta pribudne ďalší zaujímavý
obchodný komplex. (mo)
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Ako vidia prácu mestskej polície
občania? Na to dáva čiastočne od-
poveď verejný prieskum, ktorý sa
uskutočnil v Pezinku v dňoch 20.10.
- 10.11. 2004. Zúčastnilo sa na ňom
sto respondentov, navyše sa do hod-
notenia zapojilo aj 12 poslancov
Mestského zastupiteľstva a 23 náv-
števníkov webovej stránky mesta.
Pri výbere respondentov sa zohľad-
ňoval ich vek, pohlaviea bydlisko.

Na otázku, aké majú skúsenosti s
mestskou políciou, 24 percent re-
spondentov odpovedalo, že veľmi
dobré, 39 percent prevažne dobré,
24 percent priemerné. Len šestnásť
percent účastníkov ankety má s mest-
skými policajtami negatívne alebo
prevažnenegatívne skúsenosti.

Priaznivé hodnotenie mali respon-
denti pri otázke, či sa stretli u mest-

V tomto roku bol v Pezinku daný do užívania už
tretí veľkoobchod. Po Tescu, Bille, prišla Hyper-
nova. Pezinok ako jedno z mála okresných miest
na Slovensku nemalo ešte pred pol rokom hy-
permarket. Všetko sa ale zmenilo, od začiatku
decembra ich má už tri. Dva väčšie, jeden menší.
Pribudli tak rýchlo, že to niektorých obchodníkov
doslova vyplašilo. S veľkými obchodnými
reťazcami prichádza totiž tvrdá konkurencia,
ktorá však všeobecne zákazníkom prináša niž-
šie ceny. Konečne už aj Pezinčania môžu naku-
povať za ceny, aké boli doteraz len v Bratislave a
Trnave.

Pezinská Hypernova má predajnú plochu
2850 m , zákazníkom ponúka 16 tisíc položiek
potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru.
Nájdete tu tiež drogériový a papiernický tovar,
textil, domáce potreby, elektrospotrebiče, audio-
video techniku, počítače, športové potreby, hrač-
ky.

Pre zákazníkov - motoristov, je pripravených
250 parkovacích miest. O priazeň zákazníkov sa
bude starať takmer sto pracovníkov. V pokladni-
ciach možno platiť bežnými platobnými kartami,
budú sa prijímať aj platby v eurách. K dispozícii
je tiež bankomat. Návštevníci pod jednou stre-
chou nájdu aj predajňu mobilných telefónov,
kvetín, tabakových výrobkov, drobnochov, leká-
reň či kaviareň.

Hypermarket je otvorený od7.00 do 22.00hodi-
ny.

2

(mo)

Nový hypermarket HYPERNOVA na Šenkvickej ceste.

skej polície s korupciou. Až 94 per-
cent odpovedalo, že nie, korupciu
zaregistrovali len štyri percentá opý-
taných. Tento stav potvrdila aj ne-
dávna akcia Slovenskej televízie, v
rámci ktorej sa redaktori snažili na-
viesť mestských policajtov na ko-
rupciu, ale v Pezin-
ku, na rozdiel od
Bratislavy a Trna-
vy, sa im to nepo-
darilo.

Menej uspokojivo
z prieskumu vy-
znieva údaj, že až
76 percent respon-
dentov vôbec nepo-
zná príslušníkov
MsPv ich rajóne.

Pocit bezpečia v
meste má nece-
lých 60 percent

opýtaných. Takýto pocit nemá 23
percent oslovených, za nebez-
pečné považujú tmavé ulice a záku-
tia, pohyb podozrivých osôb, i to, že
na ulici je málo vidieťpolicajtov.

Asi polovica opýtaných sa o prácu
mestskej polície zaujíma - vedia,

aké má MsP právomoci, poznajú
číslo bezplatnej pohotovostnej tele-
fónnej linky a vedia tiež aký je roz-
diel medzi mestskou a štátnou polí-
ciou.

Aké majú respondenti výhrady
voči mestským policajtom? Sú to
najmä: dávajú papuče, len aby zaro-
bili; nezasahujú proti vodičom silnej-
ších áut, sú k nim zhovievaví; v so-
botu namiesto organizovania do-
pravy na trhovisku dávajú papuče;
pri priestupkoch neupozorňujú, ale
hneď dávajú pokutu; príliš sa sú-
streďujú na kontrolu parkovacích
miest pre invalidov; policajti majú
kamarátov v radoch násilníkov; tole-
rujúporušovanie predpisov u promi-
nentov.

K práci mestskej polície sa vrá-
time v rozhovore s náčelníkom Mgr.
kpt.Ľudovítom Farbulom. (mo)

So zvedavosťou som sa vybrala do nového
hypermarketu Hypernova, chcela som porovnať
a vybraťsi ten najvhodnejší obchod. Prichádzala
som od Seneckej ulice a na jej konci som zažila
doslova šok. K hypermarketu chýba chodník,
ľudia musia prechádzať cez čerstvo rozhrnutú
zeminu alebo sa musia vrátiť späť a vyjsť na
štátnu cestu do protismeru hustej automobilovej
premávky.

Presne sa tu opakuje skúsenosť z Tesca, aj tu
od mostíka cez Saulak zo sídliska Juh smerom k
hypermarketu chýba spevnený chodník. Ten si
ľudia vyšliapali, ale pri daždi sa mení na kĺzačku
v kalužiach vody.

Oba hypermarkety síce vybudovali obrovské
parkoviská preautá, ale na peších úplne zabudli.

(mt)

Vo všetkých troch nových hypermarketoch v
Pezinku som sa stretla s neveľmi serióznymi
praktikami pri predaji zlacneného tovaru.

Do poštovej schránky vám doručia pútavé
letáky, oznamujúce niekoľkodňové akcie na
zlacnené tovary a keď prídete do predajne, hoci
aj v prvý deň. zistíte, že tovar, ktorý ste prišli
kúpiť majú, ale za podstatne vyššiu cenu. Keď
sa opýtate, kde majú ten zlacnený tovar,
dočkáte sa odpovede, že bude o hodinu, poo-
bede alebo zajtra. Pochopíte, že oni dosiahli

svoje, nalákali vás do predajne, veď si môžete
kúpiť iné.

Sú to dobre premyslené obchodnícke ťahy,
zlacnený tovar majú, ale len v obmedzených
množstvách, ktoré vystačí pre pár zákazníkov.
Niečo si rozoberú zamestnanci, ostatok ide pre
zákazníkov.

Už aby tu bol zákon, napríklad ako je to v Ra-
kúsku, ktorý prikazuje obchodníkom uvádzať na
propagačných letákoch množstvá akciových
tovarov, ktoré majú pripravené do predaja. (mt)

V Historickej sále Zámku sa koncom novembra
uskutočnilo slávnostné Valné zhromaždenie
Klubu pezinských podnikateľov pri príležitosti 10.
výročia jeho založenia.

Klub podnikateľov vznikol 27. júna 1994. Na
zakladajúcej schôdzi sa zišlo 40 podnikateľov.
Postupne sa klub rozšíril až na takmer stočlenov.
Neskôr však,či už z nedostatkučasu alebo nena-
plnených očakávaní, sa členská základňa zúžila
na terajších tridsať členov.

Poslaním klubu je výmena skúseností v podni-
kaní, prehlbovanie vzájomnej spolupráce, rozši-
rovanie vedomostí, partnerstvo k mestským orgá-
nom a spoločenský život. Klub privíta vo svojich

radoch i ďalších podnikateľov, ktorí sú ochotní
akceptovaťpovinnosti vyplývajúce zčlenstva.

Klub podnikateľov udržiava úzku spoluprácu s
odbornými školami a rôznymi inštitúciami v mes-
te. Podporuje aj charitatívne a humanitné akcie,
doteraz na ne prispel sumouštvrťmilióna korún.

V rámci výmeny skúseností spolupracuje s pod-
nikateľmi v regióne, ale aj v iných oblastiach Slo-
venska a v zahraničí.

Na výročnom zhromaždení si členovia klubu
zvolili nové predstavenstvo. Do funkcie prezi-
denta klubu, po odstupujúcom Ing. Vojtechovi
Gottschallovi, si zvolili dlhoročného člena Petra
Galana. (mo)
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Jakub Chvíla 25.10.
LindaAdamcová 28.10.
Viktória Veselá 28.10.
Timotej Gubrický 3.11.
Matej Terlanda 6.11.
Viliam Dovalovský 8.11.
Sandra Šteigerová 9.11.
Samuel Tyko 9.11.
Tomáš Zemka 9.11.
Hong Tu Huang 15.11.
Andrea Bitarovská 16.11.
SáraČubyrková 17.11.
Kristína Stančeková 18.11.
Petra Baďurová 20.11.
Lucia Pogačová 23.11.
Tomáš Zedníček 23.11.
Radoslav Klučár 24.11.

Ing. Vladimír Mičko a Bc. Viera Huj-
siová
Andrej Dahamshy a Silvia Chyno-
ranská
Miroslav Jurkovič a Veronika Hla-
vandová

MáriaAdámková 75r.
Miloš Bonda 70r.
František Handreich 88 r.
Jozef Hanzlík 46 r.
Štefan Jergl 65 r.
Alexander Koník 50 r.
Roman Matula 34 r.
Ján Nevoral 78 r.
Ernest Petrakovič 67 r.
Emília Pikalíková 52 r.
JozefPolkoráb 61r.
Jozefa Ružičková 80 r.
Ing. Eduard Sandtner 75 r.
Anna Švihranová 81 r.
Janka Zahumenská 45 r.
PeterZachar 48 r.

Rudolf Tyko 1.12.
Rozália Majtánová 2.12.
Terézia Géryová 4.12.
Elena Kvaková 4.12.
Ignác Viola 8.12.
Veronika Polková 9.12.
Vilma Poništová 9.12.
KarolínaAxamitová 11.12.

70-roční

Dňa 9.12. 2004 sa
dožila 70 rokov živo-
ta naša drahá ma-
mička a babička

Ku krásnemu ži-
votnému jubileu jej

zo srdca prajú všetko len to naj-
lepšie dcéry Mária a Jana s rodina-
mi.

Vilma PONIŠTOVÁ.

Dňa 18.12. 2004
oslávi naša mamič-
ka

z Pezinka krásnych
80 rokov.

V tento krásny deň na teba si spo-
mína celá tvoja rodina.

Srdečne blahoželajú dcéry Maja,
Katarína, Júlia, Hela, Estera s rodi-
nami.

Estera
NIMMERVOLLOVÁ

Mamička krásny
Ty sviatok máš, 80 rokov sa doží-
vaš. Boh nech veľa zdravia dá Ti,
cestu šťastia nech Ti zlatí.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom, priateľom a známym,
ktorí dňa 10.11. 2004 odprevadili
na poslednej ceste života nášho
drahého zosnulého

Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Smútiaca rodina

Pavla BUBENÍKA.

Dňa 17.1. 2005
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý otec, dedko a
pradedko

S láskou spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodi-
nami.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Ján NOVÁK.

Dňa 9.1. 2005 uply-
nie rok, čo sme sa
navždy rozlúčili s
našim drahým

.
S láskou spomí-

najú súrodenci Anton s rodinou,
Rudolf, Imelda, Ružena s rodinou,
priatelia, známi a všetci tí, ktorí ho
poznali. Venujte mu s nami tichú
spomienku.

Štefanom
DEMOVIČOM

Nezomrel ten, kto v srdci zostáva.

Dňa 9.12. 2004
uplynuli 2 roky od
tragickej smrti man-
žela, otca, syna a
brata

Kto ho poznal,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.Ďakujeme. RodinaČíková

VladimíraČÍKA.

V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili zoznam zomrelých učiteľov,
ktorí pôsobili na pezinských školách. Zoznam z vlastnej iniciatívy
vypracovali traja bývalí pezinskí učitelia, ktorí nechceli byť menovaní. Po
jeho uverejnení sme dostali do redakcie viaceré reakcie našich čitateľov,
ktorí nás upozornili na chýbajúce alebo nesprávne uvedené mená.

Anonymný telefonujúci nám oznámil, že v zozname chýba meno učiteľa
a v mene Mária Zigmundíková je chyba, správne má

byť .
Jeden z autorov zoznamu nás dodatočne upozornil, že v ňom chýba ešte

.
Pani Ester Tkáčiková nás upozornila, že v zozname chýba meno jej

manžela , ktorý učil na bývalej obchodnej škole v
Pezinku a je pochovaný na cintoríne v Pezinku.

Z ďalšieho telefonátu sme sa zas dozvedeli, že nesprávne bolo uvedené
meno a v zozname sa nachádza ešte i žijúca 91-ročná
Mária Majlingová.

Aj keď uverejnený zoznam má niektoré chyby, za ktoré sa
ospravedlňujeme, sme radi, že vznikol. Takýto zoznam totiž doposiaľ
neexistoval a po doplnení a upresnení môže byť cenným príspevkom do
kroniky mesta.

Aurela Zigmundíka
Alžbeta Zigmundíková

Ing.Anton Osuský

Ing. Jána Tkáčika

Pavla Radimáka

(mo)

Všetko najlepšie k
82. narodeninám
matke, babke a pra-
babke

želajú synovia Miro
aVlado s rodinami

Eve HUPKOVEJ

Dňa 22.12. 2004
uplynie 15 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú synovia a
dcéra s rodinami

Michal FISCHER.

Oľga Kosková 20.12.
Karol Janek 21.12.
Michal Bilský 22.12.
Marta Macháčková 23.12.
Lýdia Grúberová 24.12.
Mária Haberlová 24.12.
Mária Urbanová 26.12.

Ján Hrončo 7.12.
Ľudovít Vaško 13.12.
ŠtefanĎurček 19.12.
Agneša Nestarcová 28.12.

Helena Beberová 4.12.
Alžbeta Bollardtová 4.12.
Katarína Trginová 12.12.
Estera Nimmervollová 18.12.
Žofia Uherková 18.12.
Júlia Majbová 19.12.
Ľudevít Slimák 22.12.

Ján Hrdina 8.12.
Agneša Mrázová 12.12.
Justína Slimáková 19.12.

Štefan Sobolič 16.12.
JánPečo 19.12.

Anna Mojžišová 3.12.

Adela Demovičová 2.12.

Mikuláš Jurčo 8.12.

Anna Motyčková 31.12.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

91-ročná

92-ročná

93-ročný

94-ročná

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
sme si 9. 12. 2004
pripomenuli 7. vý-
ročie, čo nás navždy
opustil nášdrahý

.
S bôľom spomína manželka, syn

a ostatná smútiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Milan SERINA

Čo drahé smemali
krutý osud námvzal,
zostali len slzya žiaľ.

Dňa 2. decembra
2004 uplynulo 5 ro-
kov od smrti môjho
drahého otca a ded-
ka

z Grinavy.
Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu tichú spomienku.
Dcéra Eva a vnuk Martin

Rudolfa
MARKEHO

Dňa 18.12. 2004 si
pripomenieme 8 ro-
kov, čo nás vo veku
23 rokov opustil náš
syn, otec a brat

z Pezinka. Spomí-
najú rodičia a deti Marcelko a Moni-
ka.

Marcel VAGAČ

Dňa 30.1. 2005
uplynie rok, čo nás
navždy opustil vo
veku 30 rokov náš
najdrahší syn

.
S láskou, smút-

kom a bolesťou v srdci spomínajú
rodičia a ostatná smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Roman
BLAHUŠIAK

Veľmi nám chýbaš,
nikdy nezabudneme,
ostávaš navždy
v našich spomienkach.

S bolesťou v srdci
a slzami v očiach
sme si 16.12. 2004
pripomenuli 1. vý-
ročie tragickej smrti
nášho drahého, mi-
lovaného syna, ot-

ca, brata a manžela
.

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

Mareka ŠURANA
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Malokarpatské múzeum v Pezin-
ku, M.R. Štefánika 4, oznamuje, že
od 1. novembra 2004 platí už iba
nová mailová adresa:

.
muzeumpe-

zinok@nextra.sk

V nedeľu 21. novembra sa v
Dome kultúry uskutočnilo vystúpe-
nie bratov a sestier františkánskych
reholí v Pezinku pod názvom Cesta
k láske. Bolo nazretím do tajom-
stva rehoľného života svätej Kláry
zAssisi.

Autorkami boli Terézia Baráková
a Mária Mészarošová, ktorá režíro-
vala piesne a hudbu. Účinkujúci
pripravili návštevníkom kultúrneho
podujatia príjemný nedeľný pod-
večer. Peter Šoula

Z vernisáže výstavy. Autorka
Mária Hanúsková je v strede
snímky. Snímky (mo)

Plastiky M. Hanúskovej.

Dňa 3. decembra bola v Malokar-
patskommúzeuv Pezinku sprístup-
nená výstava

pri príležitosti
životného jubilea autorky.

Mária Hanúsková absolvovala
SOU - odbor umelecký keramikár v
Modre a od roku 1986 sa spolu s
manželom Oskarom venuje kera-
mickej tvorbe. Spočiatku ako výrob-
kyňa pre UĽUV, neskôr už na voľnej
nohe. Vystavovať začínala spolu s
Cechom slovenských keramikov v
roku 1993. Jej prvou samostatnou
výstavou bola výstava figurálnych
plastík a reliéfov v roku 1999 v Do-
me umenia v Piešťanoch. Zamera-
nie tvorby manželov Márie a Oska-
ra je výroba ľudovo-umeleckej a
úžitkovej keramiky, tvorba keramic-
kých reliéfov a kachlíc, figurálnych
plastík, keramických bábik, minia-
túr a plakiet.

Výstava
prebieha ako trinásty

ročník tradičnej vianočnej výstavy v
Malokarpatskom múzeu. Návštev-
níkov potešia reliéfy i plastiky s té-
mou vinohradníctva a vinárstva,
sakrálna tématika v dominujúcej
krížovej ceste, betlehemy i plastiky
svätcov. Najrozsiahlejšiu časť vý-
stavy predstavujú plastiky mužov a
žien v dobovom ľudovom odeve z

Mária Hanúsková -
Figurálne plastiky

Mária Hanúsková - Figu-
rálne plastiky

rôznych regiónov Slovenska. Vý-
stava poteší milovníkov ľudového
umenia, odborníkov i laikov, do-
spelých i deti.

Pozývame vás do múzea na
výstavu

, ktorá potrvá do
31.1. 2005.

Mária Hanúsková - Figu-
rálne plastiky

PhDr. Danka Kopálová
Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Karol Somík, Rudolf
Somík, Viktor Královič, Ján Ha-
lás, Rudolf Biznár, Jozef Féder
st., Jozef Šipoš, Jozef Strnisko,
Rudolf Held, Jozef Slezák, Ján
Kelecsényi, Michal Slezák, An-
ton Hanúsek, Tomáš Veng, An-
ton Štrba, František Ftáčnik,
Anton Mlynek, Miroslav Pisárik,
Ladislav Plevčík;

Karol
Somík - za 20 rokov kapelníctva
v DH Pezinok, Jozef Slezák -
dlhoročný muzikant, Dušan Po-
spech a Eva Wengová - dlho-
roční členovia Fanklubu Cajla-
né;

DH
Cajlané - za obetavé a inicia-
tívne udržiavanie tohto hudob-
ného žánru v regióne a za
úspešnú organizáciu spolko-
vých podujatí a dobrú reprezen-
táciu doma i v zahraničí;

Františkovi Féderovi -
za obetavú a iniciatívnu prácu v
prospech zachovania tradície
dychovej hudby v regióne,
úspešný rozvoj spolkového ži-
vota a príkladnú reprezentáciu
slovenskej DH;

SpolkuDH Cajlané;

Františkovi Féderovi - pri
príležitosti životného jubilea - 50
rokov, a za úspešné rozvíjanie
tradície dychovej hudby v Brati-
slavskom kraji a osobnú zanie-
tenosť pre rozvoj DH na Sloven-
sku.

Pamätný list Mesta Pezinok
dostali:

Ocenenie Združenia dycho-
vej hudby Slovenska:

Čestné uznanie ZDHS:

Čestné uznanie Spolku DH
Cajlané:

Pamätná plaketa DH Vištu-
čanka:

Pocta generálneho riaditeľa
Národného osvetového cent-
ra:

V piatok 28. januára2005 sausku-
toční v Dome kultúry 9. Ples far-
nosti Pezinok. Do tanca a na počú-
vanie budú hrať dychová hudba
Cajlané, hudobná skupina Strapec
a country skupina Arion. Predtan-
covanie zabezpečia Pezinské roz-
tlieskavačky Let´s Dance. Vstupné:
250 Sk v hlavnej sále, 200 Sk vo
foyeri. Vstupenky si možno zakúpiť
u Františka Fédera, Farská 7, Pezi-
nok, mobil 0905 342 261, od 19.
decembra 2004.

Zisk z podujatia bude venovaný
na opravu interiéru Farského kos-
tola v Pezinku. (ff)

V osobe päťdesiatnika
(na snímke) sa

skrýva nadšený hudobník - dy-
chovkár a organizátor. Má veľkú
zásluhu na tom, že sa tomuto hu-
dobnému žánru v našom meste
darí. Nečudo, že jeho záslužnú
prácu pri nedávnych oslavách
130. výročia dychovej hudby v
Pezinku odmenili dvoma ocene-
niami, ktoré si veľmi váži.

K hudbe sa dostal ešte ako žiak
základnej školy. Spolu s piatimi
súrodencami navštevoval hu-
dobný kurz pri Dome osvety a
neskôr v Hudobnej škole.

Tu sa im venoval bývalý riaditeľ
školy pán Bartovič, ktorý s nimi
nacvičil viaceré hudobné pro-
gramy s ktorými vystupovali v

Fran-
tiška Fédera

Pezinku i v okolí. Možno pove-
dať, že súrodenci Féderovci

mali hudbu v krvi, strýkovia Viktor
a Anton boli hudobníkmi, a aj
otec s nimi v začiatkoch bubno-
val v jednej kapele. S vlastnou
kapelou hrávali na svadbách a
rôznych zábavách. Všimol si ich i
vtedajší kapelník veľkej mestskej
dychovky Ľudovít Hanúsek, kto-
rý ich prizval k spolupráci.

V roku 1983 vznikla známa Pe-
zinčanka, v ktorej začali hrať piati
Féderovci. V roku 1991 František
Féder túto kapelu opustil a spolu
s ďalšími kamarátmi - muzikant-
mi, založili dychovú hudbu Cajla-
né. Od začiatku je jej kapelníkom.
Po transformácii dychovky na
Spolok dychovej hudby v roku
2000 sastal tiež jeho predsedom.

Pokračovanie na 11. strane
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Pri nedávnom oceňovaní dobro-
voľných darcov krvi dostal zlatú
Jánskeho plaketu. Udeľujú ju za
štyridsať odberov, on ich má už 53.
Pripomenuli mu to na poslednom
odbere v Bratislave, vraj by sa mal
prihlásiť o najcennejšie ocenenie v
Červenom kríži. Odmietol. On sa
sám hlásiť o uznanie nebude, to si
mali všimnúť iní. Potom to nahlásili
pracovníčky transfúznej stanice. Je
tosmutné, že to takto funguje.

Päťdesiatpäťročný
(na snímke) prvýkrát daro-

val krv v roku 1975, keď bol za-
mestnancom mesta v miestnom
hospodárstve. Na darcovstvo ho
nahovorila sestrička u doktora
Weisa. Vraj má dobrú krv nulku po-
zitív, aby to skúsil. Nakoniec zistil,
že mu odbery robia dobre, má totiž
vyšší tlak, a ten sa mu po návšteve
transfúznej stanice vždy upraví.

Keďmal za sebou desať odberov,
musel s tým prestať. Stal sa mu
vážny úraz, na tri roky darcovstvo
prerušil. Potom opäť dával krv pra-
videlne. Autobusom ich vozili na
odbery i do Bratislavy, niekedy ich
organizovali aj priamo v Pezinku.
Všetko sa prerušilo v osemdesia-
tomdeviatom. Prestali sa o to zaují-
mať lekári, zrazu nemal kto odbery
organizovať. Akoby nebol o dobro-
voľné darcovstvo záujem. Aj dnes,
keď sa nedozvie z Pezinčana, že

Na darcovstvo
ho získala sestrička

Rudolf On-
drovič

sa odber organizuje, tak o tom
nevie. Pritom, ešte pokiaľ je
zdravý, rád by bol pravidelným
darcom.

Dnes si už ani neuvedomuje,
pokiaľ ide o darcovstvo, že robí
niečo mimoriadne, berie to ako
samozrejmosť. Je to preňho
obyčajný zvyk, hoci rád ľuďom
pomáha.

Rudolf Ondrovič prežil toho v
živote dosť. Azda najťažší preň
bol december v sedemdesia-
tom siedmom. Vtedy bol profe-
sionálnym hasičom, robil v pe-
zinskom požiarnom útvare.
Dostali naliehavú vyzvu, aby
prišli pomôcť hasiť požiar do Sen-
ca. Horel tam mlyn a obilné silo. Z
Pezinka vyštartovali viacerí, on mal
vozidlo s výsuvným rebríkom,
ostatní išli na tatrovke s vodou.

Keď prišli na miesto požiaru,
hneď vtiahli do dvora objektu, ale
odtiaľ museli vyjsť von, zdržiavať
sa tam bolo nebezpečné, ohrozo-
vali ich mohutné plamene, hrozilo,
že spadnú na nich múry. Preto išli
hasiť zvonka. Postavil sa na mies-
to, kde v blízkosti horel veľký trám.
Keď prehorel, zrútil sa na nižšie
položenú stenu. Tá sa nečakane
uvoľnila, padala na neho. Jeho
ľavúnohu zachytil nadokenný betó-
nový preklad. V prvej chvíli ani ne-
vedel, čo sa stalo. Pád steny spre-

Osud mu pripravil
ťažké chvíle

vádzal veľký hluk, všade bolo plno
prachu. Všetci okolo kričali, aby
utekal preč. Snažil sa, ale nešlo to.
Napokon sa mu to podarilo, pár
metrov odtiaľ odskákal na jednej
nohe. Potom spadol na zem, až
vtedy si všimol, že mu chýba kus
ľavej nohy. Odtrhlo mu ju nad člen-
kom.

Po dosť zdĺhavom transporte do
nemocnice v Bratislave a príprave
na operáciu, bol svedkom rozhodo-
vania lekárov, čo bude nasledovať.
Prítomní lekári boli názoru, že nohu
mu budú musieť amputovať celú,
lebo je na viacerých miestach dolá-
maná a to by sa komplikovane hoji-

Lekárka mu zachránila
koleno

lo. Vtedy prišla doktorka Ignatiová
a tá rozhodla, že amputovať budú
len podkolennú časť. Jej je dnes
vďačný, že má svoje koleno, ktoré
mu značneuľahčuje pohyb.

Po operácii mal obrovské bolesti,
nechce sa mu na to myslieť. Rok a
pol maródoval, čakal na protézu.
Keď ju dostal musel si na ňu dlhšie
zvykať, odierala ho. Všetko však s
húževnatosťou prekonal. Prizná-
va, že neraz sa mu tlačili do očí
slzy.

Vrátil sa do roboty, robil na polo-
vičný úväzok. Asistoval pri hasení
požiarov, posadil sa za volant, opra-
voval, ako ostatní. Spomína, že raz
v čase dovoleniek bol na stanici
sám. Volali z Limbachu, že v tamoj-
šom kameňolome horí. Privolal na
stanicu dobrovoľníkov, aby ho v
službe zastúpili a on išiel s trambu-
som hasiť. Úspešne všetko zvlá-
dol.

Rudolf Ondrovič je dnes na
dôchodku. Stará sa o svoju du-
ševne chorú sestru. Má tri deti,
syna a dve dcéry. Radosť mu robia
vnúčatá, ktorých má päť.

Hoci mu život priniesol veľa pro-
blémov, nestratil chuť žiť. Teší sa z
každého nového dňa. Baví ho
práca okolo domu a v záhrade,
snaží sa, aby všade okolo neho
panovala veselosťa príjemná nála-
da. Milan Oravec

Ďakujeme všet-
kým príbuzným, su-
sedom, priateľom a
známym, ktorí dňa
7.12. 2004 odpreva-
dili na poslednej
ceste života nášho
drahého .
Ďakujeme za prejavy sústrasti a

kvetinové dary.Smútiaca rodina

Milana MRAVCA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci si
1.1. 2005 pripome-
nieme 1. výročie, čo
nás navždy opustil
náš drahý

.
S bôľom spomína manželka, syn,

dcéra a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku

MariánGALGÓCI

Dňa 6.12. 2004
uplynulo 26 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš otec a dedko

.
Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

JozefKUJOVIČ

Skok cez kožu.

Začiatkom de-
cembra sa konal v
pezinskom Dome
kultúry tradičný Svä-
tobarborský šach-
tág. Tento rok sa
konal pri príležitosti
665. výročia prvej
zmienky o baníctve
v Pezinku. Organi-
zátori z Malokarpat-
ského baníckeho
spolku pozvali na
podujat ie okrem
svojich členov a
rodinných príslušní-
kov aj hostí, medzi
ktorými boli zástupcovia štátnych
úradov, baníckeho spolku z Ban-
skej Štiavnice, predstavitelia samo-
správy z Pezinka, Perneka a Ma-
rianky, viacerí sponzori a ďalší.

Šachtág - to je pre baníkov ozaj-

stný sviatok, ale aj podujatie na
ktorom vládne skvelá zábava. Aj
keď má svoj program, takmer po
celý čas sa improvizuje, pričom sa
účastníci výborne zabávajú.

Neodmysliteľnou súčasťou šach-
tágu je konzumácia piva.Ten kto ho
piť nemôže alebo nechce, musí
verejne požiadať o výnimku. Kaž-
doročne na slávnosti prijímajú do
baníckeho stavu nových členov, tí
musia absolvovať skok cez kožu.
Rituál predpisuje postaviť sa na
sud, niečo o sebe povedať, vypiťna
ex pohár piva a skočiť.

Nechýbala ani súťaž v pití piva.
Zaznelo veľa pekných pesničiek,
ktoré spolu s baníkmi pre poteše-
nie všetkých zaspievali muži z Ad
Una Corda. Účastníkov tento rok
prišiel pozdraviťaj vtipkár Nácko zo
Štiavnice. (mo)

Banícku slávnosť prišiel pozdraviť aj Nácko zo
Štiavnice.

Na jedličkesviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží,
zdravie, šťastie, pokoj boží.
Novoročnýprípitok
nech vám dodá veľa síl,
abyžiaľ vás neťažil.
Nech sa smútky, trápenia
na radosť premenia,
nech vás bolesť nezraní,
to jenašimželaním.

Spolok dychová hudba
Cajlané
predseda František Féder

Konto Orange druhýkrát podporí
učiteľov, ktorí sa snažia zmeniť
spôsob vyučovania na základných
školách, čím podporí pozitívne
trendy vo vzdelávacom systéme,
ktoré umožnia rozvíjať talent a zruč-
nosti detí, prejaviť svoju osobnosť
a získať pri tom nové informácie
zaujímavým a interaktívnym spô-
sobom. Do druhého ročníka Školy
pre budúcnosť zaslali učitelia zo
Slovenska 675 projektov, z čoho
iba 112 dostane podporu v celkovej
hodnote 3 miliónykorún. (ab)



Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, mesto Pezinok a Združe-
nie malokarpatská vínna cesta vyhlasujú III. ročník súťaže

.
Je to výzva pre dievčatá, ktoré si chcú overiť svoje schopnosti a šarm.

Nositeľka tohto titulu bude oprávnená reprezentovať Malokarpatský re-
gión na rôznych regionálnych, celoslovenských, prípadne medzinárod-
ných akciách a súťažiach súvisiacichs vínoma regionálnymi tradíciami.

dievčatá a ženy od 16 do 25 rokov, ktoré
sú v študijnom, učebnom, pracovnom pomere, alebo inak spojené s pesto-
vaním výrobou a obchodom s hroznovým vínom.

a) - základné znalosti z oblasti vinohradníctva a vinárstva (v prípade
potreby poskytne organizátor podklady)

b) - ťahanie rôznych druhov vína heverom, základy de-
gustácie a určenie odrody

c) - spev, tanec, hovorené slovo, ukážka regionálnej
gastronómie (vhodnej k vínu), prípadne iné formy prejavu v maximálnom
limite 3 minúty

d) , rodného mesta alebo obce, z ktorej súťažiaca
pochádza.

18.3. 2005 v priestoroch Domu kultúry v Pezinku. Orga-
nizátori zvolajú účastníčky na prípravné stretnutie min. týždeň pred termí-
nom súťaže.

do osobne alebo poštou na
adresu: Mestská vinotéka, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok (Anna Ha-
núsková, tel. 0905 593294, 033/641 1132).

KRÁĽOVNÁ
VÍNA 2005

Na súťaži sa môžu zúčastniť:

Súťažné disiplíny:

Termín súťaže:

Termín odovzdania prihlášok: 28.2. 2005

test

praktická časť

voľná disciplína

pozvánka do regiónu

Mestské múzeum v Pezinku a
Mesto Pezinok sa obracajú na
občanov mesta so žiadosťou o
spoluprácu pri príprave a zhro-
mažďovaní materiálu do pripra-
vovanej fotografickej publikácie
o Pezinku. Radi privítame mož-
nosť krátkodobého zapožičania

fotografického materiálu s cie-
ľom zdokumentovať ho v tejto
publikácii. Všetkým ochotným
spolupracovníkom vopredďaku-
jeme. Kontaktné čísla: 033/641
2306, 0910953 943, prípadne mu-
zeumpk@pezinsko.sk.

(pw)

Aj Centrum voľného
času pripravilo v pred-
vianočnom čase podu-
jatie, na ktorom pre-
zentovali svoju zruč-
nosťdeti z krúžkov.

Snímka (mo)

V nedeľu 12. decem-
bra sa uskutočnilo v Gri-
nave Vianočné stretnu-
tie občanov. Zorganizo-
vala ho občianska inicia-
tíva Grinava v spolupráci
s poslancami Mestské-
ho zastupiteľstva Zitou
Joklovou a Jánom Sat-
kom.

Do grinavského parku
prišlo vyše dvesto obča-
nov, pre ktorých organi-
zátori pripravili program s Mikulášom a vystúpeniami dychovej hudby Grina-
vanka, detí z Materskej a Základnej školy Orešie, hudobno-speváckej skupiny
Jajoba pri Jednote dôchodcov Slovenska Grinava (na snímke) a diskdžokeja
Eda.

Chutné koláče napiekli grinavské gazdinky z Klubudôchodcov a oobčerstve-
nie sa postaralo miestne Vinohradnícko-vinárske družstvo podielnikov Karpaty.

Na podujatí sa zúčastnili aj primátor mesta Oliver Solga a viceprimátor Jozef
Chynoranský. (mo)
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15.1. VTC Pezinok - Nitra
29.1. VTC Pezinok - Slávia UK

Zápasy sa odohrajú v športo-
vej hale na Komenského ulici.

Volejbal:

Vyzývame organizátorov
športových podujatí v Pe-
zinku v roku 2005, aby nás o
nich informovali do 15. janu-
ára 2005 alebo aby nám do-
ručili informáciu o svojom
podujatí vždy s dostatočným
predstihom.

Prosíme tiež športové kluby,
ktoré majú záujem o propagá-
ciu svojich ligových zápasov,
aby nám doručili vyžrebova-
nia súťaží svojich senior-
ských družstiev.

Už sme avizovali, že začiat-
kom budúceho roku sa usku-
toční vyhlásenie najlepšíchšpor-
tovcov Pezinka roku 2004. Do
hodnotenia sa môžete zapojiť aj
vy, prostredníctvom anketového
lístka, ktorý uverejňujeme na
vloženom liste v tomto vydaní
Pezinčana. Hlasovať môžete v
kategóriach seniorov a juniorov,
v oboch je potrebné určiť najlep-
ších jednotlivcov a tiež kolektívy.
Svoje hlasy môžete dať desiatim
jednotlivcom a trom kolektívom.

Komisia mládeže a športu pri
MsZ v Pezinku v spolupráci s
redakciou Pezinčana pripravili
zoznam najúspešnejších špor-
tovcov, z ktorých môžete vybrať
tých najlepších.

Vyplnené anketové lístky odo-
vzdávajte do 14.1. 2005 v redak-
cii Pezinčana na Holubyho 42
alebo u A. Šindlerovej v kance-
lárii prvého kontaktu na MsÚ,
Radničné nám. 7. Spomedzi
hlasujúcich vyžrebujeme vý-
hercu vecnej ceny. (r)

Finále 1. SNL v džude bolo jed-
ným z podujatí, ktoré sa konali ako
oslava 50. výročia založenia džuda
na Slovensku. Výkonný výbor Slo-
venského zväzu džuda pri tej prí-
ležitosti rozhodol o udelení ocenení
ľudom, ktorí sa pričinili o rozvoj
džuda na Slovensku. Títo svoje
ocenenia prevzali na slávnostnom
bankete, ktorý sa konal po finálo-
vých bojoch. Medzi vyznamena-
nými boli aj niekoľkí Pezinčania -
striebornú šerpu prevzal

, plakety SZJ obdržali

a ďakovný list dostal

Jozef To-
mánek st.
Marek Matuszek, Oliver Solga a
Rudolf Matuszek (in memoriam)

Jozef Tomá-
nek ml. (pr)

Tretíkrát po sebe sa vyvrcholenie
1. SNL džudistov konalo v Pezinku,
v tomto roku však prvýkrát v novej
hale na ulici 1. mája. Tradične
dobre zorganizované podujatie
vhodne zapadlo do rámca osláv
50. výročia založenia džuda na
Slovensku. V sobotu 4. decembra
si v prvom semifinálovom súboji
poradila Banská Bystrica s Trna-
vou 5:2. Potom nastúpili v zaplne-
nej hale na druhý semifinálový sú-
boj džudisti 1. JC Pezinok a Slávie
STU Bratislava. Hostia posilnení aj
o strieborného olympionika Jozefa
Krnáča zvíťazili 5:2, z Pezinčanov
zvíťazili Milan Randl (do 81 kg) a
maďarská posila na finále Daniel
Hádfi (do 100 kg).

-
hodnotí tréner 1. JC Pezinok

.
V súboji o 3. miesto Pezinčania

jasne zdolali Sláviu Trnava 7:0 a
získali tak bronzové medaily. Svoje
zápasy postupne vyhrali: Karol Al-
földy, Gabriel Neu, Rastislav Neu,
Milan Randl, Pavol Jurčík, Daniel
Hádfi a Slavo Molnár.

"Priznám sa, že
sme tento zápas trošku podcenili,
už sme sa videli vo finále a tak sme
aj dopadli. Trošku nás poškodili aj
rozhodcovia, druhý zápas mal Gab-
riel Neu jednoznačne vyhrať, po-
tom by sa ešte zápasilo inak. Ale
Slávia STU vyhrala zaslúžene,"

"Trnava je
veľmi mladé mužstvo, povedzme o
2 - 3 roky bude nebezpečná, v

Jozef
Tománek st

tomto zápase sme dominovali,"

Turnaj mal vyso-

-
stručne komentuje tréner Pezinča-
nov.

Dramatickú finálovú zápletku
rozhodol napokon
až posledný súboj,
v ktorom rakúska
posila Slávie STU
Rupert Riess pora-
zil Bystričana Zol-
tána Pálkovácsa a
rozhodol tým o
víťazstve Slávie
STU 4:3.

1. Slávia
STU Bratislava, 2.
Dukla Banská Byst-
rica, 3. 1. JC Pezi-
nok, 4. Slávia Trna-
va.

Ako hodnotí finá-
lový turnaj Jozef
Tománek st.?
-

Celkové
poradie:

kú úroveň. My sme mali vyššie plá-
ny, v podstate je to naše najhoršie
umiestnenie v histórii play off, pred-
chádzajúce tri roky sme vždy boli
druhí. Znášho tímu by som pochvá-
lil Milana Randla, je to super bojov-
ník. Pokiaľ ide o celkovú organizá-
ciu, myslím, že turnaj je zorganizo-
vaný super, všetci sú spokojní."

Súčasťou turnaja bolo aj vyhlaso-
vanie najlepších džudistov roku
2004. Aj tu sa presadili džudisti 1.
JC Pezinok - v kategórii dorastu
zvíťazil Matej Vinohradský a medzi
juniormi obsadil Pavol Jurčík druhé
miesto a Milan Randl skončil tretí.

(pr)

Zo súboja Maďara Daniela Hád-
fiho vo farbách pezinského 1. JC.

Ocenení najlepší slovenskí džudisti za rok 2004.
Prvý zľava v dolnom rade je Matej Vinohradský, v
hornom rade druhý zľava Milan Randl a tretí zľava
Pavol Jurčík.

ale sily si meral aj so seniormi. A
táto sezóna bola ozaj bohatá na
úspechy - stal sa majstrom Sloven-
ska (vyhral deväť pretekov z desia-
tich) i medzinárodným majstrom
Slovenska (štartovali aj pretekári z
Maďarska, Rakúska, Talianska,

K motokrosu ho v štyroch rokoch
priviedol otec, veľký nadšenec
tohto športu. Dnes má 16 rokov a z
niekdajšej záľuby sa stal vrcholový
šport.

Jaroslav Guštafík získaval trofeje
hneď, ako začal súťažiť. Najskôr v
roku 2000 sa stal medzinárodným
majstrom Slovenska v triede do 85
ccm medzi 9 - 12 ročnými, v kate-
górii Nádeje. V roku 2001 prešiel
do kategórie juniorov (12 - 15 roční)
ale aj naďalej zbieral cenné trofeje.
V roku 2001 obsadil na medziná-
rodných majstrovstvách Slovenska
3. miesto a zvíťazil v Stredoeuróp-
skom pohári, v ktorom štartujú
jazdci z Čiech, Maďarska a Sloven-
ska. Na konci sezóny si v rozlúčko-
vých pretekoch zlo-
mil ľavú nohu a v
júni 2002 zasa pra-
vú nohu v dôsledku
čoho vynechal väč-
šinu pretekov v roku
2002. V nasledujú-
cej sezóne sa však
už stal vicemaj-
strom Slovenska.
Tento rok už na no-
vom motocykli Ka-
wasaki, ktorý patrí
do kategórie do 125
ccm, pretekal nielen
v juniorskej kate-
górii medzi 15 - 17-
ročnými rovesníkmi

Poľska či Nemecka) medzi junior-
mi, v Slovenskom pohári obsadil 3.
miesto, v novovytvorenom Karpat-
skom pohári skončil druhý aj na-
priek tomu, že neodjazdil päť závo-
dov a napokon v Stredoeurópskom
pohári, v konkurencii jazdcov z Ma-
ďarska, Česka a Slovenska obsadil
vo svojej triede 3. miesto. Celkovo v
tomto roku absolvoval 34 pretekov.

Tieto úspechy sú o to cennejšie,
že aj napriek tomu, že si píše klu-
bovú príslušnosťMMK Šenkvice na
domácej trati v Šenkviciach mu vô-
bec nebolo umožnené trénovať a
musel trénovať na tratiach vo Vištu-
ku, Lozorne, Stupave či Dunajskej
Lužnej. Počas sezóny trénuje na
trati dvakrát za týždeň, v utorok a
štvrtok, v piatok odchádza na pre-
teky, ktoré sú cez víkendy. Mimo
sezóny trénuje trikrát týždenne v
posilňovni, cez víkend si ešte pridá
ľahší tréning.

Jarko je študentom 2. ročníka
SVOŠ v Modre, skĺbiť štúdium s
pretekaním je preňho určite nároč-
né. Učí sa vraj na slušný priemer,
ako hovorí jeho otec, vzhľadom na
ten čas čo trávi nad knihami je to
dobré.

Motokros je tiež finančne náročný
šport, pri všetkej skromnosti vyjde
jedna sezóna Jarka na viac ako pol
milióna korún, len samotný motocy-
kel stojí približne 300 tisíc.

Pokračovanie na 12. strane

Otec a syn.

Jarko Guštafík so štartovým číslom 21 na čelnej
pozícii na jednom z pretekov majstrovstiev Slo-
venska v Skalici.
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7. - 9. Polárny expres USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny.

11. - 12.. Zlodeji pamätí USA
13. FK: Kukuška RUS
14. Český sen ČR

15. -16. Kráčajúca skala USA
18. Dannyho dvanástka USA

19. - 20. Sexbomba odvedľa
USA

21. -23. Posádka 49 USA
25. - 26. Vyháňač diabla: Počia-

tok USA
27.. FK: Vzbura vo väznici Ca-

randiru BRA
28. - 30. Protivné baby USA

(pondelok) o 17.00 hod. v
CVČ - - diskusia s
logopédom. Stretnutie určené pre
rodičov, ktorí sa môžu dozvedieť
praktické rady nielen o rečovom
vývine dieťaťa;

o 15.30 hod. v Kul-
túrnom centre -

- zábava pre deti v maskách.

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

10.1.
DIEŤA A REČ

30.1. (nedeľa)
DETSKÝ KARNE-

VAL

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

;

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

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále - -
cyklus rozprávok s detskou súťa-
žou. Mravoučné príbehy tet-
ky Betky. Divadlo NELINE
- P. Dušová;

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

;
(nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-

ločenskej sále -
- karneval s maskami,

programom, hrami a súťažami. V
spolupráci s CVČ.

4. Mobil USA
5. - 6.. Monštrum USA

KINO DOMU KULTÚRY

Organizuje Kultúrne centrum v spo-
lupráci s Centrom voľného času;

-
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.;

- počítačové hry, internet,
modelárska dielňa. Každý párny
týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00
hod. Poplatok: 20 Sk/deň.

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

Deň otvorených dverí v Dome
techniky

Stále expozície:
-
-

- výstava motocyklo-
vých veteránov. Vernisáž: 21.1.
2005 o 19.00 hod.

utorok-piatok
10.00 - 12.30 hod., 13.30 - 18.00
hod., sobota: 10.00 - 16.00 hod.

Archeológia Pezinka
Jozef Franko - Sakrálna plastika

VETERÁNI

Otváracie hodiny:

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

návke degustácie v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
033/641 3347, e-mail: muzeumpe-
zinok@nextra.sk).

-
. Výstava pri príležitosti

životného jubilea keramikárky. Ku-
rátorka: PhDr. Danka Kopálová.
Výstava potrvá do 31.1. 2005.

utorok - piatok
9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, sobota
9.00 - 15.00.

Stáleexpozície:

Výstava:
MÁRIA HANÚSKOVÁ

Návštevné hodiny:

Figurál-
ne plastiky

Obdobie 23.12. - 9.1. 2005 10.1. - 31.3. 2005
Dospelí/ deti Dospelí/ deti

1 deň 480/ 300 Sk 450/ 280 Sk
Doobeda (do12.30 hod.) 300/ 210 Sk 280/200 Sk
Poobede (od11.30 hod.) 370/ 250 Sk 350/ 230 Sk
2 hodiny 280/ 180 Sk 260/ 170 Sk
Bodový lístok (150 bodov) 200/ 150 Sk 200/ 150 Sk
- odpočítavané bodyna vlekoch

VL500 15/ 15 15/ 15
H 60 15/15 15/15
EPV 10/10 10/10
VL1000 20/20 20/20
POMAP 10/10 10/10

Večerné lyžovanie (17.00 -21.00) 370/270 Sk 350/250 Sk
Večerné lyžovanie (19.00 -21.00) 270/180 Sk 250/170 Sk
Jedna jazda - vlek 50/ 50 Sk 50/50Sk

Detský lanový vlek je určený pre deti do 8 rokov a je zdarma. Na
večerné lyžovanie platí len zvláštny lístok. Detské lístky platia pre deti
narodené po 1.1. 1992, kontrola kartou poistenca. Detský tarif platí aj pre
seniorov od 65 rokov. Lístok je neprenosný na inú osobu. Jazdné sa
nevracia späť pri odobraní jazdnej karty pri jej zneužití. Prevádzkovateľ
si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka. Bodové lístky platia aj
v stredisku ZochovaChata.

Dňa 20. novembra sa v Bratislave
konala súťaž Slovak Open v kick-
boxe. Pezinskí karatisti dosiahli
nasledovné umiestnenia:

(ženy, -55
kg, light contact) a

(ženy, -65 kg, light contact),
(muži, -85

kg, light contact).
Ďalšou súťažou, na ktorej sa zú-

častnili pezinskí karatisti bol Európ-
sky pohár v karate v Siófoku dňa
27. novembra. Dosiahli tieto
umiestnenia:

(juniorky, -51 kg, do 18
rokov),

(staršie žiačky, -45 kg, do 15
rokov) a (staršie
žiačky, +45 kg,do 15 rokov).

2. mies-
to Alexandra Horáková

Svatava Špáni-
ková 3.
miesto Marek Mistrík

1. miesto Zuzana
Gregušová

3. miesto Martina Poiz-
lová

Natália Pravdová

(zt)

Slovenská asociácia univerzit-
ného športu (SAUŠ) ocenila v
stredu 8. decembra v bratislav-
skom Dome športu najúspešnej-
ších akademických športovcov za
rok 2004 ako aj ich trénerov. Medzi
štrnástkou ocenených športovcov-
boli aj traja pezinskí orientační bež-
ci, momentálne pôsobiaci vo far-
bách Kobry Bratislava -

.

Ondrej
Piják, Martin Piják a Lukáš Bar-
ták (pr)

Pokračovanie z 10. strany
Má pritom k dispozícii len jeden mo-
tocykel, ideálne je mať aspoň dva.
Najviac financií ide z rodinného roz-
počtu, keď však otec vidí ako sa
jeho syn snaží, koľko času a úsilia
dáva do tréningu aj do pretekov,
bolo by mu ľúto nedať peniaze. Naj-
mä keď vidí, že mladého Jarka to
baví a je aj úspešný. Jeho športova-
ním žije celá rodina, aj mama, či
sestry, každý pomáha ako sa len
dá. Náklady mu pomáha pokryť aj
zopár drobných sponzorov, určite
by však rádprivítal ajďalších.

V roku 2005 chce opäť jazdiť čo
najviac ťažkých pretekov a sa-
mozrejme chce byť aj čo najviac
úspešný. Najdôležitejším bude
preňho seriál majstrovstiev Európy,
z ktorého jedny preteky budú aj na
Slovensku. Chce jazdiť aj slovenský
šampionát juniorov i v kategórii
open, teda bez rozdielu veku. Pred-
savzatia mladého jazdca i jeho otca,
ktorý je zároveňaj jeho trénerom, sú
vysoké. V rámci medzinárodných
majstrovstiev Slovenska, kde sa
neustále zvyšuje konkurencia by
chcel jazdiť do 5. miesta, v európ-
skom šampionáte by sa chcel
umiestňovať do 15. miesta, ktoré je
bodované.
Čaká ho tedaďalšia náročná sezó-

na, pretekársky i finančne, keďže
najmä výjazdy na seriál ME sú
veľmi náročné. Jarko aj jeho naj-
bližší veria, že opäťbude úspešná.

(pr)

Slovenský strelecký zväz vyhodnotil 1. decembra v bratislavskom hoteli
Kyjev najúspešnejších slovenských strelcov za rok 2004. Medzi deviat-
kou ocenených bola opäť, rovnako ako v roku 2002, aj Pezinčanka Jana
Mezeiová. Najväčším tohtoročným úspechom mladej strelkyne bolo 2.
miesto na ME v Nikózii, ktoré získala v disciplíne trap junioriek. (pr)



ANKETOVÝ LÍSTOK

Menoa adresa, ktovyplnil lístok:...................................................................................................................

(Uvedenie týchto údajov je podmienkouzaradenia dožrebovania o získanie vecnej ceny).
V prípade, že ste uviedli športovca, ktorý nie je v našom zozname na tejto strane, uveďte prosím jeho

identifikačné údaje aúspechy v roku 2004na zadnej strane hlasovacieho lístka.

Komisia mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v
Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravili
zoznam najúspešnejších športovcov, z ktorých môžete vy-
brať tých najlepších. Tento zoznam nemusí byť kompletný
preto vo vašom hlasovaní môžete určiť aj športovca alebo
kolektív, ktorý nie je v tomto zozname. Do hodnotenia možno
zahrnúť aj Pezinčanov, ktorí pôsobia v iných kluboch, rozho-
dujúce je trvalé bydlisko. Do ankety sa môžete zapojiť aj vy,
prostredníctvom anketového lístka. Hlasovať môžete v kate-
góriách seniorov a juniorov, v oboch je potrebné určiť najlep-
ších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete dať de-
siatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Vyplnené anketové lístky odovzdajte do 14.1. 2005 v redak-
cii Pezinčana, Holubyho 42 alebo u A. Šindlerovej v kance-
lárii prvého kontaktu, na Mestskom úrade, Radničné nám. 7.
Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme výhercu vecnej ceny.

1. (Karate
klub Pezinok) - 3. miesto na MS v
kickboxe (semikontakt, ženy -64
kg), 1. miesto naM-SR;

2. (Karate klub
Pezinok) - 6. miesto na majstrov-
stvách sveta, 1. miestona M-SR;
3. (1. Judo club Pe-

zinok) - 3. miesto na M-SR (do 60
kg);

4. (1. Judo club
Pezinok) - 2. miesto na M-SR (do
90 kg);
5. (TJ Sokol Pezinok -

klub orientačnej cyklistiky) - 33.
miesto na MS v orientačnej cyklisti-
ke, 8. miesto akočlen štafety;
6. - účastník paralym-

piády v Aténach - 16. - 24. miesto v

Svatava Špániková

Andrea Šišková

Karol Alföldy

Marek Komloš

Matej Pilka

Peter Valka

jednotlivcoch, 8. miesto v druž-
stvách, 2. miesto na M-SR vo svo-
jej kategórii v jednotlivcoch i druž-
stvách;

7. (RT Bike Polc Pezi-
nok) - 4. miesto na MS v zjazde na
snowscoote, 18. miesto na MS vo
fourcrosse na bicykli, 5. miesto vo
finále Svetového pohára vo four-
crosse, 1. miesto na M-SR v zjazde
na bicykli;

8. (MPC Gronin-
gen) - majster Holandska v basket-
bale, reprezentant Slovenska v
basketbale;

9. (BK Pro-
stějov) - postup do 1. ligy v Česku,
úspešné účinkovanie v 1. českej
lige;
10. (Kobra Bratisla-

va) - 1. miesto na M-SR v orientač-
nom behu na krátkej trati, 3. miesto

Filip Polc

Daniel Novák

Andrej Lukjanec

Lukáš Barták

9. (Karate klub
Pezinok) - 1. miesto na M-SR do-
rastu v karate, 3. miesto na M-SR
seniorov;

10. (Karate
klub Pezinok) - 2. miesto na M-SR
dorastu v karate;

11. (Karate klub
Pezinok) - 2. miesto na M-SR do-
rastu v karate, 2. miesto na M-SR
seniorov;
12. (Karate klub

Pezinok) - 1. miesto na M-SR do-
rastu v karate;

13. (Karate
klub Pezinok) - 1. miesto na M-SR
dorastu v karate, 2. miesto na M-
SR seniorov;
14. (Karpaty Mod-

ra) - 1. miesto v Slov. pohári mlá-
deže, 2. miesto na ME v lezení na
rýchlosť, 16. miesto na MS;

15. (Kar-
paty Modra) - 1. miesto v Slov. po-
hári mládeže, 6. miesto na ME;

16. (Slá-
via UK Bratislava) - 3. miesto na M-
SR juniorov vo vrhu guľou;
17. (Vital Bratislava)

- 1. miesto na M-SR juniorov na
400 m, 2. miesto na M-SR juniorov
na 400 m cez prekážky;

18. (Vital
Bratislava) - 1. miesto na M-SR
juniorov na 100 a 200 m, 1. miesto
na M-SR seniorov na 200 m, 3.
miesto na M-SR seniorov na
100 m;

19. (ŠSK Stupa-
va) - 2. miesto na ME v trape junio-
riek, 2. miesto na M-SR v trape se-
niorov;

20. (AŠK Inter Bra-
tislava) - 1. miesto na ME v sko-
koch za vlekom, 2. miesto v kombi-
nácii a 3. miesto v trikoch na ME vo
vodnom lyžovaní za vlekom, 2.
miesto v kombináciina ME vo vod-
nom lyžovaní za člnom;
21. (AŠK Inter Bra-

tislava) - 3. miesto v trikoch na ME
vo vodnom lyžovaní za člnom.

Alena Hupková

Zuzana Gregušová

Andrej Palčík

MiroslavČernák

Michaela Kohútová

Jakub Kováčik

Dominika Kováčiková

Martina Zborovanová

Boris Horák

Barbora Micháliková

Jana Mezeiová

Matej Kunert

Marek Mlynek

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
4.............................................................................
5.............................................................................
6.............................................................................
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.

Jednotlivci:

Kolektívy:

............................................................................

............................................................................

............................................................................
...........................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
4.............................................................................
5.............................................................................
6.............................................................................
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.

Jednotlivci:

Kolektívy:

............................................................................

............................................................................

............................................................................
...........................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

SENIORI JUNIORI

na Akademických MS v jednotliv-
coch, člen bronzovej štafety naAka-
demických MS;

11. (Kobra Bratisla-
va) - 3. miesto na M-SR v orientač-
nom behu na krátkej trati, člen bron-
zovej štafety naAkademických MS;

12. (Kobra Bratisla-
va) - člen bronzovej štafety na Aka-
demických MS.

1. (1. Judo club Pezi-
nok) - 7. miesto na MS juniorov, 1.
miesto na M-SR juniorov, 2. miesto
na M-SRmužov;

2. (1. Judo club
Pezinok) - 3. miesto na M-SR
mužov, 19. miesto na MS juniorov;
3. (1. Judo club Pezi-

nok) - 2. miesto na M-SR juniorov,
9. miesto na ME juniorov;
4. (Stolnote-

nisový klub ZŠ Na bielenisku Pezi-
nok) - 3. miesto v štvorhre na M-SR
mladších žiakov;

5. (ŠKH Agrokar-
paty Pezinok) - člen kadetskej re-
prezentácie SR v hádzanej aúčast-
ník ME kadetov v Belehrade (6.
miesto - dvakrát vyhlásený za hrá-
ča stretnutia), ;

6. (MaSK Pezi-
nok) - 1. miesto v SR v softballe
junioriek, 3. miesto v softballežien;

7. - 2. miesto na
medzinárodných M-SR v streľbe zo
vzduchovej pušky kadetov;

8. (Karate
klub Pezinok) - 3. miesto na MS v
kickboxe, 1. miesto na M-SR
v kickboxe;

Ondrej Piják

Martin Piják

Milan Randl

Marek Valovič

Pavol Jurčík

Kristián Križanovič

Dušan Baďura

Nina Pesslová

Ján Valaštiak

Alexandra Horáková

1. - 3.
miesto v I. SNLdružstiev;

2. - 7. miesto v ex-
tralige volejbalistiek;

3. - postup do 1.
ligy basketbalistov.

1. Judo club Pezinok

VTC Pezinok

MBK Pezinok

1. - majsterky Slo-
venska junioriek;
2. - 3.

miesto na majstrovstvách Sloven-
ska starších žiakov;

3. - 1.
miesto na majstrovstvách Sloven-
ska, družstvo dorasteniek (A. Hup-
ková, Z. Gregušová, M. Kohútová);

4. - 3.
miesto na majstrovstvách Sloven-
ska, družstvo dorastencov (A. Pal-
čík, P. Leschinger, M. Greguš).

MaSK Pezinok

ŠKH Agrokarpaty Pezinok

Karate klub Pezinok

Karate klub Pezinok


