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Milí čitatelia,
dostávate do rúk Pezinčana v novej
úprave, na novinovom papieri. Niek-
torí z vás, ktorí ste si už zvykli na
mestské noviny na hrubšom bielom
papieri, budete možno trošku skla-
maní, ale predpokladáme, že časom
si zvyknete aj na ich novú podobu.

Ako som uviedol v minulom čísle,
k tomuto kroku nás viedlo to, že sme
mohli dvojnásobne zvýšiť náklad,
aby sme mohli doručovať Pezin-
čana do každej domácnosti, čo väč-
šina z vás iste uvíta. Navyše vám
môžeme pravidelne každý mesiac
ponúknuť minimálne o štyri strany
viac ako doteraz. Skracuje sa tiež
výrobná lehota o dva dni, čo nám
umožní zaraďovať do novín najak-
tuálnejšie materiály. To sú plusy,
ktoré sme touto zmenou získali bez
zvýšenia rozpočtu.

Aj keď nám v tejto súvislosti pri-
budlo podstatne viac práce, nebude
to na úkor kvality, naopak budeme
sa usilovať, aby bola ešte vyššia. K
tomu smerujú aj naše ďalšie záme-
ry, ktoré budeme postupne realizo-
vať.

Spoliehame sa na to, že pri skva-
litňovaní obsahu novín nám pomôžu
naši spolupracovníci a dopisovate-
lia, bez ktorých si prácu v redakcii
nevieme predstaviť. Očakávame ale
aj od vás, milí čitatelia, že nám bu-
dete nápomocní, že nás budete in-
formovať o zaujímavých podujatiach
a dianí okolo vás. Vždy nás bude
zaujímať aj váš názor na mestské
noviny, pretože dobre mienené rady
nám môžu len pomôcť.

Očakávame dobrú spoluprácu i s
novou tlačiarňou, chceme do-
siahnuť potrebnú kvalitu tlače, aby
ste boli aj v tomto smere spokojní.

Dúfame, že sa nám podarí zabez-
pečiť spoľahlivé doručovanie Pe-
zinčana do vašich domovov. Na to
potrebujeme zodpovedných do-
ručovateľov a dúfame, že sme ich
našli. Pri prípadných nedostatkoch
nás včas informujte, aby sme urobili
nápravu.

Na záver by som chcel poďakovať
všetkým spolupracovníkom, ob-
chodným partnerom a všetkým,
ktorí nám v minulom roku nezištne
pomáhali. Budeme radi, keď nám
ostanete verní a pričiníte sa o ďalšie
skvalitňovanie našich mestských
novín.

Milan Oravec
šéfredaktor

Niekoľko denníkov prinieslo v
januári informácie o výsledkoch
hodnotenia slovenských miest pod
názvom Typológia regiónov Slo-
venska. V hodnotení od 1. - najlep-
šie až po kategóriu 8 - najhoršie sa
posudzovali silné a slabé stránky
miest, napr. v oblasti ekonomickej
výkonnosti, populačného a vzdela-
nostného indexu, zamestnanosti
ale i urbanizácie, kvality života atď.

V prvej kategórii boli štyri mestá a
to Bratislava, Košice, Banská Byst-
rica a Zvolen. V druhej kategórii
hneď na prvom mieste bol Pezinok,
Nitra, Žilina a ďalších 5 miest. Po-
tom nasledovali ostatné mestá v

ďalších kategóriach. Myslíme si, že
vysoké hodnotenie Pezinka nás
všetkých veľmi teší ale zároveň i
zaväzuje k ešte väčšej snahe a
úsiliu pracovať v prospech nášho
mesta.

Toto hodnotenie je nielen dobrou
reklamou ale i ocenením všetkých
tých, ktorí sa o vynikajúci výsledok
Pezinka zaslúžili. A zároveň sme
radi, že sa potvrdzuje aj v podobe
serióznych prieskumov to, čo často
počujeme z úst návštevníkov Pe-
zinka zo Slovenska i zo zahraničia
o dojmoch z nášho mesta i o jeho
význame a úrovni. (red.)

Pezinok medzi najlepšími na Slovensku

V bratislavskej Inchebe sa uskutočnil v dňoch 20. -
23. januára 11. ročník medzinárodného veľtrhu cestov-
ného ruchu SLOVAKIATOUR. Zúčastnilo sa na ňom aj
naše mesto, v expozícii Malokarpatského regiónu i vo
vlastnej spolu s partnerskými mestami Mosonmagya-
róvár (Maďarsko), Neusiedl am See (Rakúsko) a
Mladá Boleslav (Česká republika). V našom stánku
mala zastúpenie aj slovinská Izola, s ktorou máme záu-
jem nadviazať oficiálne kontakty už v najbližšomčase.

Návštevníkom veľtrhu sme ponúkali informačný ser-

vis, propagačné materiály, pobyty prostredníctvom
cestovných kancelárií, vystúpenia amatérskych umel-
cov, ukážky ľudovoumeleckých výrobcov a degustáciu
gastronomických špecialít a vín z malokarpatskej ob-
lasti.

Stánok Pezinka navštívili aj hostia, zľava -
AndrejĎurkovský, primátor Bratislavy, Martin Bolldorf -
veľvyslanec Rakúskej republiky, Pavol Rusko - minis-
ter hospodárstva SR, Oliver Solga, primátor Pezinka.

Na snímke:

(mo)

Typológia regiónov Slovenska:
1. typ:

2. typ: Pezinok

3. typ:

4. typ:

5. typ:

6. typ:

7. typ:

8. typ:

Bratislava, Košice, Banská
Bystrica, Zvolen.

, Piešťany, Nitra,
Žilina (spolu 8).

Senec, Ilava, Myjava, Lip-
tovský Mikuláš (13).

Poprad, Martin, Prešov,
Michalovce (12).

Bytča,Čadca, Námestovo,
Tvrdošín (5).

Galanta, Levice, Brezno,
Lučenec (10).

Detva, Poltár, Levoča,
Snina (10).

Revúca, Kežmarok,
Rožňava, Košice-okolie (10).

Najlepší športovci roka 2004
Komisia športu a mládeže pri mest-

skom zastupiteľstve a časopis Pe-
zinčan zorganizovali podobne ako v
minulom roku anketu o najlepšieho
športovca Pezinka.

Opäť sa do hlasovania zapojili aj
čitatelia Pezinčana, ktorí mohli svoje

tipy poslať na hlasovacom lístku, uve-
rejnenom v decembrovom Pezinča-
novi. Komisia športu a mládeže na
svojom zasadnutí 17. januára aj s po-
mocou týchto anketových lístkov
určila poradie v jednotlivých kategó-
riach. Medzi seniormi obhájila vlaňaj-

šie prvenstvo karatistka
, jej oddielová kolegyňa

zvíťazila medzi
juniormi. Najlepším kolektívom senio-
rov sú džudisti z

a nadvládu karatistov umocnilo
víťazstvo dorastencov

medzi juniorskými kolek-
tívmi. (Viac sa dočítate na 12. strane.)

Svatava Špá-
niková Ale-
xandra Horáková

1. Judo clubu Pezi-
nok

Karate klubu
Pezinok
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Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 14. decembra 2004
schválilo návrh plánu tvorby a použi-
tia fondov na rok 2005. Podľa
schváleného návrhu bude mať
mesto šesť fondov:

-
pozemok na Bielenisku 756 tisíc
Sk, pozemok Za dráhou 2 700 tisíc
Sk, projektové dokumentácie 500
tisíc Sk, vodovodná prípojka Gri-
nava 600 tisíc, detské ihrisko Za
hradbami a Muškát 400 tisíc, chod-
níky, parkoviská 400 tisíc, chodníky,
parkoviská - Trnavská, Fándlyho,

Fond zvláštnych prostriedkov

Komenského, CVČ, Sever 4 730
tisíc, rekonštrukcie školských je-
dální 2 000 tisíc, úver plaváreň -
istina 3 558 tisíc, úrok z úveru na
plaváreň 1 089 tisíc, úrok z úveru
byty 1 350 tisíc, dofinancovanie
bytov v Pinelovej nemocnici 4 000
tisíc, projekty cintoríny 110 tisíc,
projekt aktualizácie územného
plánu 300 tisíc, rekonštrukcia bu-
dovy MsÚ - výmena okien, fasáda,
dlažba dvor 1 900 tisíc, rekonštruk-
cia domu smútku Pezinok - prestre-
šenie, obvodový plášť 1 500 tisíc,
komplexný informačný systém MsÚ

1 000 tisíc (nevyčerpané z roku
2004), technické vybavenie KC 200
tisíc, vklad do majetku TV Pezinok -
zakúpenie kamery 200 tisíc Sk;

- predĺženie
verejného osvetlenia 200 tisíc Sk;

- na likvidáciu tu-
hého komunálneho odpadu 2 000
tisíc, na údržbu zelene 2 000 tisíc Sk;

- športové aktivity 500
tisíc, prevádzka plavárne 600 tisíc Sk;

- príspevky 500 tisíc
Sk;

- príspevky 200 tisíc
Sk.

Fond rozvoja bývania

Fond ekologický

Fond športu

Fond kultúry

Fond pomoci
(mo)

Symbolickou bodkou za uplynu-
lým rokom z hľadiska cestovného
ruchu v ostatných rokoch v Pezinku
býva stretnutie subjektov cestov-
ného ruchu. Vlaňajšie sa uskutoč-
nilo 15. decembra v Mestskej vino-
téke. Jeho cieľom bolo zhodnotiť
turistický rok a načrtnúť predstavy v
tejto oblasti v roku 2005.

Temer dvadsať zástupcov pezin-
ských cestovných kancelárií, agen-
túr, ubytovacích a stravovacích
zariadení, kultúrnych inštitúcií, ob-
čianskych združení, nadácií a tiež

jednotlivci predniesli svoje názory,
pripomienky a námety, ktoré po-
slúžia ako podklady pre samo-
správu mesta, pri hodnotení kon-
cepcie cestovného ruchu na fe-
bruárovom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva a niektoré z nich uve-
rejní časopis Pezinský podnikateľ
ako inšpiráciu pre miestnych pod-
nikateľov.

Najbližšie stretnutie subjektov
cestovného ruchu sa uskutoční
začiatkom letnej turistickej sezóny.

(EL)

Mestský úrad v Pezinku vy-
chádza v ústrety najmä starším
občanom v Grinave a na Cajle
tým, že zriadil v týchto častiach
mesta vysunuté pracoviská na
vydávanie a preberanie tlačív
pre priznanie dane z nehnu-
teľnosti. Tlačivá dostanete na
týchto miestach:

vždy v
utorok a štvrtok od 15.00 do
18.00 hod.

,
vždy v utorok a štvrtok od 15.00
do 17.30 hod.

Uvedenú službu bude Mesto
Pezinok vykonávať do 24. febru-
ára 2005.

V budove mestského úradu sa
tlačivá vydávajú denne v kance-
lárii prvého kontaktu a v stránko-
vých dňoch aj v kancelárii č. 27
na II. poschodí.

Grinava - Klub
dôchodcov na Oreší,

Cajla - budova miestnej kniž-
nice na Cajlanskej ulici č. 63

Finančné oddelenie MsÚ

Tlačivá
na priznanie dane

Z médií i z pracovných stretnutí
vedenia mesta sa mnohí z nás do-
zvedeli, že v minulom mesiaci sa
objavila informácia o snahe vytvoriť
z Bratislavy samostatný kraj, bez
okresov Pezinok, Malacky a Se-
nec, s tým, že by sa mohli pričleniť
do Trnavského kraja. Na pracov-
ných stretnutiach s predsedom
Vyššieho územného celku Brati-
slavského samosprávneho kraja
Ľubom Romanom a primátorom
Bratislavy Andrejom Ďurkovským
sa primátor nášho mesta Oliver
Solga spýtal na závažnosť týchto
informácií a bol ubezpečený, že
napriek tomu, že istí politici sa s
touto myšlienkou zaoberali, nie je
reálne jej naplnenie. Pezinok tak
ako v minulosti, deklaroval jedno-
značný záujem byť súčasťou Brati-
slavského kraja a podieľať sa na
jeho všestrannom rozvoji. (r)

Vedenie mesta už v minulom roku
informovalo, že intenzíne pripravuje
výstavbu bytového domu (41 bytov)
v areáli pod Pinelovou nemocnicou
na Zumbergskej ulici. Po vyhoto-
vení statických posudkov a projek-
tovej dokumentácii sa tento mesiac
prikročilo k výberu stavebnej firmy.
V súťaži, na ktorej sa zúčastnilo
jedenásť stavebných organizácií z
celého Slovenska odborná komisia
vybrala domácu spoločnosť BA-
TEA, ktorá splnila požadované pod-

Nájomné byty bude stavať BATEA

Vážení spoluobčania,
sú chvíle v živote mesta a jeho
občanov, ktoré nemožno nazvať
ani jednoduché a ani ľahké. Sú to
chvíle veľkých zmien, zavedenia
nových systémov alebo nepopulár-
nych opatrení. Takto by sme mohli
charakterizovať aj fiškálnu decent-
ralizáciu, ktorá na mestá a obce
"doľahla" od 1. januára tohto roka.
Aby sme však boli spravodliví, mu-
síme konštatovať, že má pre Pezi-
nok viac výhod ako nevýhod, aj
keď, ako to už býva, každý začiatok
je ťažký...

Vedenie mesta a Mestské zastu-
piteľstvo veľmi pozorne vypraco-
valo všetky ekonomické analýzy a
dosahy nového systému daní a
poplatkov a schválilo ho tak, aby v
čo najmenšej miere postihol široké
vrstvy občanov. Najviac sa diskuto-
valo o zvýšení daní z nehnuteľ-
ností. Snažili sme sa, aby práve
daň za rodinný dom a byt nepostih-
la výrazne peňaženky väčšiny z
našich občanov a najmä dôchod-

Od 1. januára nový systém daní a poplatkov
cov. Mesto Pezinok aj v nedávnej
minulosti túto daň držalo v prija-
teľnej hranici - nikdy nešlo na maxi-
mum a tak je to i dnes. Potvrdilo sa
to aj vtedy, keď denná tlač priniesla
tabuľku daňového zaťaženia obča-
nov v jednotlivých mestách a Pezi-
nok sa zase umiestnil v "zlatom"
strede. Som presvedčený, že v naj-
bližších rokoch si tento trend
udržíme a že naopak, budeme isté
skupiny obyvateľov, najmä tie so-
ciálne slabšie, zvýhodňovať.
Prvým krokom je zrušenie dane za
psa pre osoby v dôchodkovom
veku (nad 65 rokov) a verím, že už
budúci rok túto hranicu posunieme
smerom dolu. Čo je však oveľa
dôležitejšie je fakt, že časť peňazí
vrátime obyvateľom v podobe so-
ciálnych programov, príspevkov a
pomoci v núdzi. Už v tohtoročnom
rozpočte sa rátalo s ešte väčšou
finančnou injekciou do našich škôl,
do rozvoja športu a kultúry. Verím,
že občanom budú slúžiť aj opra-
vené alebo nové cesty, chodníky a

mienky a ponúkla optimálnu cenu.
Zároveň sa začali aj prípravné prá-
ce.

Vybudovanie mestských nájom-
ných bytov spolu s menšou výstav-
bou bytov v Grinave a Za hradbami
bude nielen naplnením programo-
vého vyhlásenia súčasného Mest-
ského zastupiteľstva ale i dobrou
správou pre tých, ktorí si dnes len
veľmi ťažko dokážu vlastnými pro-
striedkami riešiť svoju problema-
tickú bytovú otázku. (r)

verejná zeleň. A nesmiem zabud-
núť ani na to možno najdôležitejšie
a to sú nové mestské byty. Pripra-
vená je výstavba pod Pinelovou
nemocnicou, Za hradbami i v Gri-
nave. A zase to budú byty len pre
Pezinčanov (Grinavanov, Cajla-
nov) a najmä pre mladých a tých,
ktorí ešte nemajú na vlastný.

Projektov je veľa, plánov ešte
viacej. Mnohé už majú konkrétnu
podobu, na ďalšie treba čas a naj-
mä peniaze. Každý občan sa môže
presvedčiť, že nehospodárime zle.
Mesto nie je zadĺžené, je hodno-
tené veľmi dobre, dokonca medzi
najlepšie sa rozvíjajúcimi mestami
na Slovensku (pozri článok Pezi-
nok medzi najlepšími). Zostáva
nám len spoliehať sa na vlastné
sily, na našu súdržnosť, pracovi-
tosť, zdravý lokálpatriotizmus a
hrdosť na vlastné mesto a jeho oby-
vateľov. Potom sa ľahšie znášajú aj
prechodné ťažkosti alebo zvýšené
finančné zaťaženie. Najmä vtedy,
ak vieme, že tie peniaze sa nám
zase v inej forme vrátia alebo budú
využité v prospech nás všetkých.

Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Vo štvrtok 20. januára sa usku-
točnilo mimoriadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva. Pred-
metom rokovania bolo schválenie
obchodnej verejnej súťaže na pre-
daj pozemkov na Rozálke, kde sa
budú stavať rodinné domy. Ďalším
bodom bolo schválenie zmluvy o
zriadení Spoločného obecného
úradu, ktorej účastníkmi sú mesto
Pezinok a obce Limbach, Viničné,
Vinosady a Slovenský Grob. Naj-
rušnejšia diskusia sa rozvinula pri
prerokúvaní bodu - Aktualizácia
Územného plánu mesta Pezinok. Z
25 požiadaviek na zmeny v Územ-
nom pláne sa najviac diskutovalo o
skládke odpadov v novej jame. Na
túto tému, ktorá pritiahla do rokova-
cej sály aj občanov, vystúpili s roz-
dielnymi názormi na problém via-
cerí poslanci i občianski aktivisti,
vystupujúci proti skládke. Nako-
niec poslanci v hlasovaní o tejto
zmene, jej zaradenie do aktuali-
zácie ÚP, rozdielom jedného hlasu
neschválili. (mo)

Poslanci MsZ v Pezinku na svo-
jom decembrovom zasadnutí
schválili návrh rozpočtu mesta na
rok 2005. Spracovatelia po prvý-
krát pri tvorbe rozpočtu uplatnili
novú formu financovania samo-
správy, ktorá vyplýva z fiškálnej
decentralizácie.

V príjmovej časti rozpočet ráta so
sumou 293 387 tisíc Sk. Tvoria ju
bežné príjmy 213 269 tisíc Sk, kapi-
tálové príjmy 17 150 tisíc Sk a fi-
nančné operácie 62 968 tisíc Sk.

Pri vyrovnanom rozpočte sa aj vo
výdavkovej časti ráta so sumou
293 387 tisíc Sk. Na bežné výdavky
219 397 tisíc Sk, kapitálové vý-
davky 51 202 tisíc Sk a finančné
operácie 22 788 tisíc Sk. (mo)
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V novembri minulého roku sa
uskutočnil prieskum názorov obča-
nov Pezinka na spolužitie s róm-
skou komunitou. Prostredníctvom
anketárov sa na ňom zúčastnilo
126 občanov.

Na otázku, aké majú respondenti
skúsenosti s rómskou komunitou -
5 percent odpovedalo, že pozitív-
ne, 47 percent negatívne a 58 per-
cent nemá s Rómami skúsenosti.

Respondenti, ktorí majú s Ró-
mami pozitívne skúsenosti uviedli,
že sú úctiví, priateľskí, keď sú orga-
nizovaní vedia robiť, sú hrdí na pria-
teľstvo s bielymi.

Z negatívnych skúseností re-
spondenti uviedli: kutrú sa v sme-
tiakoch, devastujú záhrady v okolí
Glejovky, sú ľahostajní k prostre-
diu, kde žijú, obťažujú ľudí žobra-
ním, kradnú v obchodoch, nesta-
rajú sa o hygienu, nadávajú, deti sú
drzé, vyvolávajú šarvátky, poznajú
svoje práva, ale nie povinnosti,
čakajú, že ich problémy budú riešiť
iní, majú viac práv ako bieli.

Čo považujú respondenti za
príčinu problémov Rómov? Až 79
percent uvádza ich mentalitu, 21
percent zlé ekonomické podmien-

ky, 20 percent predsudky obyva-
teľov voči Rómom, 17 percent ne-
koncepčnú politiku štátu v tejto ob-
lasti, 2 percentá nedostatočnú sta-
rostlivosť zo strany mesta, 16 per-
cent nemalo názor alebo uviedlo
inú príčinu.

Na zlepšenie spolužitia s Ró-
mami občania navrhujú zapojiť ich
do verejnoprospešných prác (upra-
tovanie okolia Glejovky, čistenie
mesta, potoka, starostlivosť o ze-
leň), zamestnať ich a naučiť robiť,
aby sa zlepšila ich ekonomická
situácia (mo)

Zápis žiakov do 1. ročníka
Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných

škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je zákonný zá-
stupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.

Zápis do škôl uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc:

- Holubyho, Radničné nám., Potočná, Far-
ská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefáni-
ka, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého,
Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslo-
va, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec,
Kollárova, Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolá-
kova č. 1 - 47, Za hradbami č. 3 - 15, Hrnčiarska.

- Fándlyho, Obrancov mieru, 1. mája, Mie-
rová, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého,
Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická,
Bratislavská, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská, Kukučínova.

- Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná,
Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbaš-
ská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štú-
rova, Vinice, Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Kamenice,
Vincúrska, Podhorská.

- Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroz-
nová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova,
Švermova, F. P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka,
Bottova, Dr. Bokesa, Na bielenisku.

- Svätoplukova, Kupeckého, Zámocká,
Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Malacká cesta, Krížna, Psychi-
atrická nemocnica Philipa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Go-
goľova.

Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2005/2006 sa bude ko-
naťna všetkých základných školách v Pezinku v zmysle všeobec-
ného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 4/2004 zo dňa 13.2.
2004

odporúčam

Základná škola v Pezinku, Holubyho ul.:

Základná škola v Pezinku, Fándlyho ul.:

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie:

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku:

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ul.:

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiťplatný občian-
sky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prí-
pade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o
jeho zdravotnom postihnutí.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

v dňoch: štvrtok 10.2. 2005 15.00 - 18.00 hod.
piatok 11.2. 2005 15.00 - 18.00 hod.

školský obvod tvoria ulice:

školský obvod tvoria ulice:

školský obvod tvoria ulice:

školský obvod tvoria ulice:

školský obvod tvoria ulice:

Najbližší poslanecký deň sa usku-
toční v stredu 2. februára na Mest-
skom úrade, v miestnosti č. 19, od
16.00 do 18.00 hodiny.

Prítomní poslanci vám poskytnú
vysvetlenia rozhodnutí Mestského
zastupiteľstva a môžete sa na nich
obrátiť tiež so svojimi pripomien-
kami a podnetmi. (mo)

Poslanecký deň

Funkcionári mesta a poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku sa zriekli odmien za mesiac
december 2004 v sume 39 tisíc
Sk, ktoré venovali pezinským
rodinám v hmotnej núdzi a neúpl-
ným rodinám s deťmi. Sociálne
oddelenie rozdelilo túto sumu pre
39 rodín, každá dostala po dve
500 korunové poukážky na ná-
kup potravín v Tescu. (as)

Mesto Pezinok zakúpilo ekolo-
gické vrecká na zber psích exkre-
mentov a ponúka ich majiteľom
psov. Každý záujemca dostane
dvadsať kusov na jedného psa.

Touto cestou chceme pomôcť
udržať čistotu v našom meste. Za
zbieranie psích výkalov je zodpo-
vedný majiteľ psa a prispeje tým k
ozdraveniu životného prostredia.

Vrecká si možno vyzdvihnúť na
Mestskom úrade, Radničné nám.
č. 7, Pezinok, 2. posch. č. dv. 34.

(RK)

Upozornenie
pre majiteľov psov

Any zme sa nenazdály a prvý
mesýc nového roka je fuč. Zima
je dosci býdna, ale hádam sa to
ešče polepší, lebo jako hovorí
moja mamka, žádnú zimu ešče
vlci nezežraly. Tak by hádam
bolo lepší, keby došla ftedy, ket
je na nu ešče čas, jako keby
mala dójst, ket uš bude šecko
kvitnút. Hornáci sa asi trocha
lepší modlyly jako my a majú
šecko pekne zasnežené. A to je
dobre, lebo ket ony majú za-
snežené, taxa šeci paščekári
nahrnú na hornáky lyžovat a utrá-
cat tý čaško (nekerý aj lachko)
zarobené penýze. Ftedy sú šeci
kamarádzi a nykomu nevadzí,
že do Nenažranej pri Zvolene
neny dálnyca a že v jedziném
hoteli na Kováčovej nemajú v
nedzelu žádne maso. Žádne
hátky, lebo každý má svoje - pa-
ščekári penýze a hornáci snech.
My Pezinčané to móžeme tak
zboku sledovat. Ket nám na
Babe napadne snech, oprášime
lyže alebo sánky a ket né, tak
špekulujeme f pivnyci nat týma
novýma vínama, kedy to stočit,
či teho bude dost a jak to bude
chucit. Já sa ale aj tak ešče na
moment vrácim do minulého
roka a k tej Fortny. Pany Jedlič-
ková písala f posledném Pe-
zinčanovi o tém, že by to mala
byt vlastne Fortňa a že to je
prebraté z nemčiny. No, ale gdo
to prebral? My, alebo hornáci?
Jako dobre šeci vedzá any
nemčina, any pezinčina ň nepo-
znajú. A tak isto any ď, ť a ľ. A
neny to any chyba, any hanba.
Nerobme s teho Štúra zase ta-
kého hrdzinu, to nehajme
Modranom. Ozaj, očuly ste, že v
Modre bol seminár o Štúrovem
milostném živoce? Fakt, do-
konca to zaščícil svoju náščivu
sám prezident. Jasné, že to
šecko bolo za štátne, teda naše
penýze. A potom, že sú neny na
kultúru penýze. Podla mna, ket
sa nájdu penýze na to, aby pár
„inteleguánu“ podebatovalo o
tém, gdze, kedy a jako ten večný
modranský stopár nekeho prefi-
kel, nájdu sa penýze na šecko.
Len možno nekerý nevýme, dze
ich hledat. Já bych len bol zveda-
vý, či sa na tém semináry vyprá-
valo aj o tém, prečo ho zastrelyl
modranský horár. No a jakože
sem hodne zvedavý, scem sa
ešče opýtat, či tam boly tak, jako
na každém správnem semináry
aj praktycké ukášky. No a ešče
to bol aj farár... Budzitel... Ne-
chutné! F takýchto chvýlach sem
naozaj rát, že sem Pezinčan a
bernolákovec. Pre mna osobne
je národný hrdzina, budzitel a
ozaj správny chlap Vlado Dzuril-
la. Navrhujem, aby ste mi napí-
saly, alebo zavolaly, gdo je pre
vás taký, jako pre mna on. Mohly
by zme to spísat dokopy a poslat
pany Pavúkovej do múzea.

Zúctú Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o finančný príspevok z fondu
športu, kultúry a pomoci Mesta Pe-
zinka na rok 2005, že termín na
podanie žiadosti je najneskôr do
28. februára 2005. Žiadosti je po-
trebné podať na tlačive Žiadosť o
poskytnutie finančného príspevku,
ktoré je k dispozícii v kancelárii pr-
vého kontaktu na prízemí MsÚ,
Radničné nám. 7 a na www.pezi-
nok.sk. (r)

Nepremeškajte termín!
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Počas troch víkendov zbierky
vyzbierali dob-

rovoľníci pre Špeciálnu školu v Pe-
zinku 109 051 Sk. Celkový výťažok
zbierky v pezinskom hypermarkete
Tesco použijú na výchovu a vzdelá-
vanie autistických detí. V rámci cel-
kového hodnotenia výsledkov pro-
jektu , ktorý
prebiehal na celom Slovensku, sa
aktivisti organizujúci zbierku v hy-
permarkete Tesco Pezinok umiest-
nili na štvrtom mieste. Aj tento fakt

Po-
môžte spolu s nami

Pomôžte spolu s nami

hovorí, že Pezinčania majú srdcia
otvorené a nie sú ľahostajní k potre-
bám ľudí, ktorí pomoc potrebujú.

Projekt
organizovala spoločnosť Tesco so
Slovenskou humanitnou radou -
národným dobrovoľníckym cent-
rom združujúcim viac ako 170 hu-
manitných a charitatívnych organi-
zácií na Slovensku.

Všetkým darcom ďakujeme za
spoluprácu.

Pomôžte spolu s nami

Mgr. Elena Kašiarová

Najmodernejší coldsetový stroj na Slovensku v bratislavskej tla-
čiarni Petit Press, kde sa od januára tohto roku tlačí Pezinčan.

Snímka (mo)

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
Pezinok 6. novembra 2004 uspo-
riadala v Dome kultúry v Pezinku

pre zdravotne
postihnutých občanov a dôchod-
cov okresu Pezinok a Senec. Na
posedení sa zúčastnilo 223 členov
a rodinných príslušníkov zo základ-
ných organizácií Pezinok, Senec,
Šenkvice a Modra. Do tanca a na
počúvanie hrala hudobná skupina
Melody a o dobrú večeru sa posta-
ral personál reštaurácie Lalia. Hlav-
ným sponzorom podujatia bolo
mesto Pezinok, ktoré nám poskytlo
bezplatne veľkú sálu v Dome kult-
úry a prispelo cenami do tomboly,

Posedenie pri hudbe

za čo mu patrí naše poďakovanie.
Zároveň nás prišiel pozdraviť s krát-
kym príhovorom primátor mesta
Mgr. Oliver Solga.

Súčasťou posedenia bolo aj vy-
stúpenie tanečného súboru Petan
Pezinok. Pripravili sme aj bohatú
tombolu, o ktorú sa pričinili sú-
kromní podnikatelia a podniky z
Pezinka, Bratislavy, Modry, Častej,
Šenkvíc, Grinavy, Svätého Jura,
Slovenského Grobu, Viničného a
Limbachu. Za ochotu a pomoc uro-
biť niečo pre zdravotne postihnu-
tých občanov patrí všetkým naše
poďakovanie. Zároveň ďakujeme
celému organizačnému štábu za
pomoc pri organizovaní tejto akcie.

Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Ľubo Roman odo-
vzdal 3. januára 2005 riaditeľom
piatich škôl menovacie dekréty.
Medzi vymenovanými riadite ľmi
bola i Mgr. Elena Jurčíková zo
Stredného odborného učilišťa, Ko-
menského ulica, Pezinok.

Predseda BSK vo svojom prího-
vore zdôraznil investičné zámery
týkajúce sa telocviční, športovísk či
dobudovaní knižníc, ktoré by štu-
denti mohli využívať aj vo voľnom
čase. Zároveň vyzval riaditeľov na
užšiu spoluprácu pri tvorbe kon-
cepcie rozvoja škôl, na čele ktorých
stoja. (ri)

Vymenovanie riaditeľov škôl

Len dieťa mladšie ako päť rokov
smie vycestovať do zahraničia bez
vlastného cestovného dokladu, ak
cestuje s rodičom, v ktorého ces-
tovnom doklade je zapísané. (Do-
teraz mohli cestovať bez pasu deti
do 15 rokov, ak ich rodič mal zapí-
sané vo svojom cestovnom dokla-
de).

Vycestovať len s vlastným ces-
tovným dokladom môže občan
mladší ako 5 rokov, ktorý bol zve-
rený do pestúnskej starostlivosti
alebo do výchovy iného občana
než rodiča, alebo nad ktorým bola
nariadená ústavná výchova.

Cestovný pas sa občanom vy-
dáva s platnosťou na 10 rokov,
deťom do 5 rokov s platnosťou na 2
roky, deťom od 5 do 15 rokov s plat-
nosťou na 5 rokov.

Od 1. januára 2005 nadobudla
platnosť novela zákona o ces-
tovných dokladoch. Chceme
pripomenúť občanom, najmä
tým, ktorí sa chystajú cestovať
do zahraničia s deťmi, že deti
staršie ako 5 rokov musia mať
svoj vlastný cestovný doklad.

(ev)

Cestovné doklady pre deti

Dostávame dotazy, či redakcia
zabezpečuje doručovanie Pezin-
čana v prípade záujmu aj do iných
miest na Slovensku alebo v zahra-
ničí. Odpoveď znie - robíme aj ta-
kúto službu, ale za poplatok, ktorý
tvorí poštovné a obálka. Na Slo-
vensku je to 10 Sk, do zahraničia
sa cena určuje podľa cieľovej stani-
ce.

Predplatné treba uhradiť v slo-
venských korunách na celý kalen-
dárny rok. Záujemcovia môžu o
túto službu požiadať písomne v
redakcii Pezinčana, Holubyho 42,
902 01 Pezinok, s tým, že uvedú
presnú adresu, kam majú byť no-
viny doručované. My im obratom
pošleme zloženku s príslušnou
sumou za zásielky do konca roku
2005. (mo)

V tomto roku vyjde dvanásť čísel
Pezinčana, desaťkrát obvykle na
konci mesiaca a dva razy - v sep-
tembri pred Vinobraním a v de-
cembri pred vianočnými sviatkami.

Termíny vydania Pezinčana: pia-
tok 25.2., štvrtok 31.3., piatok
29.4., piatok 27.5., piatok 24.6.,
piatok 29.7., piatok 26.8., utorok
20.9., piatok 28.10., piatok 25.11.,
štvrtok 22.12.

Doručovatelia vám majú noviny
doručiť buď v termíne vydania ale-
bo v nasledujúcich dvoch dňoch. V
prípade, že to bude v neskoršom
termíne, oznámte nám to na t. č.
033/641 3435. (mo)

Zmeny v nadácii Revia
Vzhľadom na ukončenie 3-

ročného volebného obdobia správ-
nej rady REVIE - Malokarpatskej
komunitnej nadácie, ku koncu roka
2004 nastali zmeny. Doterajší čle-
novia Peter Bittner a Marián Šipoš
ukončili svoje členstvo z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti. Nová
správna rada má toto zloženie: Pe-
ter Huňor - ekonóm, predseda
správnej rady, Peter Guštafík - kon-
zultant, prekladateľ, Iveta Hricová -
právnička, Ria Macsová - ekonóm-
ka a podnikateľka, Eva Megová -
personálna manažérka, Zlata No-
votná - lekárka a Tomáš Zedníček -
finančný analytik.

Členmi grantovej komisie sú:
Zlata Novotná - predsedníčka, Da-
niela Klamová, Natália Maneková.
Investičná komisia: Peter Huňor,
Ivana Maťusová, Tomáš Zedníček,
Peter Guštafík. Marketingová komi-
sia: Peter Bittner, Drahoslava Fin-
ková, Zuzana Frnová. (zf)

Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť (BVS), a.s. v súlade s rozhod-
nutím Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví zo dňa 16. decem-
bra 2004 zvýšila ceny za dodávku
pitnej vody a odvedenie odpadovej
vody na rok 2005.

S účinnosťou od 1. januára 2005
sa zvyšuje cena za dodávku vody
pre všetkých odberateľov na 23,92
Sk/m a cena za odvedenie odpado-
vej vody pre domácnosti na 19,28
Sk/m a ostatných odberateľov
35,70 Sk/m . Percentuálne sa cena
vodného a stočného pre domác-
nosť zvýšila o 18,63 percent (bez
DPH).

V odôvodnení BVS uvádza, že
dodávka pitnej vody a odvedenie
odpadovej vody predstavujú hlavný
finančný zdroj spoločnosti, z kto-
rého sa pokrývajú náklady a vytvára
primeraný zisk. Investície spoloč-
nosti prioritne smerujú do vlastného
vodárenského majetku. Nové vodá-
renské zariadenia sa rozširujú v
primeranej miere, aby sa neohrozilo
financovanie potrieb spoločnosti a
zabránilo neprimeranému tlaku na
rast cien tzv. vodného a stočného.

Prioritou spoločnosti je udržať ka-
pacity a kvality strategických vod-
ných zdrojov, dobudovať a prepojiť
transportné línie vodovodov na Zá-
horí a Predhorí a dobudovať strate-
gické úseky rozvodnej siete.

3

3

3

(mo)
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Prvého januára, hodinu po polno-
ci, sa zišli mnohí Pezinčania na
Radničnom námestí, aby spoločne
oslávili príchod nového roku a 11.
výročie vzniku Slovenskej republi-
ky.

Po odznení štátnej hymny a
hymny Európskej únie slávnostný
príhovor s novoročným prípitkom
predniesol primátor Oliver Solga.
Na tribúnku pred mestským úra-
dom spolu s ním vystúpili vicepri-
mátori Jozef Chynoranský a Juraj
Pátek.

Zdalo sa nám, že na námestí bolo
viac ľudí ako v minulom roku,
mnohí sa však postavili opodiaľ,
aby sa vyhli ohlušujúcim a dymia-
cim výbuchom pirátov a petárd. Ani
to dobrú náladu väčšine účastní-
kov nepokazilo, jedinečnosť ra-
dostnej a sviatočnej chvíle bola
predsa silnejšia.

Na záver bol tradičný ohňostroj,
aj tentoraz bohatý a zaujímavý.
Pozreli si ho aj viacerí návštevníci
mesta, ktorí tu silvestrovali, či len
prišli si z okolitých dedín toto pest-
rofarebné divadlo na vlastné oči
pozrieť. (mo)

Argumenty nezabrali - uložili pokutu
Do redakcie sme dostali list Ing.

Róberta Trubena, v ktorom sa
sťažuje na postup mestskej polície
v súvislosti s parkovaním na Moy-
zesovej ulici. Z listu vyberáme:
- Dňa 26.11. 2004 o 8.00 hod. som
zaparkoval vozidlo na Moyzesovej
ulici pri poliklinike (pozn. red. - na
ceste pred bývalým Weissovým
domom). Po návrate od lekára o
11.45 hod. som našiel vozidlo
uzamknuté "papučou". Na mest-
skej polícii mi príslušník vysvetlil,
že som porušil značku Zákaz za-
stavenia. Úplne zbytočne som sa
obhajoval, že ak prichádzam z ved-
ľajšej cesty je značka pred križo-
vatkou a teda jej platnosť podľa
vyhlášky končí križovatkou a za kri-
žovatkou už neplatí.

Argumentoval som tiež tým, že ak
prichádzam po hlavnej ceste mňa
značka, ktorá sa evidentne na-
chádza na vedľajšej ceste a nie na
tej po ktorej idem ja, vôbec nezaují-
ma.

Vysvetlili mi, že značka je úmy-
selne natočená šikmo, aby ju bolo
vidieť aj z hlavnej cesty a že teda
pre mňa musí platiť aj keď idem po
hlavnej. Na otázku prečo nepoku-
tujú aj vodičov stojacich o dvadsať

metrov ďalej, mi povedali, že medzi
miestom, kde som zastavil ja a nimi
je križovatka, ktorá už ruší značku
zákazu zastavenia. Na otázku, či
pod tou "križovatkou" rozumejú
vchod na parkovisko, ktoré sa na-
chádza medzi domami, mi pove-
dal, že to nie je vjazd na parkovis-
ko, ale križovatka.

R. Truben ďalej píše, že mu na
mieste vyrubili pokutu 500 Sk bez
spísania zápisnice a bez možnosti
účinnej obrany. Podľa neho sa
mestskí policajti prejavili ako abso-
lútne nekompetentní na riešenie
dopravných priestupkov. Preto žia-
da vrátenie pokuty a ospravedlne-
nie.

- Chcel by som sa
pánovi Ing. Róbertovi Trubenovi
ospravedlniť za takúto skúsenosť.
Veľmi ma mrzí, že som sa o tomto
probléme dozvedel neskoro. Mu-
sím priznať, že pán Truben má ab-
solútne pravdu, táto nezmyselná
značka bola namontovaná bez vyja-
drenia dopravného inžiniera na
požiadanie obyvateľov a poslan-

(mo)
O stanovisko k sťažnosti sme

požiadali primátora mesta Mgr.
Olivera Solgu:

List čitateľa cov z tohto obvodu. Oddelenie ži-
votného prostredia, do ktorého
kompetencie riešenie vec patrí, si
záležitosť u dopravného inžiniera
neoverilo. Žiaľ, mestská polícia
konala len svojú povinnosť, keďže
táto značka tam bola umiestnená.
Okrem ospravedlnenia, samozrej-
me, p. Trubenovi zinkasovanú po-
kutu vrátime. Problematickú znač-
ku už odstránili.

Nadácia Ekopolis v spolupráci s
ČSOB vyhlásila 12. januára 1.
kolo grantového a asistenčného
programu PrieStory. Program
finančne aj nefinančne podporí
úpravy a rozvoj verejných prie-
stranstiev, poskytne metodickú a
finančnú pomoc ľuďom, ktorí
chcú spolu s komunitou v ktorej
žijú, premeniť zanedbané a opus-
tené verejné priestranstvá na prí-
jemné miesta. Cieľom programu
je okrem skrášlenia prostredia aj
zvýšenie záujmu občanov o veci
verejné, čomu je prispôsobená aj
metodika programu, zameraná
nielen na architektúru, ale aj na
účasť verejnosti.

Odbornú spoluprácu poskytuje
PDCS. Program je obmedzený
iba na mestá, kde má pobočku
ČSOB. Podrobné informácie náj-
dete na stránke www.priestory.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí
programu PrieStory 2005 je 10.
februára 2005.

Ján Roháč

V sobotu 5. februára sa uskutoční v
Modre II. ročník festivalu Kapustnica.
Podujatie sa bude konať na Nádvorí
Starej radnice v Modre od 10.00 -
24.00 hod. Okrem varenia a ochutná-
vania kapustníc sprievodnými poduja-
tiami budú: degustácia vín ročníka
2004, autogramiády kníh Jána Kame-
nistého a prof. Fedora Malíka, hu-
dobný program (Silvia Josifovská a
Blues Band Feelme), pravá modran-
ská zabíjačka spojená s predajom
zabíjačkových špecialít a fašiangová
zábava v maskách. (mb)

Festival Kapustnica

Tak ako vo väčšine miest Európ-
skej únie i v Pezinku sme si pripo-
menuli na pravé poludnie 5. januára
pamiatku obetí prírodnej katastrofy
v juhovýchodnej Ázii a to vyvese-
ním smútočnej zástavy na Mest-
skom úrade, trojminútovým signá-
lom sirén a vyzváňaním zvonov na
pezinských kostoloch.Ak však môž-
me, urobme i viac, prispejme finan-
čne do organizovaných zbierok
zriadených na tento účel.

-
4975241312/0200, variabilný sym-
bol: 1111,
- 35 - 8437 - 012/0200, var. symbol
91076, -
10006 - 55615010/4900, var. sym-
bol: 135.

Verejné zbierky: ADRA

SlovenskýČervený kríž

Slov. katolícka charita

(r)

Pamiatke obetí

Mestský úrad v Pezinku upo-
zorňuje právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú tzv. malý zdroj zne-
čisťovania ovzdušia (t. j. u kotolní
príkon kotlov do 300 kW), aby si v
zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia splnili
oznamovaciu povinnosť na Mest-
skom úrade, Radničné nám. č. 7,
Pezinok, a to v termíne

Podrobnosti týkajúce sa oznamo-
vania a spoplatnenia za malé
zdroje znečisťovania ovzdušia sú
uvedené na stránke mesta (www.-
pezinok.sk), nariadenie č. 10/2003
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia.

do 15.
februára 2005.

Ing. Oľga Moťovská
odd. výstavby
a životného prostredia

PROGRAM TV PEZINOK TELEnoviny - nonstop, okrem
vysielania nasledujúcich relácií

RELÁCIE: TÝŽDEŇ TÉMA
RADI PORADÍME

KVINTA
TELEnoviny

- spravodajská relácia, premiéra každý pondelok o 18.00 hod., - rozhovory, klipy,
dokumenty, premiéra každú stredu o 18.00 hod., - rady z oblasti varenia, zdravia, moto-
rizmu, premiéra každý piatok o 19.00 hod., - klipy, kultúrne info, premiéra každý druhý piatok o 16.00
hod., - videotextové denne aktualizované oznamy, pravidelné rubriky.

1.00 h. 9.00 h. 10.00 h. 16.00 h. 17.00 h. 18.00 h. 19.00, 20.00, 21.00 h. 22.00 h. 23.00 h.

Pondelok Týždeň Týždeň Téma Kvinta Téma Týždeň* Radi poradíme Týždeň Téma

Utorok Týždeň Týždeň Téma Kvinta Téma Týždeň Radi poradíme Týždeň Téma

Streda Týždeň Týždeň Téma Kvinta Týždeň Téma* Radi poradíme Týždeň Téma

Štvrtok Týždeň Týždeň Téma Kvinta Téma Týždeň Radi poradíme Týždeň Téma

Piatok Týždeň Týždeň Téma Kvinta* Téma Týždeň Radi poradíme* Týždeň Téma

Sobota Týždeň Týždeň Téma Téma Týždeň Radi poradíme Týždeň Téma

Nedeľa Týždeň Týždeň Téma Téma Týždeň Radi poradíme Týždeň Téma

* - premiéra
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Na slávnostnej akadémii v kultúrnom programe vystúpili žiaci školy.

Základná škola na Holubyho ulici
v Pezinku oslávila svoje 90. výročie
vzniku slávnostnou akadémiou 16.
decembra v Dome kultúry. Medzi
pozvanými hosťami boli primátor
mesta Mgr. Oliver Solga, vicepri-
mátori Ing. Juraj Pátek, Ing. Jozef
Chynoranský, široká rodičovská
verejnosť, riaditelia pezinských škôl
a mestských organizácií, bývalí
pracovníci školy pôsobiaci na našej
škole. Za ministerstvo školstva bola
prítomná PaedDr. Viera Rosinová.
V príhovoroch vystúpili riaditeľka
školy Mgr. Soňa Strmeňová, primá-
tor mesta a hosť z MŠSR.

V pestrom a zaujímavom pro-
grame vystúpili žiaci jednotlivých
tried od 1. do 9. ročníka. Do pro-
gramu prispeli aj žiaci ZUŠ Eugena
Suchoňa a Klub spoločenských
tancov Petan. Účinkujúci emo-
ciálne zapôsobili na prítomných v
sále.

Po skončení akadémie nasledo-
val slávnostný obed, na ktorý po-

zvali bývalých učiteľov a zamest-
nancov školy ako aj hostí. Stretnu-
tie po rokoch bolo srdečné. Zaspo-
mínali si na staré časy, veď mnohí z

nich boli nielen zamestnanci, ale aj
žiaci školy, prežili tučasť života.

História školy za toto obdobie je
veľmi bohatá. Ako spoločnosť pre-

chádzala zmenami, tak sa menila aj
škola. Na škole bola dvojzmennosť
a vysoké počty žiakov v triedach.
Postavenímďalších škôl a dobudo-
vaním prístavby k budove školy sa
odstránili vysoké počty žiakov v
triedach a dvojzmennosť. Vylepšilo
sa vnútorné zariadenie školy rekon-
štrukciou osvetlenia, výmenou par-
kiet a okien. Modernizujú sa
učebne vďaka dobrej spolupráci s
rodičmi. Vybudovali sa dve počíta-
čové učebne a v rámci Infoveku
získala škola internet. Otvorili sa
väčšie možnosti pre žiakov a ro-
dičov, komunikovať cez internet a
prezentovať školu na svojej webo-
vej stránke

. Na našej stránke si môže každý
pozrieť aj zábery z našej slávnost-
nej akadémie.

Chceme poďakovať všetkým,
ktorí škole pomáhajú a zaujímajú
sa o ňu. Našej škole prajeme do
ďalších rokov veľa úspechov a ešte
bohatšiu históriu ako mala doteraz.

www.zs.holubpk.edu.
sk

Vedenie školy

Trhy navodili sviatočnú atmosféru
Vianočné trhy v Pezinku majú viac-

ročnú tradíciu - a aj tie vlaňajšie pri-
niesli do nášho mesta neopakova-
teľnú atmosféru najkrajších sviatkov
roka.

Návštevníci podujatia počas troch
dní mali z čoho vyberať, svoje vý-
robky v stánkoch na námestí a v
Mestskej vínotéke ponúkali početní
ľudoví umelci, nechýbalo sviatočné
pečivo a iné výrobky viažuce sa k
vianočným sviatkom. Dobrú náladu
umocňovali vystúpenia hudobných a
folklórnych súborov, rozvoniavajúce
varené víno, čaj, punča kapustnica.

Organizátori prišli aj s novinkami
ako Vianočný orloj so živými posta-
vičkami a Vianočný bazár riaditeliek
kultúrnych inštitúcií v meste.

Znovu sa potvrdilo, že Vianočné
trhy v Pezinku majú neodmysliteľné
miesto a sú príjemným oživením
predsviatočných dní. (mo)

Vianočné dobročinné akcie

V rámci Vianočných trhov kolek-
tív pracovníkov Mestského úradu
(J. Markus, M. Bačák, A. Soldán)
varil fazuľovú polievku, z predaja
ktorej získali 3496 Sk, z dobro-
voľných príspevkov za vianočné
pečivo, ktoré upiekli a na Vianoč-
nom bazári ponúkali riaditeľky kul-
túrnych inštitúcií v Pezinku (D. Ko-
pálová - Malokarpatské múzeum, I.
Noskovičová - Kultúrne centrum,
D. Finková - Komunitná nadácia
Revia, P. Pospechová - Mestské

Vianočné sviatky bývajú prí-
ležitosťou, keď sú ľudia viac
prístupní zamýšľať sa nad ve-
cami duchovnými, sú si akosi
bližší, ochotní pomôcť tým, čo
sú na to odkázaní. Dôkazom to-
ho, že dobrí ľudia ešte žijú sú i
výnosy z viacerých dobročin-
ných akcií, ktoré sa v Pezinku
uskutočnili koncom roka.

múzeum) na Fond
z detského domova popu-

tuje skoro 4 tisíc korún, vyše 900
Sk sa vyzbieralo od obdivova-
teľov Vianočného orloja. Približne
3 tisíc Sk venovali Pezinčania za
kapustnicu uvarenú kolektívom
Regionálnej rozvojovej agentúry
Senec - Pezinok a za darčekové
predmety sociálnemu ústavu Be-
tánia v Senci. Vďaka veľkoduš-
nosti návštevníkov Vianočných
trhov vyzbierali za vlastnoručne
vyrobené výrobky temer tisíc
korún pezinskí skauti, nemalá su-
ma poputuje aj na charitu Lions
klubu, členovia ktorého ponúkali
vianočný punč.

Organizátori spomínaných po-
dujatí úprimne ďakujú všetkým za
finančnú, materiálnu alebo mo-
rálnu podporu a vzácny prejav
človečenstva.

Vykročme do
života

(EL)

Zahraničné kontakty pezinských hasičov

Deňotvorených dverí v požiarnej zbrojnici, na ktorom sa zúčastnili aj
hasiči a deti z Rakúska.

Už bývalé slobodné kráľovské mesto Pezinok sa vyznačovalo čulými
stykmi zo zahraničím, žili tu tiež občania viacerých národností. Úzku za-
hraničnú spoluprácu v minulosti i v súčasnosti majú aj pezinskí hasiči -
dobrovoľníci i profesionáli. Dobré kolegiálne vzťahy majú s hasičmi z
Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka.

V roku 2004 navštívili naše mesto zahraničné delegácie hasičských a
záchranárskych zborov, ktoré boli hosťami Dobrovoľného hasičského
zboru Pezinok-mesto pri príležitosti 130. výročia založenia tejto organi-
zácie, DHZ pri SOU a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranár-
skeho zboru Pezinok. Navštívili nás delegácie FF z Rotenburgu z Ne-
mecka, FF zo Strashofu, Äskulapskreutzu a Samaritenbundu z Ra-
kúska. Zahraničných hostí prijali primátor mesta Oliver Solga a vicepri-
mátor Jozef Chynoranský.

Delegácia pezinských hasičov sa zúčastnila na slávnostnom zhromaž-
dení v Strashofe v Rakúsku, na medzinárodnej hasičskej výstave Pyros-
Pyromeeting v Brne, Florian v Nemecku a Retter v Rakúsku.

Spoločné podujatia na medzinárodnej úrovni sa plánujú i do budúc-
nosti.

Text a foto mjr. Peter Ronec

Vianočný bazár

Vianočný orloj
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Vážená redakcia Pezinčana,
ako mladý pezinský ochotník som si uvedomoval, že z môjho rodiska
pochádzajú významní divadelníci Jozef Hanúsek a Milan Mlsna. Ne-
vedel som však, že Pezinok dal svetu herečku, ktorú oslavovali nie-
len v Európe, ale i v zámorí. V januári si pripomíname 112. výročie jej
smrti. I keď sa na jej meno medzičasom zabudlo, predsa si len my-
slím, že by si ho mali obyvatelia Pezinka uchovať v pamäti tak, ako
mená iných veľkých Pezinčanov. A to je pre mňa dôvod, prečo píšem
tentočlánok. M. Ondrovič

Malé mestečko počítalo necelých
päťtisíc obyvateľov. Je len pochopi-
teľné, že intelektuálna vrstva bola
mizivá - mešťanosta a pár úradní-
kov, mestský kapitán, sudca, farár
a zopár učiteľov. Život prebiehal v
zabehaných koľajách, zmeny boli
nepatrné, ak nepočítame počasie.
A tak príchod skupiny kočovných
divadelníkov bola udalosť výni-
močná, mesto bolo razom hore
nohami. V každej rodine sa niekto
chystal do "divadla" na trhovisku.
Pozornosť kočovných hercov však
neupútali davy, ale jedno dievča,
ktoré sedelo hneď v prvom rade,
priam vsávalo dianie na pódiu a
nevynechalo ani jedno predstave-
nie.

Píše sa rok 1864 a malá Katarína

Franklová, dcéra učiteľa mestskej
školy už je pevne rozhodnutá stať
sa herečkou. A keďže dcéry zvy-
čajne vedia u otcov presadiť všetko
po čom túžia, stojí na pódiu ešte
pred tým, než kočovníci opúšťajú
Pezinok. V tomto okamžiku ešte
nikto netuší, že je svedkom zrodu
veľkej, medzinárodnej hereckej
kariéry.

Už v roku 1871 stojí, bez akého-
koľvek hereckého vzdelania, na
pódiu divadla Viktoria v Berlíne.
Rola víly, ktorú zosobňuje, je síce
bezvýznamná, ale v hľadisku sedí
Hermann Hendricks, v tom čase
populárny berlínsky divadelný či-
novník. Prekvapený jej mäkkým
hlasom a profesionálnym vystupo-
vaním jej umožňuje vystúpenie vo

väčšej role. Nasleduje hosťovanie
v Postupime a Brémach. Na odpo-
ručenie A. Strakoscha odchádza
do Viedenského mestského diva-
dla, ktoré vedie v tej dobe H. Lau-
be. Katarína vlastne do Viedne
veľmi nechce. Obáva sa nároč-
ného publika a presýtenej vieden-
skej divadelnej kritiky. Až na nalie-
hanie H. Lauba predsa len pri-
chádza do Viedne a 16. septembra
1872 si rolou Irmgard v hre Gróf
Hammerstein získava srdce pub-
lika a kritiky.

Paralelne s vystupovaním v diva-
dle, navštevuje divadelnú školu,
chodí na súkromné hodiny, učí sa
bez oddychu. Robí také viditeľné
pokroky, že sám riaditeľ Laube
tomu nechce veriť: "...ešte nikdy
som takýto rýchly a celkový úspech
systematického štúdia nezažil..." -
píše v divadelnom Almanachu o
pezinskej Katke.

Po prevzatí roly Márie Stuartovej
jej kľačí Viedeň pri nohách a Ka-
tarína dostáva ponuku z renomo-
vanejšieho Zámockého divadla
(Burgtheater) v ktorom debutuje
hneď vo viacerých rolách. Popu-
lárna herečka dostáva pozvania na
hosťovanie z celého vtedajšieho
kultúrneho sveta. Z Viedne od-
chádza do Hamburgu (2 roky), po-
tom do Rigy (2 roky), naspäť do

Viedne (rok v divadle Carltheater),
nasledujú dva roky v Stuttgarte a
ďalšie dva vo Frankfurte. Počas
týchto pevných záväzkov hosťuje i
vo všetkých väčších nemeckých
metropolách, ďalej v Moskve a Pet-
rohrade a opätovne vo Viedni, od-
kiaľ má len na skok do Pezinka k
rodičom.

Na vrchole popularity odchádza
do New Yorku (Irving - Place Thea-
ter), kde vychutnáva nadšenie divá-
kov za účinkovanie v rolách Lady
Milford, Lady Macbeth, Iphigenie,
Deborah a vo viacerýchďalších.

Porekadlo Zíde z očí - zíde z
mysle platí i u divadelníkov. Postar-
šia pani, prichádzajúca z USA, už
nemá na európskom pódiu miesto.
Jej meno upadlo do zabudnutia a
nie je už kľúčom k srdciam divákov.
Za podpory svojej služky Márie
Siegmundovej dožíva posledné
roky života v tom meste, v ktorom
prežila svoje najväčšie úspechy -
vo Viedni. Katarína Franklová, naro-
dená 11. októbra 1852 v Pezinku,
jedna z najväčších herečiek devät-
násteho storočia, zomiera chorá,
zabudnutá a opustená 1. januára
1918 vo veku 66 rokov.

Necelý rok po jej smrti uzatvára
Nemecký scénarský ročník spo-
mienku na K. Franklovú vetou:
"Aký to neuveriteľný, tragický osud
umelca!". M. Ondrovič

Lovci mamutov pri Pezinku?
Archeologické nálezy a objavy majú

rôznu hodnotu. Niekedy nám jediný
predmet prinesie dôležitejšie informácie
ako desiatky kilogramov archeologic-
kého materiálu. A práve to sa podarilo v
roku 1991. Nadšenec pezinskej a regio-
nálnej histórie Luboš Voštinár počas
jedného zo svojich „výletov“ našiel na
poli medzi Pezinkom a Viničným nezvy-
čajný kus opracovaného kameňa. Ná-
lezca odovzdal predmet na odborné po-
súdenie pracovníkom Archeologického
múzea SNM v Bratislave, ktorí zistili
veľmi zaujímavé informácie. To, čo by
pre mnohých bolo len obyčajným kusom
kameňa bol v skutočnosti hrot oštepu
pravekého človeka z obdobia mladšieho
paleolitu. Človeka, ktorý patril pravde-
podobne k tzv. szeletienskej kultúre.
Ľudia tejto kultúry žili v strednej Euró-

pe približne pred 40 000 - 30 000 rokmi.
Používali najmä kamenné nástroje, no
už vo väčšej miere ako ich predchodco-
via začali používať drevo, kosti, paroho-
vinu a mamutie kly. Hlavným zamestna-
ním ľudí mladšieho paleolitu bol najmä
lov, dopĺňaný zberom. V tomto období
už začínala deľba práce medzi mužom a
ženou. Špecializácia lovu si vyžadovala
čoraz väčšiu organizáciu v komunite.
Toto postupné zdokonalovanie malo za
následok pomerne veľký populačný
rast. Ak sa predchodcovia homo sa-
piens dali počítať na tisícky a desaťti-
sícky jednotlivcov, počet ľudí v mladšom
paleolite dosiahol už 2-3 milióny. Keď sa
pozrieme na obrovský úsek dejín ľud-

stva a množstvo predmetov hmotnej
kultúry a stavieb, zdá sa, že po celé ob-
dobie paleolitu sa ľudstvo ako-také
takmer vôbec nevyvíjalo. Veď zo
100 000 generácií, ktoré doteraz žili na
Zemi pripadá približne 99 percent práve
na obdobie paleolitu. To však nie je prav-
da. Každý z objavov, ktorý praveký člo-
vek urobil, je dôležitý svojou jedineč-
nosťou a tým, že sa stal základom pre
ďalšie desiatky a stovky nových obja-
vov. Jedným z nich je aj umenie paleoli-
tického človeka. Z obdobia mladšieho
paleolitu pochádzajú prvé umelecké
diela a prejavy umenia pravekého člove-
ka. Na našom území to bola napríklad
známa Moravianska Venuša, ktorej vek
sa odhaduje na viac ako 22 000 rokov.

Na Slovensku sa síce nachádzajú
desiatky mladopaleolitických sídlisk, no
v našom regióne ide pravdepodobne o
prvú stopu výskytu mladopaleolitických
lovcov mamutov. Čo sa stalo s maji-
teľom oštepu? Prečo ho stratil? Zabodol
ho vari do mamuta, ktorý zranený ešte
stihol utiecť ďalším smrtiacim úderom a
potom kdesi oštep vytratil? Odkiaľ po-
chádzal záhadný lovec? Mal svoju
jaskyňu niekde v malokarpatských ho-
rách? To všetko sú otázky, na ktoré už
asi nikdy nenájdeme odpoveď. Avšak
vďaka tomuto malému kúsku opracova-
ného kameňa vieme, že aj na úsvite
ľudských dejín bol náš región osídlený.
Petra Pospechová, Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku Hrot oštepu z mladšieho paleolitu.



RÔZNE / INZERCIA / 8

Granty pre podnikateľov v roku 2005
Regionál-

na rozvojová
a g e n t ú r a
(RRA) Se-
nec - Pezi-
nok ozna-
muje všet-
kým podni-
kateľom, že
sa pripravuje nová grantová
schéma SISME - Podpora inovatív-
nych malých a stredných podnikov.
Ide o podnikateľov v akejkoľvek
oblasti výroby okrem potravinár-
skej a spracovania tabaku.

Projekt sa zameriava na výrazné
zvýšenie výkonnosti výrobných
podnikov prostredníctvom vývoja
nových výrobkov alebo výraznej
zmeny existujúcich výrobkov, zvý-

šenie efektívnosti výroby, zavádza-
nie nových výrobných procesov/
technológií, zvyšovanie úrovne
výskumu, vývoja a riadenia kvality.
Pomoc sa poskytuje formou nená-
vratného finančného príspevku -
grantu. Minimálna suma grantu je
10 tisíc eúr, maximálna 50 tisíc eúr.
Podiel spolufinacovania projekto-
vých nákladov zo strany žiadateľa
je 50 percent. Termín na predklada-
nie projektov bude do 15. marca
2005. Bližšie informácie získate na
webovej stránke NADSME, alebo v
našej agentúre na tel. 033/641
4026, fax 033/641 4028, 0903 927
151 alebo 0910 927 151, e-mail:

.
RRASenec - Pezinok ďalej ozna-

muje podnikateľom, že sa pripra-

Ipavlova@region-bsk.sk

vuje výzva na podávanie projektov
v rámci cieľa 2 - opatrenia 1.1 a
1.3, ktoré sú určené malým a
stredným podnikateľom a živnost-
níkom. Informácie budú publiko-
vané na webovej stránke Minister-
stva výstavby a regionálneho roz-
voja SR , resp.

. Po-
trebné informácie nájdete aj na
webovej stránke našej agentúry:

. Kon-
zultácie poskytujeme každý de ň
od 8.00 do 17.00 v kanceláriach
agentúry v Pezinku a Senci. Náj-
dete nás na adrese: -
M.R. Štefánika 1 (tel. 033/641
4026, 033/641 4028), -
Kysucká 14.

www.build.gov.sk
www. strukturalnefondy.sk

www.rrasenec-pezinok.sk

v Pezinku

v Senci

Ing. L. Pavlovová

Od 1. januára 2005 zaniklo na
Slovensku desať okresných súdov.
Zrušený bol tiež Okresný súd v Pe-
zinku, ktorého agendu preberá
Okresný súd Bratislava III so síd-
lom Bratislava, Sadová 2 (tel.
02/4437 1137, 02/4437 1628, fax:
02/4437 1219).

Ako sme už informovali Pezinok
sa stane sídlom Špeciálneho súdu,
ktorý bude umiestnený v renovova-
ných priestoroch bývalých kasární.

(r)

Okresný súd zrušený

V školách v Bratislavskom kraji
budú mať žiaci 1. februára polročné
prázdniny a 21. - 25. februára jarné
prázdniny. (r)

Lions club Pezinok Bozin
praje šťastný nový rok

„We serve...“ Slúžime - to je krédo,
ktoré hádam najvýstižnejšie charak-
terizuje poslanie dobrovoľnej huma-
nitnej organizácie Lions Club Inter-
national. Táto organizácia združuje
takmer poldruha miliónačlenov pôso-
biacich v 193 krajinách na celom
svete. Jej poslaním je šíriť myšlienky
humanizmu a charity, rozvíjať ducha
priateľstva a porozumenia medzi
ľuďmi a národmi, prispievať k budo-
vaniu občianskeho cítenia, kultúrne-
ho, sociálneho a morálneho blaha
spoločnosti a pomáhať tým, ktorí to
najviac potrebujú.

Od roku 1990 začali ušľachtilé
myšlienky lionizmu prenikať aj na
Slovensko. Dnes už lionské kluby
pôsobia v 11 mestách západného,
stredného i východného Slovenska.
Od júna 2002 k nim patrí aj Lions
club Pezinok Bozin, ktorý má 20 ak-
tívnych členov.

Náš klub sa snaží dôstojne repre-
zentovať Pezinok v širokej medziná-
rodnej sieti klubov tejto najväčšej
charitatívnej organizácie na svete.
Jeho aktivity sa preto orientujú tak do
prostredia, v ktorom existuje a pôso-
bí, ako aj do širších medzinárodných
kontextov. Spolu s lionmi z celého
sveta podporujeme napríklad spo-
ločné veľké projekty koordinované z
centra lionizmu v USA. V súčasnosti
k nim patrí najmä podpora ázijských
krajín postihnutých zemetrasením a
vlnami cunami.

Za kľúčové však, pochopiteľne,
pokladáme pôsobenie nášho klubu
v Pezinku a jeho najbližšom okolí.
Sme radi, že sa nám darí formou
rozmanitých dobročinných podu-
jatí napĺňať idey lionizmu. Finančný
výťažok získaný zo spoločenského
večera usporiadaného pri príleži-
tosti založenia nášho klubu, ale aj
prostriedky z každoročného pre-
daja vianočného punču či teniso-
vých turnajov smerujú vždy tým,
ktorí ich najviac potrebujú - zrako-
vo, telesne či mentálne postihnu-
tým spoluobčanom, jednotlivcom i
inštitúciám. Za krátke obdobie svo-
jej existencie náš klub už nákupom
športových potrieb podporil oso-
bitnú školu v Pezinku, stredisko
sociálnych služieb MEREMA v
Modre-Harmónii, ale aj viacero Pe-
zinčanov, ktorým prispel na lieče-
nie alebo na zakúpenie pomôcok
uľahčujúcich im život (invalidný
vozík, počítač pre slabozrakých a
pod.).

Naše odhodlanie pomáhať tým,
ktorí to potrebujú, každý rok rastie.
Pevne dúfame, že spoločnými si-
lami sa nám aj v tomto roku podarí
kultivovať povedomie ľudskej spo-
lupatričnosti, občianskej súdrž-
nosti a ochoty spoluprežívať sta-
rosti druhých, aby sme sa spoločne
s nimi mohli tešiť z ich prekonáva-
nia.

Doc. PhDr.Anton Eliáš, CSc.
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Čas plynie,
bolesť stále trápi,
ale nám ťa už nikto nevráti.

Dňa 9.1. 2005 uply-
nulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S

láskou spomína manželka Štefka,
deti Emil, Romana s rodinami a
Marián a ostatná smútiaca rodina.

Emil NESTAREC

Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom a
všetkým, ktorí prišli
dňa 26. novembra
2004 odprevadiť na
poslednej ceste man-
žela, otca a starého

otca
Zároveň ďakujeme za kvetinové

dary a prejavy sústrasti, ktoré zmier-
nili náš žiaľ. Smútiaca rodina

Ernesta PETRAKOVIČA.

Dňa 17.1. 2005
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá man-
želka, babka a pra-
babka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-

sím, tichú spomienku. S láskou
spomína manžel, deti s rodinami.

Anna KRČÍKOVÁ

Mala všetkých rada
a veľmi chcela žiť,
milovať a milovaná byť.
Len ten, kto stratil toho,
koho miloval,
pochopí, čo je smútok a žiaľ.

Dňa 16.1. 2005
uplynul rok, čo nás
navždy opustila dra-
há manželka, ma-
mička, dcéra a ses-
tra

.
S láskou a

smútkom spomína smútiaca rodi-
na.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej s
nami venujú tichú spomienku.

Gabika
SERAFÍNOVÁ

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

Dňa 5.2. 2005
uplynú tri roky, čo
nás navždy opustil
vo svojich nedoži-
tých 17 rokoch

.
S láskou a

smútkom v srdci
spomína smútiaca rodina. Chýbaš
nám, veľmi...

Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

Janko SERAFÍN

Dňa 8.1. 2005 uply-
nulo bolestných 5
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička, babička a
svokra

.
S láskou spomínajú manžel, dcé-

ry, zaťovia a vnúčatá.

Elena
LOIPERSBERGEROVÁ

Ďakujeme všet-
kým príbuzným, su-
sedom a známym,
ktorí dňa 29.12.
2004 odprevadili na
poslednej ceste ži-
vota našu drahú zo-

snulú .
Ďakujeme za prejavy sústrasti a

kvetinové dary. Smútiaca rodina

Máriu HUSOVIČOVÚ

Dňa 5.1. 2005 uply-
nulo 16 rokov od
úmrtia

z Pezinka.
Kto ste ho poznali

venujte mu prosím
tichú spomienku.

Spomínajú manželka a synovia s
rodinami.

Jozefa
KRAUSA

Dňa 25.1. 2005
uplynulo 40 rokov
od tragickej smrti
nášho brata

.
Kto ste ho poznali

venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Ďakujeme. Súrodenci.

Jána NOSKOVIČA
Dňa 7.2. 2005 uply-

nie rok, čo nás na-
vždy opustil vo veku
54 rokov náš drahý
manžel, otec a ded-
ko

.
S láskou, smútkom a bolesťou v

srdci spomínajú manželka a deti.

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

Vladimír
HASPRÚN

V to ráno... do sĺz a smútku zaha-
lený, bol tvoj odchod nečakaný.
Pustý ostal náš dom, keď nie si v
ňom. Prázdno a ticho... Bolesť a
žiaľ, kdeže je tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel bez slova a na roz-
lúčku nebol čas, spomienky na
teba zostanú navždy v nás.

Sára Mikesová 10.11.
Ema Tóthová 18.11.
Martina Tóthová 18.11.
Filip Paxian 20.11.
Marek Lysičan 26.11.
Ladislav Sečkár 28.11.
Alex Slota 28.11.
Patrik Volf 28.11.
Adela Nahálková 2.12.
Ema Stročková 5.12.
Adrián Babčan 7.12.
Michal Baďura 7.12.
Andrej Mikloš 7.12.
Nina Habardová 8.12.
Veronika Trubačová 8.12.
Jakub Minárik 9.12.
Natália Tóthová 10.12.
Marek Romančík 14.12.
Alica Gogová 15.12.
Pavol Šuška 17.12.
Tomáš Žurek 18.12.
Bystrík Orihel 23.12.

Ľubomír Mydlárik a Monika Maleši-
cová

Marián Drinka 47 r.
Gabriel Fraňo 91 r.
Florián Hasoň 90 r.
Elena Hranická 49 r.
Mária Husovičová 80 r.
Martin Juran 80 r.
Pavel Karel 75 r.
Ignác Kubica 80 r.
Pavol Lehocký 79 r.
Eduard Lenorák 58 r.
Ján Miháľ 87 r.
Antónia Mravcová 75 r.
Milan Mravec 53 r.
Štefánia Ondrovičová 82 r.
František Paluch 72 r.
Stanislav Poláček 73 r.
Ján Pukančík 60 r.
August Sandtner 59 r.
Rozália Semančíková 88 r.
František Tekula 39 r.
Božena Vozatárová 83 r.

Helena Koláriková 1.1.
Alžbeta Follrichová 7.1.
Emil Kadlec 11.1.
Alžbeta Satková 11.1.
Ľudevít Demovič 14.1.
Anna Tyková 16.1.
Agneša Biznárová 19.1.
Margita Klúčiková 23.1.
Edita Tyková 23.1.
Pavel Šrubař 24.1.

Františka Sandtnerová 1.1.
Michal Matolek 4.1.
Martin Moticzák 7.1.
Anna Kapcová 15.1.
Richard Svrček 15.1.
Mária Šebeňová 25.1.
MUDr. Vlastimil Mareš 30.1.

Ernestína Švarcová 4.1.
Františka Horváthová 13.1.

Paulína Hrachovská 2.1.
František Wild 2.1.
Júlia Vicenová 22.1.

Ferdinand Kalina 7.1.
Helena Kuttnerová 21.1.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

Dňa 21. januára
sa dožila 90 rokov
života naša mamič-
ka, babička a praba-
bička

.
Ku krásnemu jubi-

leu jej blahoželá celá rodina.

Helena
KUTTNEROVÁ

Čas plynie, ale
smútok a bolesť
ostáva v našich srd-
ciach.

Dňa 19.1. 2005
sme si pripomenuli
prvé výročie, čo nás
navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko

z Grinavy.
Kto ste ho poznali venujte mu

tichú spomienku v modlitbách. So
zármutkom v srdci zostávajú man-
želka Mária a deti s rodinami.

Ľudovít ŠINDLER

Dňa 8.2. 2005
uplynie rok, čo nás
navždy opustil vo
veku 49 rokov náš
drahý

.
S láskou si spomí-

najú manželka Janka, deti Zuzka,
Marek a Michal, svokrovci a
ostatná smútiaca rodina.

Severín
SANDTNER

Sevo, veľmi nám chýbaš, nikdy
nezabudneme, stále si v našich
spomienkach!

Dňa 2.1. 2005 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
Kto ste ho poznali

venujte mu tichú
spomienku. Manželka Vierka, deti
a ostatná smútiaca rodina.

Michal KOSTKA

František Štibrány a Ľudmila Václa-
vová
Ing. Juraj Haluška a Gabriela Pod-
horová

Ďakujeme všet-
kým, k to r í dňa
21.12. 2004 odpre-
vadili na poslednej
ceste života nášho
drahého

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a

kvetinové dary. Smútiaca rodina

Floriana HASOŇA

Nová lekáreň
V priestoroch hypermarketu

Hypernova v Pezinku bola otvo-
rená lekáreň FARMAKON, kto-
rá je otvorená každý deň od
9.00 do 21.00 hodiny.

(r)
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Hoci február je najkratším mesiacom roka, ten pezinský bude čo do
počtu najbohatším na podujatia orientované na minulosťmesta.

Prvé podujatie sa uskutoční 10. februára o 17. hodine v priestoroch
Mestského múzea, ktoré v rámci dlhoročného vyklu Vychádzok po pa-
mätihodnostiach Pezinka predstaví záujemcom výsledky archeologic-
kej sezóny 2004.

O týždeň neskôr, na 17. februára o 16. hod., susedné Malokarpatské
múzeum zase pripravilo prednášku pri príležitosti 50. výročia smrti Šte-
fana Krčméryho. Mgr. Martin Hrubala pri tejto príležitosti predstaví nie-
len život a dielo tohto básnika, ale porozpráva aj o väzbe tejto osobnosti
na Pezinok.

A do tretice - 23. februára o 16.00 hod. sa v priestoroch Starej radnice
uskutoční spomienkové stretnutie .
Názov dáva tušiť, že lektor Peter Sandtner bude rozprávať o ľuďoch,
ktorí síce nežili v Pezinku, a ak áno, tak len krátko, napriek tomu však
boli s našim mestom pracovne alebo súkromne spätí. Patria medzi nich
M.R. Štefánik, A. Hlinka, J. Palkovič a F.V. Sasinek. Prosíme všetkých,
ktorí ich poznali, aby prispeli svojimi spomienkami.

Vstup na všetky podujatia je voľný.

Neznáme známe osobnosti Pezinka

(EL)

Február v znamení histórie a spomienok

V novembrovom čísle Pezinčana
sme uverejnili podrobné informácie
o literárnej súťaži O cenu primátora
mesta Pezinka. Tento ročník (13.)
hlavný organizátor Mesto Pezinok
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 víťazstva nad fašizmom.

Súťažné práce treba doručiť v
troch strojom (počítačom) písa-
ných exemplároch v slovenskom
jazyku do 28. februára 2005 na ad-
resu: Kultúrne centrum, Holubyho
42, Pezinok, Daniela Debnárová.

Výsledky súťaže a vybrané naj-
lepšie práce uverejníme v mesač-
níku Pezinčan. (r)

Blíži sa uzávierka
literárnej súťažeETNOFESTIVAL predsa bude!

Nedávno sa mi dostalo do uší, že
sa v Pezinku opäť chystá etnofesti-
val. Neváhala som preto a oslovila
som prezidenta Občianskeho zdru-
ženia P.R D. .

-

-

Rasťa Kuttnera
Je to naozaj pravda, že etno-

festival bude?

Boli skutočne iba finančné
problémy dôvodom, že sa etno-
festival po minulé roky neusku-
točnil?

l

l

Áno, je to skutočne tak. V posled-
nej chvíli sa nám podarilo zohnať
nejaké financie a zhodli sme sa, že
by to na základ etnofestivalu mohlo
stačiť. Takže v sobotu 26. februára
sa dúfam uvidíme v kulturáku.

Jedno s druhým. Ak niekto neve-
nuje týmto aktivitám dosť času, neo-
sloví dostatočný počet sponzorov,
nemôže uskutočňovať svoje projek-
ty. Je to veľmi jednoduché - nikto zo
sponzorov podobných podujatí ne-
príde s ponukou financií za nami,
ale my musíme ísť za ním a doká-

zať, že práve ten náš projekt je ten,
ktorý by mal podporiť. Takže tvorba
projektu a zháňanie financií je
zhruba 90 percent práce. To ostatné
je už zábava.

Držali sme sa šablóny z minulých
rokov, ktorá sa nám výrazne
osvedčila. Začneme už o trinástej
hodine premietaním dokumentov,
ktoré nám zapožičalo OZ Človek v
ohrození zo svojho festivalu Jeden
svet. Paralelne budeme premietať
filmy renomovaných cestovateľov a
dokumentaristov. Myslím si, že
mená ako Pavol Barabáš či Vlado
Dudlák hovoria samé za seba. K
tomu samozrejme nezabúdame ani
na diapozitívy a rozprávanie pezin-
ských cestovateľov, samozrejmos-
ťou je výstava fotografií. Nebude
chýbať ani dobrá etnomuzika, et-
nočajovňa a samozrejme prekva-
penie.

Aký program ste pripravili na
tento ročník?
l

-

Má aj tohtoročný etnofestival
nejakú základnú tému, alebo bol
poskladaný narýchlo „zo vše-
ličoho"?

Zaujímavé.Čo by ste ešte od-
kázali návštevníkom?

MonikaČárska

l

l

-

-

Je síce pravda, že sme ho skladali
dosť narýchlo, ale myslím si, že
tému Ázia sa nám podarí naplniť
nielen v dokumentoch, obrázkoch,
prednáškach a filmoch, ale aj v hu-
dobnej sekcii, ktorá z väčšej časti
vychádza z ázijských tradícií. Nako-
niec, aj tenčaj v čajovni bude z Ázie.
Návštevníci etnofestivalu sa budú
môcť pripojiť k zbierke OZ Človek v
ohrození SOS Ázia na pomoc kraji-
nám, ktoré boli zasiahnuté ničivými
vlnami.

Hádam len toľko, aby neváhali a v
sobotu 26. februára prišli do Domu
kultúry. Na etnofestivale si každý
nájde niečo „svoje“.

Účastníci rekreačného pobytu na Štrbskom Plese.

Nádherný
týždeň
v Tatrách

Klub dôchodcov v
Grinave pod vedením
PhDr. Zity Joklovej zor-
ganizoval v termíne 7. -
13. novembra rekreač-
ný pobyt vo Vysokých
Tatrách. Ubytovaní
sme boli v Tatrianských
Matliaroch v hoteli So-
rea Hutník 2. Navštívili
sme múzeum Tatran-
ského národného par-
ku v Tatranskej Lomnici, ďalej
Štrbské Pleso, Belianskú jasky-
ňu, hrad v Kežmarku, kostoly a
iné pamätihodnosti. Vycestovali
sme tiež do Poľskej republiky, v
Novom Targu sme navštívili tra-
dičný trh, v Zakopanom vzácny a
nádherný rímskokatolícky kostol,

v ktorom v roku 1978 celebroval
slávnostnú svätú omšu Svätý
Otec Ján Pavol II.

V hoteli Sorea Hutník sme sa
cítili veľmi príjemne. Strava i uby-
tovanie boli na vysokej úrovni,
veľmi spokojní sme boli aj s per-
sonálom, čo ocenili všetci účast-

níci pobytu. Domov sme sa vrátili
plní nezabudnuteľných zážitkov
a dojmov.

Za výbornú organizáciu celého
podujatia patrí srdečná vďaka
našej kultúrnej referentke Zitke
Filovej.

Text a foto Ján Veselý

V novembrovom čísle Pezinčana
bolo uverejnené vyhlásenie medzi-
národnej súťaže v portrétovej
tvorbe detí a mládeže Pocta Ku-
peckému III. V podmienkach účasti
bola uvedená veková hranica
účastníkov 7 - 10 rokov, ale
správne má byť 7 - 18 rokov. Za
omyl sa ospravedlňujeme. Ešte raz
pripomíname, že termín na odo-
vzdanie súťažných prác je 10. apríl
2005 (na Mestskom úrade v Pe-
zinku č.dv. 9). (EL)

V rámci kurzu mestských sprie-
vodcov sa uskutoční 12. februára
prechádzka po Banskom náučnom
chodníku so sprievodcom Petrom
Wittgrúberom. Je určená nielen pre
frekventantov kurzu, ale aj pre ši-
rokú verejnosť. Zraz účastníkov je
o 10.30 hod. pred vchodom do Pine-
lovej nemocnice. Tí, ktorí cestujú z
mesta, môžu použiť autobus - od-
chádza z námestia o 10.10 hod.

(EL)
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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
schválilo na návrh Komisie športu a
mládeže

Pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov určených na šport z
rozpočtu mesta a nakladania s nimi
sa uplatňujú tri zásady: zásada
transparentnosti, zásada zohľad-
nenia členskej základne, zásada
zodpovednosti funkcionárov.

PŠC (futbal) 400 tisíc Sk
GFC (futbal) 110 tisíc Sk
TJ Baník (futbal) 110 tisíc Sk
MBK (basketbal) 300 tisíc Sk
ŠKHAgrokarpaty (hádzaná)

200 tisíc Sk
MaSK softballový klub 150 tisíc Sk
VTC (volejbal a tenis) 150 tisíc Sk
1.Judo club (džudo) 180 tisíc Sk
Karate 120 tisíc Sk
Taekwondo 20 tisíc Sk
Stolnotenisový oddiel (ŠKP a Slov-
karpatia) 50 tisíc Sk
Orientačný beh TJ Sokol

70 tisíc Sk
Tanečný klub Charizma 40 tisíc Sk
Klub šachu 5 tisíc Sk
Potápačský oddiel Perutýn

5 tisíc Sk
Lyžiarsky klub Baba (Klub bežec-
kého lyžovania) 10 tisíc Sk

Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo
na podporu športu v roku 2005
sumu 2 230 tisíc Sk, z toho je 1 920
tisíc Sk priama finančná podpora
klubom, 230 tisíc prenájom športo-
vej haly SOU a 80 tisíc Sk je re-
zerva na mimoriadne požiadavky.

Koncepciu finančnej
podpory rozvoja športu v roku
2005.

Schválená finančná podpora
klubom na rok 2005:

Spolu: 1 920 tisíc Sk

Volejbalový klub VTC Pezinok zorganizoval cez víkend 8. - 9. januára
medzinárodný volejbalový turnaj GALA CUP. Štartovali na ňom dve kva-
litné zahraničné družstvá - maďarský NRK Nyiregyháza a slovinský OK
Nova Maribor - a dvaja slovenskí extraligisti MŠK Žiar nad Hronom a do-
máci VTC. V prvý deň odohrali družstvá po tri zápasy systémom každý s
každým, ktoré určili poradie podľa ktorého sa hralo na druhý deň. Pezin-
ské hráčky vyhrali v prvý deň nad Žiarom 2:1 a prehrali s Mariborom i Nyi-
regyházou rovnako 0:3. Na druhý deň však domáce volejbalistky v semifi-
nále A po výbornom výkone prekvapujúco zdolali Maribor 3:0, čím sa pre-
bojovali do finále kde sa stretli s Nyiregyházou. Podľahli jej síce 0:3 ale
hlavne v druhom sete jej veľmi srdnato vzdorovali.

1. NRK Nyiregyháza, 2. VTC Pezinok, 3. MŠK Žiar nad Hro-
nom, 4. OK Nova Maribor.

Ako sa vyjadril domáci tréner Ľubo Stražay, turnaj splnil účel a bol vhod-
nou prípravou na druhú časť slovenskej volejbalovej extraligy. Veríme, že
pezinské hráčky zúžitkujú nadobudnuté skúsenosti a v odvetnej časti
súťaže si do play off vybojujú čo najlepšie postavenie.

Konečné poradie
GALA CUPU:

(pr)

GALA CUP vyhrali Maďarky

V sobotu 18. decembra sa v Dome
kultúry uskutočnilo vyhodnotenie
sezóny softballového klubu MaSK
Pezinok. Tradičné koncoročné podu-
jatie, na ktorom sa zúčastnili hráči a
hráčky klubu spolu s rodičmi, tréneri
i niekoľko pozvaných hostí, bolo
plné zábavy i uvoľnenej atmosféry.
Na začiatku sa prítomným prihovo-
ril prezident Slovenskej softballovej
asociácie (SSA) Marcel Prekop,
ktorý vyzdvihol prácu trénerov a
hráčov klubu a zablahoželal im k
úspechom dosiahnutým v uplynulej
sezóne. Odovzdal tiež ocenenia
SSA najlepším softballistom v roku
2004. Z MaSK Pezinok boli oce-
nené tieto hráčky:

,

,
,

,

. Tréneri MaSK
Pezinok ocenili tiež najlepších
hráčov jednotlivých družstiev klubu:

- , -
, -

, - ,
- .

ženy - najlepšia
nadhadzovačka:
ju-niorky - najlepšia pálkarka:

najlepšia nadhadzovač-
ka: najužitočnej-
šia hráčka: najlepší
tréner (v rámci všetkých kategórií):

muži ženy
juniorky

žiačky A
žiačky B

Silvia Gaštanová
Nina

Pesslová
Beáta Bronišová

Nina Pesslová

Andrea Mižúrová

Peter Fecko Romana
Jurinová Nina Pesslo-
vá Marcela Šujanová

Klaudia Šťastná (pr)

MaSK hodnotil
uplynulú sezónu

12.2. MBK Pezinok - Trnava
13.2. MBK Pezinok - ŠKP Bra-

tislava

29.1. VTC Pezinok - Slávia UK
19.2. VTC Pezinok - Senica

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

Basketbal:

Volejbal:

Vo štvrtok 6. januára sa konal už
šiesty ročník Mestských troj-
kráľových orientačných pretekov. Aj
napriek nepriazni počasia, keď po
celý deň neustále pršalo, všetko pre-

biehalo podľa
plánu. Žiadne-
ho účastníka
pretekov neod-
radil dážď ani
silný vietor. Na
tvárach prete-
k á r o v b o l o
možné vidieť
odhodlanie po-
dať čo najlepší
výkon. Trasy
pretekov viedli

cez celý Pezinok. Štartovalo 80 pre-
tekárov v kategóriach od detí po se-
niorov.

- 1. Šimon Mižúr (Farma-
ceut Bratislava), - 1. Branislav
Iro (TJ Sokol Pezinok), - 1. Ma-
túš Trnovec (Gym. Vazovova), -
1. Martin Piják (Kobra Bratislava),

- 1. Vladislav Piják (TJ Sokol Pezi-
nok), - 1. Katarína Sabolová
(Farmaceut Bratislava), - 1.
Marianna Sabolová (Farmaceut Bra-
tislava), - 1. Pavlína Lačoková
(TJ Sokol Pezinok), - 1. Da-
niela Trnovcová (Gym. Vazovova),

- 1. Stanislava Fajtová (Gym.
Vazovova), - 1. Eva Pijáková
(TJ Sokol Pezinok).

Víťazi jednotlivých kategó-
rií: M-12

M-14
M-18

M 19
M

45
Open

W-12

W-14
W-18

W 19
W 45

(bm)

Trojkráľové preteky v nečase

Mladý kolektív mužov MBK Pezi-
nok postúpil ako nováčik 1. ligy bas-
ketbalistov do nadstavbovej sku-
piny A. O svojom postupe rozhodli
Pezinčania v poslednom dvojkole
keď zvíťazili na palubovkách Báno-
viec nad Bebravou a Partizánske-
ho. V nadstavbovej skupine bude o
postup do basketbalovej extraligy
bojovať osem družstiev (po štyri zo
západnej a východnej základnej
skupiny) - okrem Pezinka aj Pe-
tržalka, ŠKP Bratislava, Trnava,
Považská Bystrica, Michalovce,
Prievidza a Banská Bystrica. Verí-
me, že naši basketbalisti získajú v
náročnej konkurencii ďalšie skúse-
nosti a zabojujú o čo najlepšie
umiestnenie. (pr)

Dňa 16.1. 2005 sa uskutočnil 3.
ročník Veľkej ceny Pezinka v stol-
nom tenise v ZŠ Na bielenisku. Zú-
častnilo sa na ňom 76 štartujúcich z
11 oddielov Bratislavského a Trnav-
ského kraja.

Turnaj sa hral v šiestich kategóri-
ach - starší žiaci, staršie žiačky,
mladší žiaci, mladšie žiačky, naj-
mladší žiaci a najmladšie žiačky.

V hlavnej a najviac obsadenej ka-
tegórii starších žiakov (22 štartujú-
cich) sa najlepšie darilo chlapcom z
Ivanky pri Dunaji. Vo finále bol nako-
niec šťastnejší René Drinka, ktorý

tesne zdolal svojho oddielového
kolegu Adama Letenaya. Veľký
úspech dosiahol náš reprezentant
Juraj Počuch, ktorý v boji o 3. miesto
zdolal Eduarda Brychtu z Relaxu
Bratislava.

- 1.
(Trnávka Bratislava),

- 1.
(STK Karlova Ves), -
1. (STK Ivanka pri
Dunaji), - 1.

(STK Piešťany - Moravany),
- 1.

(STK Malacky).

Víťazi ostatných kate-
górií: Andrea
Daubnerová

Lukáš Bojkovský

Natália Kalužná
Michal

Stehlík
Kristína

Nemčovičová (ph)

staršie žiačky

mladší žiaci
mladšie žiačky

najmladší žiaci

najmladšie žiačky

Slávnostné vyhlásenie najlepších
športovcov sa uskutoční 3. februára
2005 na Mestskom úrade v Pezinku.

Určiť najlepších nebolo ľahké, veď
medzi nominovanými jednotlivcami
bolo viacero účastníkov majstrov-
stiev sveta, dokonca aj medailistov a
tiež niekoľko majstrov Slovenska.
Preto, rovnako ako vlani, určili len
poradie na prvých troch miestach,
ostatní boli bez poradia.

Medzi seniormi bola v jednotliv-
coch ako najlepšia športovkyňa Pe-
zinka za rok 2004 vyhlásená

. Členka Karate
klubu Pezinok získala v minulom
roku niekoľko titulov na domácej
scéne ale jej najcennejším výsled-
kom bolo 3. miesto na maj-
strovstvách sveta v kickboxe v Bazi-

Sva-
tava Špániková

leji. Druhé miesto obsadil orientačný
bežec z Kobry Brati-
slava, ktorý na Akademických
majstrovstvách sveta vybojoval bron-
zovú medailu. Tretím najúspešnej-
ším športovcom za rok 2004 sa stal

, ktorý sa okrem účasti
na paralympiáde môže pochváliť i 2.
miestom na majstrovstvách SR v
jednotlivcoch i družstvách. Ďalší
ocenení športovci (podľa abecedy):
Karol Alföldy, Marek Komloš, Matej
Pilka, Ondrej Piják, Martin Piják, Filip
Polc a Andrea Šišková. Najúspeš-
nejším kolektívom sú džudisti

, ktorí získali
bronz v 1. SNL družstiev. Druhé
miesto obsadili extraligové volejba-
listky a tretie ligoví
basketbalisti .

Zisk bronzu na MS v kickboxe bol
najväčším úspechom sezóny pre

, ktorá sa
stala najúspešnejšou športovkyňou
Pezinka v kategórii juniorov. Alexan-
dra je členkou Karate klubu Pezinok,
minulý rok teda tomuto klubu prial.
Druhé miesto medzi juniormi obsa-
dila strelkyňa , tá
získala 2. miesto na ME junioriek v
disciplíne trap. Tretím najúspešnej-
ším juniorom v našom meste sa stal
džudista . Minuloročný
víťaz tejto kategórie bol tento rok
siedmy na MS juniorov, čo je tiež
možné považovať za úspech. Ďalší
ocenení (podľa abecedy): Dušan
Baďura, Pavol Jurčík, Jakub Ko-
váčik, Dominika Kováčiková, Matej
Kunert, Marek Mlynek a Marek Valo-
vič. : 1. Karate
klub Pezinok, 2. MaSK Pezinok, 3.
ŠKHAgrokarpaty Pezinok.

Lukáš Barták

Peter Valka

1.
Judo clubu Pezinok

VTC Pezinok
MBK Pezinok

Alexandru Horákovú

Jana Mezeiová

Milan Randl

Poradie kolektívov

(pr)

Viacnásobná účastníčka ankety
Svatava Špániková.
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Ako sa to začalo?
V rámci Vianočnej slávnosti Centra voľného času, ktorá sa uskutočnila 10.12. 2004 v Dome kultúry,

oficiálne uviedol primátor mesta Pezinok Oliver Solga projekt detského fondu UNICEF
, do ktorého sa zapojil aj Pezinok a ktorý je orientovaný na práva a dôstojný život de-

tí. V časopise Pezinčan počas celého roka budeme monitorovať kampaň súvisiacu s týmto projek-
tom a postupne predstavíme najdôležitejšie oblasti a aktivity súvisiace so životom najmenších spolu-
občanov v Pezinku.

Mesto pria-
teľské k deťom

O čom bude kampaň?
Pezinok touto kampaňou prezentuje jednak svoju ambíciu uchádzať sa o titul Mesto priateľské

deťom, hlavne však má za cieľ zlepšiť informovanosť obyvateľov o všetkom, čo sa v meste robí s
deťmi a pre deti, poznaniu ich práv a aktívnemu zapojeniu do procesu ich napĺňania.

Harmonogram kampane
január 2005

február 2005

marec 2005

apríl 2005

máj 2005

jún 2005

júl 2003

september 2005

október 2005

november 2005

december 2005

- prieskum verejnej mienky zameraný na
zisťovanie názorov občanov mesta (detí i dospe-
lých) na podmienky života detí v meste
- v časopise Pezinský podnikateľ predstavenie

firiem poskytujúcich nadštandardné služby
deťom (Lalia, Tatra banka, Karpatské gazdinky a
pod.)
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan -

.

- špeciálna príloha časopisu Pezinčan -

.

- špeciálna príloha časopisu Pezinčan -
.

- špeciálna príloha časopisu Pezinčan -
.

- besedy pre deti a dospelých o právach detí
- špeciálna príloha časopisu Pezinčan -

.

- špeciálna príloha časopisu Pezinčan o tom ako
sa starajú o deti vo svete, o nadštandardných
službách pre deti a projekte UNICEF

vo svete.

- špeciálna príloha časopisu Pezinčan o projek-
toch prevencie pred kriminalitou detí a mládeže
(protidrogové programy, mestská polícia - Sprá-
vaj sa normálne, Kráčaj s otvorenými očami, Tvoj
nepriateľnie som ja, ale kriminalita).

- špeciálna prílohačasopisu Pezinčan -
.

- výtvarná súťaž detí -
.

- na záver kampane beseda v TV Pezinok o po-
stavení detí v Pezinku
- prieskum verejnej mienky zameraný na zistenie
zmeny v oblasti starostlivosti o deti v porovnaní s
obdobím spred roka.

- slávnostné ukončenie kampane pri príležitosti
Vianočnej slávnosti Centra voľného času s oce-
nením jej aktívnych účastníkov.

Školy a
zdravotnícke služby pre deti v Pezinku

Služby
neškolských zariadení pre deti v Pezinku - ob-
čianske združenia a kultúrne inštitúcie

Čo robiť
keď je dieťa v núdzi

Kde a za
akých podmienok môžu deti v Pezinku športovať

Ako sa
môžu deti v Pezinku zapojiť do rozhodovania o
veciach verejných (predstavenie práce študent-
ského parlamentu)

Mesto pria-
teľské k deťom

Pre zdra-
votne postihnuté deti v Pezinku a o nich

Chcem žiť v takomto Pe-
zinku

Prehľad škôl v Pezinku
(viac na www.pezinok.sk)

Holubyho 49 033/641 25 79
Svätoplukova 51 033/640 45 84
Pekníkova 2 033/640 35 37
Bystrická 1 033/640 37 52
Za hradbami 1 033/643 30 19
Vajanského 16 033/643 22 44
Záhradná 34 033/641 20 73

Obchodná akadémia, Myslenická 1
www.oapk.sk, 033/642 34 10, 642 39 02
Gymnázium, Senecká 2

033/641 36 39, 641 22 52
Stredná odborná škola PZ, Fajgalská cesta 2

0961/541 111, 546 701

Holubyho 14 033/641 22 47
www.zsholubpk.edu.sk
Fándlyho 11 033/641 22 53
http://zsfandlyho.webpark.sk
Kupeckého 74 033/640 37 68
www.zskupk.edu.sk
Na bielenisku 2 033/640 47 29
ZŠ a MŠ, Orešie 3 033/642 22 49

Špeciálna základná škola, Komenského 25
033/642 39 73

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
Trnavská 1 033/641 33 81

SOU, Komenského
033/644 20 16, 644 39 00, 644 37 79

SOU, M.R. Štefánika 033/641 22 54, 641 22 60

Ordinačné hodiny pezinských lekárov poskytujúcich služby pre deti

Poliklinika Pezinok, Hollého ul., tel. 033/641 2444, 641 2445,
tel. v pracovné dni od 15.30 - 7.30 hod., cez víkendy 24 hodín, tel. 033/641 3536.

pondelok utorok streda štvrtok piatok

MUDr. Gulová 11.00-15.00 8.00-12.00 12.00-15.30 7.30 (AS) 8.00-12.00
tel. kl. 58 8.00-12.00

MUDr. M. Križanová 7.30 (AS) 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-15.30
tel. kl. 52 8.00-12.00

MUDr. Filipovičová 8.00-11.00 12.00-15.00 8.00-12.00 12.00-15.30 7.30 (AS)
tel. 0903 584 835 8.00-12.00

MUDr. Orlická 12.00-15.30 7.30 (AS) 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
tel. 641 2120, resp. kl. 27 9.00-12.00

MUDr. Vargicová 8.00-12.00 12.00-15.30 7.30 (AS) 8.00-12.00 8.00-12.00
tel. kl. 62 8.00-12.00

ORL- MUDr. V. Špačinský 9.00-13.00 12.00-16.00 - 9.00-13.00 9.00-12.30
tel. 641 3035

ortopéd - MUDr. M. Palko - 12.00-13.00 - 12.00-13.00 (B) 9.00-10.00
tel. 641 2106 (B) 10.00-14.00 (D)

čelustná ortopédia 7.30-14.00 7.30-14.00 10.45-17.00 7.30-14.00 7.30-14.00
MUDr. Jurinová
tel. kl. 20

psychológia 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
p. Galanová
tel. 0903 476 669

logopédia 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-13.00 prevencia
p. Bernhauserová v MŠ
kl. 51

endokrinológia
MUDr. Tesovičová
tel. 0907 728 616

- akútne stavy, - bábätká, - deti do 18 rokov

spojovateľka: detská pohoto-
vosť:

AS B DStranu pripravila Eva Lupová
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(sobota) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

;
(sobota) o 18.00 hod. v Spo-

ločenskej sále -
- predstavenie orientál-

nych tancov. Len pre pozvaných
návštevníkov;

(streda) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále -

- účinkujú:
Kamil Mikulčík, Stanislav Štepka,
Csongor Kassai, Soňa Norisová a
ďalší;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - ;

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále -

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále - -
pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

. Účin-
kuje: Divadlo/ škola LUDUS Brati-
slava;

(sobota) -
- celodenný festival o tom, ako
spolu žiť. Filmy, rozprávanie cesto-
vateľov, etno-koncert. Hlavný ga-
rant: OZ P.R.D.

24.1. - 13.2.
- výstava k 130.

výročiu dychovej hudby v Pezinku;
14.2. - 27.2.

;
28.2. - 13.3.

- výstava fotografií.

1. Slávici v klietke FRA
2. - 3. Santa je úchyl USA

4. Bridget Jonesová: S ro-
zumom v koncoch USA

5. Rodinka úžasných USA

5. - 6. Pád do ticha VB
8. - 9. Resident evil:Apokalyp-

sa USA, VB
10. FK: Dievča s perlou

VB, LUX
11. - 13. Alexander Veľký

USA, VB, NEM
15. Duša ako kaviár ČR
17. Zlá výchova ŠPA

18. - 20. Honba za pokladom
Templárov USA

22. - 23. Wimbledon USA
24. FK:Čínska odysea

Hong Kong
25. - 27. Po západe slnka USA

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

5.2.
XI. REPREZEN-

TAČNÝ PLES PODNIKATEĽOV
MESTAPEZINOK
12.2.

DEŇ V HA-
RAMLIKU

16.2.
Pozývame vás do

divadla: RADOŠINSKÉ NAIVNÉ
DIVADLO - GENERÁL

17.2.
HOVORY O ZDRAVÍ

18.2.
KONCERT V KLUBE MLA-

DÝCH
20.2.

AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

26.2. ETNOFESTIVAL

DYCHOVÁ HUDBA
BOLA, JE A BUDE

Alan HYŽA - FOTO-
GRAFIE

Pavel KASTL - POR-
TRÉTY

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Ako si
princ Martin hľadal nevestu

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

(len o 17.00 hod.)

(pondelok - piatok) -
.

Súčasťou tábora sú tvorivé dielne,
netradičné hry a súťaže, celodenný
výlet... Cena tábora je 600 Sk. V
cene je zahrnuté poistenie, obedy
na 4 dni, materiál. Prihlasovať deti
bude možné do 11.2. v budove cent-
ra.

-
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, prí-
padne práce na počítači či PC hier.
Každý týždeň utorok až piatok v
čase od 10.00 - 12.00 hod. a pon-
delok až piatok 13.00 - 17.00 hod. v
CVČ, odd. techniky na Mladobole-
slavskej 9 (oproti ZUŠ). Poplatok
za internet: 20 Sk/ hod.

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

- výsta-
va motocyklových veteránov.

- beseda s
PhDr. Zdeňkom Farkašom na tému
Archeologická sezóna 2004.

utorok - piatok
10.00 - 12.30 hod., 13.30 - 18.00
hod., sobota 10.00 - 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

-
-

Ponúkame po telefonickej objed-
návke degustácie v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
641 3347).

- výstava
prezentuje spojenie výstav Jas-
kyne drakov a Jaskyne a archeoló-
gia zo Slovenského múzea ochra-
ny prírody a jaskyniarstva v Liptov-
skom Mikuláši. Zachytáva feno-
mén jaskýň, ako miest pobytu člo-
veka v minulosti a opradených mýt-
mi... Organizácia výstavy: Mgr.
Július Vavák. Výstava je sprístup-

21. - 25.2.
JARNÝ CENTRÁCKY TÁBOR

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

Deň otvorených dverí v dome
techniky

Jozef Franko - Sakrálna plastika

KILOMETRE ZA HODINU

24.2. 2005 o 17.00 hod.

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Jaskyne, draky, ľudia

Stála expozícia:

Výstava:

Vychádzka po pamätihodnostiach:

Stále expozície:

Výstava:

nená verejnosti od 4.2. do 6.3. vo
výstavných priestoroch múzea.

Prednáška
pre verejnosť pri príležitosti 50. vý-
ročia úmrtia básnika, publicistu,
redaktora a tajomníka Matice Slo-
venskej. Lektor: Mgr. Martin Hruba-
la. Prednáška sa uskutoční v pries-
toroch múzea o 16.00 hod. Vstup
bezplatný.

utorok - piatok
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 17.00
hod., sobota 9.00 - 15.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

Akcie a podujatia:
17.2. Štefan Krčméry.

Otváracie hodiny:

Kultúrne centrum v Pezinku otvára v
šk. r. 2005 Astronomický a SCI-FI
krúžok. Popri teórii sa budú členovia
venovaťpozorovaniam oblohy.

Najbližšie stretnutie členov astrono-
mického krúžku sa uskutoční v utorok
1. februára 2005 o 17.30 hod. v Dome
kultúry, miestnosť č. 109. Za dvadsať
dvojhodiných stretnutí sa platí 500 Sk,
poplatok treba uhradiť na otvorení
krúžku. Bližšie informácie na t.č. 0915
063 849. (ľd)

Astronomický krúžok
začína činnosť



PRÍLOHA PEZINČANA

4.30 Bratislava,AS
4.40 Bratislava,AS (6)
4.40 Bratislava,AS Xr
5.00 Bratislava,AS X
5.05 Modra - Harmónia X
5.05 Viničné, kult. dom X

5.10 Bratislava,AS X
5.14 Bratislava,AS Xr
5.15 Bratislava,AS Xf
5.15 Bratislava,AS X
5.15 Bratislava,AS a
5.17 Bratislava,AS X

(z Jesenského ul.)
5.20 Bratislava,AS a
5.25 Modra - Harmónia X
5.30 Bratislava,AS X
5.30 Bratislava,AS X
5.40 Bratislava,AS (6)
5.40 Bratislava,AS X
5.40 Bratislava,AS +
5.45 Slov. Grob, ObÚ g
5.45 Modra - Harmónia Xr
5.45 Bratislava,AS Xf
5.45 Doľany b
5.50 Bratislava,AS (6)
5.55 Bratislava,AS X
5.55 Chtelnica +
5.55 Bratislava,AS X
5.55 Bratislava,AS X
6.00 Bratislava,AS X

cieľová stanica

(zo železničnej stanice)

6.00 Senec, žel. st X

6.05 Bratislava,AS X
6.05 Limbach b

6.10 Zochova chata X
6.10 Trnava (cezČastú)
6.11 Bratislava,AS b

(z Jesenského)
6.12 Bratislava,AS Xr
6.15 Bratislava,AS
6.15 Bratislava,AS Xf
6.19 Budmerice, nám. Xr
6.20 Slov. Grob, ObÚ X
6.20 Šenkvice, žel. st. X
6.20 Bratislava,AS Xf
6.30 Bratislava,AS c
6.30 Bratislava,AS c
6.33 Bratislava,AS Xw
6.35 Slov. Grob, ObÚ Xw
6.35 Bratislava,AS (6)
6.35 Bratislava,AS X
6.35 Doľany, kostol X
6.35 Bratislava,AS +
6.35 Bratislava,AS c
6.35 Viničné, ObÚ X

6.37 Trnava Xr
(cez Budmerice)

6.40 Viničné, ObÚ c
6.40 Viničné, ObÚ (6)
6.40 Bratislava,AS br
6.40 Modra, Štúrova ul. Xf

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

9.15 Zochova chata
9.15 Bratislava,AS Xf
9.15 Trnava (cezČastú)
9.25
9.25 Cífer, žel. st. X

9.33 Pez. Baba, chata Zak
9.35
9.35 Senec, žel. st.

9.40 Modra, Štúrova ul. Xf
9.50
9.50
9.50
9.50 Limbach g

9.52 Trnava

10.06

Bratislava,AS b

Bratislava,AS +

Bratislava,AS 1 3 5
Bratislava,AS 2 4
Bratislava,AS b

Bratislava,AS
10.10 Zochova chata a
10.10 Modra, Štúrova ul. X
10.15 Bratislava,AS Xf
10.22 Bratislava,AS + k
10.25 Trstín, Jednota
10.30 Slov. Grob, ObÚ X
10.40 Modra, Štúrova ul. Xf
10.45 Bratislava,AS X
11.02 Bratislava,AS (6)
11.05 Budmerice, nám. X u

(cezČastú)
11.05 Bratislava,AS (6)
11.05 Bratislava,AS X
11.15 Zochova chata
11.15 Bratislava,AS Xf
11.15 Cífer, žel. st. a

11.15 Senec, žel. st. r

11.25 Bratislava,AS Xr

(cezČastú a Budmerice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(cez Budmerice)

(cezČastú a Budmerice)

(zo železničnej stanice)

11.30 Slov. Grob, ObÚ
11.30 Bratislava,AS a
11.30 Trnava X

(cezČastú)
11.30 Limbach b

11.35 Trnava a h
(cez Budmerice)

11.40 Modra, Štúrova ul. Xf
11.50 Budmerice, nám. X

(nejde cezČastú)
11.50 Bratislava,AS X
12.10 Trnava a

(cezČastú)
12.10 Trnava X

(cezČastú)
12.15 Bratislava,AS Xf
12.18 Trnava Xr

(cez Budmerice)
12.25 Bratislava,AS
12.40 Bratislava,AS
12.40 Modra, Štúrova ul. Xf
12.40 Modra, Štúrova ul. (6)
12.40 Bratislava,AS b
12.50 Doľany X
12.55 Limbach Xw

12.55 Limbach a

12.55 Limbach c

13.00 Bratislava,AS c
13.10 Harmónia, Les. škola X
13.10 Doľany, kostol c
13.15 Bratislava,AS a k
13.15 Bratislava,AS Xf
13.20 Modra - Harmónia a
13.20 Trnava (cezČastú) f
13.20 Bratislava,AS X
13.20 Viničné, ObÚ c

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

18.12 Limbach b r

18.15 Bratislava,AS Xf
18.20 Doľany Xr
18.25 Štefanová, Jednota af

(cezČastú)
18.30 Viničné, ObÚ Xr

18.35 Bratislava,AS k r
18.40 Modra, Štúrova ul. X f
18.40 Doľany X
18.50 Modra, Štúrova ul. c
18.50 Modra, Štúrova ul. Xrw
18.50 Trnava,AS Xr

(cez Budmerice)
18.57 Malacky, žel. st. N
19.05 Zochova chata a
19.05 Modra - Harmónia Xr
19.05 Chtelnica, nám. a f
19.05 Chtelnica, nám. Xr
19.10 Limbach Xr

19.15 Slov. Grob, ObÚ f r
19.15

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

Bratislava,AS X
19.16 Bratislava,AS f
19.30 Budmerice, nám. f

(nejde cezČastú)
19.30 Senec, žel. st. r f

19.33 Bratislava,AS Xr
19.40 Modra, Štúrova ul. Xf
19.40 Štefanová, Jednota (6)

(cezČastú)
19.40 Doľany +
19.45 Štefanová, Jednota Xr

(cezČastú)
19.55 Bratislava,AS b

(cez Slovenský Grob)

(zo železničnej stanice)

20.00 Bratislava,AS +k
20.00 Bratislava,AS Xf
20.02 Trnava,AS (6)

(cezČastú)
20.05 Modra, Štúrova ul. Xf
20.10 Bratislava,AS (6)
20.15 Limbach b r

20.20 Zochova chata k r
20.25 Bratislava,AS + k
20.25 Bratislava,AS (6)
20.35 Trnava,AS f

(cez Budmerice)
20.55 Bratislava,AS Xr
20.55 Doľany, kostol g r
21.00 Slov. Grob, ObÚ b r
21.03 Bratislava,AS (6)
21.10 Viničné (zo žel. st.) + f

(cez Slovenský Grob)
21.13 Senec, žel. st. b r

21.25 Modra, Štúrova ul. fgk
21.35 Bratislava,AS +f
21.54 Doľany k
22.02 Bratislava,AS Xr
22.10 Limbach Xf

22.15 Trnava,AS f
(cez Budmerice)

22.35 Viničné (zo žel. st.) b r
(cez Slovenský Grob)

23.00 Doľany b r
23.05 Limbach (6)

23.25 Budmerice, nám. f r
(cezČastú)

23.27 Viničné (zo žel. st.) b f
(cez Slovenský Grob)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

4.42 Bratislava Hl. stanica
4.50 Trenčín
5.12 Bratislava HS (1)
5.22 Trnava (1)
5.45 Bratislava HS
6.21 Bratislava HS
6.41 Leopoldov
6.46 Bratislava N. Mesto (1)
7.14 Bratislava HS
7.30 Bratislava HS
7.30 Nové Mesto n. Váhom
8.40 Trnava
8.55 Bratislava HS

10.40 Trnava
10.54 Bratislava HS
12.27 Leopoldov
12.46 Bratislava - Rača
13.08 Prešov (rýchlik) (5)

(zrýchlený)

13.27 Žilina
14.15 Prievidza (rýchlik) (6)
14.27 Trnava (1)
14.45 Bratislava HS
15.26 Leopoldov
15.45 Bratislava HS
15.50 Nitra
16.27 Trnava (1)
16.46 Bratislava HS

17.26 Leopoldov (1)
18.28 Nové Mesto n. Váhom
18.54 Bratislava HS
19.25 Leopoldov
20.44 Bratislava HS
21.07 Leopoldov
23.05 Bratislava HS
23.25 Trnava

(zrýchlený)

16.51 Nové Mesto n. Váh. (1)

- ide v pondelok až piatok, nejde 24.12, 6.1., 25.3., 28.3., 5.7., 29.8.,
1.9., 15.9., 1.11., 17.11.

- ide do 24.6. v piatok a 24.3., nejde 25.3.; ide od 2.9. v piatok a 14.9.
a 16.11., nejde 16.9. a 18.11.

- ide v piatok a 24.3., 31.8., 14.9., 31.10. a 1611., nejde 25.3.

VYSVETLIVKY:

(1)

(5)

(6)



6.40 Bratislava,AS X
6.40 Senec, námestie X

6.45 Zochova chata a
6.45 Bratislava,AS Xf
6.45 Bratislava,AS X
6.45 Bratislava,AS Xr
6.45 Senec, žel. st. a

6.50 Budmerice, nám. a
6.50 Cífer, žel. st. c
6.50 Cífer, žel. st. Xw
6.50 Limbach a

6.55 Harmónia, Les. škola c
6.58 Bratislava,AS Xr
7.00 Bratislava,AS Xf
7.00 Štefanová X

(cezČastú)
7.00 Doľany (6)
7.00 Limbach X

7.00 Bratislava,AS X
(z Jesenského ul.)

7.10 Modra, Štúrova ul. Xf
7.10 Bratislava,AS c
7.10
7.10
7.10
7.10 Viničné, kult. dom c

7.13

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

Bratislava,AS X
Bratislava,AS Xw
Bratislava,AS c

Bratislava,AS a h
7.15 Bratislava,AS c
7.15 Bratislava,AS Xf
7.15 Viničné, ObÚ c

7.20 Modra - Harmónia b
7.20 Bratislava,AS (6)
7.20 Bratislava,AS +

(zo železničnej stanice)

7.20 Bratislava,AS X
7.20 Trstín, Jednota X
7.20 Doľany, kostol +
7.20 Viničné, ObÚ Xw

7.30 Trnava Xf
(cez Budmerice)

7.40 Modra, Štúrova ul. Xf
7.40 Senec, žel. st. X

7.42 Malacky, žel. st. X
7.43 Bratislava,AS X

(z Jesenského)
7.45 Bratislava,AS X
7.45 Bratislava,AS Xf
8.00 Bratislava,AS a
8.00 Bratislava,AS X
8.00 Trnava Xr

(cez Budmerice)
8.05 Doľany, kostol (6)
8.05 Pez. Baba, chata ak
8.05 Trstín, Jednota
8.15 Zochova chata b
8.15 Bratislava,AS Xf
8.20 Viničné, kult. dom b

8.30 Bratislava,AS b
(cez Slovenský Grob)

8.30 Bratislava,AS X
8.40 Modra, Štúrova ul. Xf
8.40 Bratislava,AS +
8.40 Bratislava,AS X
8.40 Bratislava,AS (6)
8.50 Bratislava,AS b
9.00 Slov. Grob, ObÚ +
9.00 Bratislava,AS (6)
9.05 Limbach (6)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

13.22 Malacky, žel. st. c
13.30 Slov. Grob, ObÚ
13.35 Budmerice, nám. X

(nejde cezČastú)
13.35 Senec, žel. st.

13.40 Modra, Štúrova ul. Xf
13.40 Chtelnica, nám. b
13.40 Chtelnica, nám. +
13.45 Bratislava,AS X r w
13.45

(zo železničnej stanice)

Bratislava,AS a h
13.50 Modra - Harmónia X
13.50 Bratislava,AS c
13.50 Limbach c

13.50 Limbach Xw

14.05 Bratislava,AS X
14.10
14.15 Zochova chata
14.15 Bratislava,AS Xf
14.15 Častá, nám. c
14.20 Slov. Grob, ObÚ X
14.20 Viničné, ObÚ c

14.30 Modra - Harmónia +
14.35 Doľany, kostol Xr
14.35 Senec, žel. st. Xf

14.40 Bratislava,AS (6)
(cez Slovenský Grob)

14.40 Bratislava,AS X
(cez Slovenský Grob)

14.40 Bratislava,AS
14.40 Modra, Štúrova ul. Xf
14.40 Bratislava,AS c
14.40 Bratislava,AS
14.45 Bratislava,AS Xr

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

Modra, Štúrova ul. 135

14.50 Limbach

14.52 Malacky, žel. st. c
14.55 Trnava (cezČastú)
14.55 Viničné, ObÚ c

15.00
15.00 Budmerice, nám. c

(nejde cezČastú)
15.05 Budmerice, nám. a

(cezČastú)
15.05 Bratislava,AS Xr
15.05 Štefanová, Jednota X

(cezČastú)
15.10 Modra, Štúrova ul. Xf
15.11 Bratislava,AS Xr

(z Jesenského)
15.15 Bratislava,AS Xf
15.18 Bratislava,AS X
15.20 Slov. Grob, ObÚ
15.20 Cífer, žel. st. X

(cez Budmerice)
15.25 Doľany, kostol Xf
15.25 Viničné, VÚ Xr

15.29 Bratislava,AS c
15.33 Bratislava,AS r
15.33 Trnava a h

(cez Budmerice)
15.35 Vištuk X

(cez Šenkvice)
15.38 Bratislava,AS Xr
15.40 Modra, Štúrova ul. Xf
15.40 Pez. Baba, chata ak
15.40 Senec, žel. st.

15.45 Bratislava,AS Xf
15.50 Bratislava,AS Xr
15.50 Dlhá (cezČastú) X

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

Harmónia, Les. škola Xr

15.54 Bratislava,AS a h
15.55 Bratislava,AS X
15.55 Limbach b

15.55 Viničné, ObÚ Xr

16.05 Trnava (cezČastú) + f
16.05 Trnava (cezČastú) X
16.05 Bratislava,AS c
16.10 Modra, Štúrova ul. Xf
16.10 Chtelnica, nám. +
16.10 Trstín, Jednota X
16.10 Trstín, Jednota (6)
16.10 Štefanová, Jednota X

(cezČastú)
16.10 Bratislava,AS X r w
16.10 Trnava,AS Xr

(cez Budmerice)
16.15 Bratislava,AS Xf
16.18 Bratislava,AS c

(z Jesenského)
16.20 Slov. Grob, ObÚ g
16.20 Štefanová, Jednota X

(cez Budmerice)
16.23 Bratislava,AS (6)
16.30 Zochova chata
16.30 Štefanová, Jednota +

(cezČastú)
16.30 Limbach g r f

16.30 Viničné, ObÚ Xf

16.35 Vištuk, Jednota Xr
(cez Šenkvice)

16.35 Štefanová, Jednota X
16.35 Bratislava,AS X
16.40 Modra, Štúrova ul. Xf
16.42 Malacky, žel. st. X

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

16.50 Bratislava,AS X
(cez Slovenský Grob)

16.50 Bratislava,AS
16.50 Bratislava,AS + f
16.55 Doľany X
17.00 Zochova chata
17.00 Bratislava,AS Xr
17.00 Bratislava,AS a f
17.00 Bratislava,AS a k
17.03 Trnava,AS (6)

(cezČastú)
17.03 Trnava,AS f g

(cezČastú)
17.10 Modra, Štúrova ul. Xf
17.10 Bratislava,AS X
17.10 Senec, žel. st.

17.12 Trnava,AS Xf
(cez Budmerice)

17.15 Bratislava,AS Xf
17.20 Bratislava,AS (6)

(cez Slovenský Grob)
17.25 Štefanová, Jednota X

(cezČastú)
17.25 Viničné, ObÚ Xf

17.32 Bratislava,AS Xr
17.33 Bratislava,AS
17.40 Modra, Štúrova ul. Xf
17.45 Trstín, Jednota X
17.50 Modra - Harmónia Xr
17.53 Trnava,AS a h

(cez Budmerice)
18.00 Bratislava,AS f g
18.00 Častá, nám. c

(cez Budmerice)
18.00 Bratislava,AS + f
18.05 Bratislava,AS (6)

(zo železničnej stanice)

(zo železničnej stanice)

- ide v pracovných dňoch
- ide v nedeľu a štátom uznané sviatky
- premáva v sobotu, nedeľu a sviatky
- premáva v pondelok až sobotu
- premáva v dňoch školského vyučovania
- premáva počas školských prázdnin
- premáva denne okrem soboty
- premáva taktiež 23.12, 27.12., 30.12., 31.12., 2.1., 3.1.
- nepremáva 31.12.
- nepremáva 24.12., 25.12., 1.1., 27.3.
- nepremáva 23.12., od 27.12. - 31.12.

- ide v sobotu

VYSVETLIVKY:

X
+
a
b
c
w
q
h
r
k
f
(6)

VINOBRANIE PEZINOK
16. - 18. septembra 2005

Dôležité telefónne stanice:
Mestská polícia: 159, 6901 182
Obvodné oddelenie PZ: 033/641 2333
Záchranná služba: 155
Hasičská a záchranná služba: 150
Informačné centrum mesta: 6901 107



MESTO PEZINOK - Prehľad sadzieb dane
na rok 2005

DAŇ ZO STAVIEB (VZN č. 21/2004 - daň z nehnuteľností) Miestne dane
Dňa 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť VZN Mesta Pezinok č.

21/2004, ktorým sa v súlade so zákonom č. 582/2004 zavádzajú na území
Mesta Pezinok miestne dane.

Daň z nehnuteľností
Daňové priznanie je v roku 2005 povinná podať právnická aj fy-

zická osoba vlastniaca nehnuteľnosť na území mesta. Daňové priznania
sa podávajú na , ktoré sú k dispozícii v kancelárii prvého
kontaktu na prízemí mestského úradu, alebo v stránkových dňoch v kan-
celárii č. 27 na II. poschodí. Termín na podanie daňových priznaní je

. Platobné výmery daňovníci budú dostávať postupne v prie-
behu I. polroka 2005. Daň z nehnuteľnosti je v roku 2005 splatná do 30 dní
odo dňa doručenia platobného výmeru.

každá

nových tlačivách

28.
február 2005

Daň za psa
Splatnosť dane v roku 2005 je do 31.januára bez vyrubenia. V priebehu

budú daňovníkom doručené poštové poukážky s uvedeným
správnym a výškou dane. Úhradu dane je možné
vykonať aj v hotovosti v pokladnici mestského úradu alebo prevodným
príkazom na účet uvedený na poštovej poukážke. Pri všetkých spôsoboch
platenia je nevyhnutné použiť správny variabilný symbol.

Od platenia dane sú oslobodení daňovníci starší ako 65 rokov.

- všeobecná - 150 Sk/ ročne
- zvýšená - 800 Sk/ ročne, ak je pes umiestnený v obytnom dome, v ktorom
sú najmenej 4 bytové jednotky.

januára
variabilným symbolom

Sadzby dane:

Daň za ubytovanie
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v ubytovacom zariadení ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý prechodné odplatné
ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný v lehote do 15 dní po
ukončení štvrťroka bez vyzvania predložiť písomný výkaz vybratej dane.
Na jeho základe správca dane vystaví platiteľovi platobný výmer, ktorý je
splatný do 15 dní odo dňa doručenia.

10,- Sk za lôžko a prenocovanie.Sadzba dane:

Daň za predajné automaty
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty

prevádzkuje. Daňovník je povinný do 30. januára splniť si oznamovaciu
povinnosť. Správca dane daňovníkov zaregistruje, vytlačí a doručí platob-
né výmery, ktoré budú splatné do 15 dní odo dňa doručenia.

- za predajný automat s najviac desiatimi druhmi tovaru - 2 000 Sk/ ročne
- za predajný automat s viac ako desiatimi druhmi tovaru - 5 000 Sk/ ročne
- ak ponuka obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje - 50 000 Sk/
ročne.

Sadzba dane:

Daň za nevýherné hracie prístroje
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie

prístroje prevádzkuje. Daňovník je povinný do 30. januára splniť si ozna-
movaciu povinnosť. Správca dane daňovníkov zaregistruje, vytlačí a do-
ručí platobné výmery, ktoré budú splatné do 15 dní odo dňa doručenia.

- 3 000 Sk/ ročne za jeden zábavný hrací prístroj.
Sadzba dane:

Miestny poplatok za komunálne odpady
Platobné výmery pre fyzické osoby budú doručované v priebehu mesia-

cov marec - apríl 2005.
fyzické osoby:

- 1,10 Sk za osobu a kalendárny deň, ak má trvalý alebo prechodný pobyt v
rodinnom dome (t. j. 401,50 Sk za rok)
- 1,37 Sk za osobu a kalendárny deň, ak má trvalý alebo prechodný pobyt v
bytovom dome (t.j. 500,- Sk za rok).

Platobné výmery pre právnické osoby budú doručované v priebehu II.
štvrťroka 2005.

Sadzby poplatku

Finančné oddelenie Mestského úradu Pezinok

1) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodár-
skej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, s výnim-
kou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospo-
dárskej produkcie a stavieb na administratívu.

Pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje zastavaná plocha
upravenej sadzby dane za každé ďalšie podlažie o 1 Sk. Pri
viacpodlažných stavbách rekreačných a záhradných chát a
domčekov na individuálnu rekreáciu sa zvyšuje upravená
sadzba dane o 5 Sk za každé ďalšie podlažie (za podlažie sa
počíta aj pivnica).

p.č. druh stavieb sadzba - 2005

1.
v I. pásme

v II. pásme

2. v I. pásme

v II. pásme

3.

4.

5. v I. pásme

v II. pásme

6. v I. pásme

v II. pásme

7. v I. pásme

v II. pásme

stavby na bývanie
a ostatné stavby,
tvoriace
príslušenstvo
k hlavnej stavbe

stavby
na pôdohospodársku
produkciu,

rekreačné a záhradkárske
chaty

samostatne stojace
garáže alebo hromadné
garáže mimo obytných
domov

priemyselné stavby
a stavby slúžiace
energetike, stavby
slúžiace
stavebníctvu

stavby na ostatnú
podnikateľskú
a zárobkovú
činnosť, skladovanie
a administratívu

ostatné stavby

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

1)

7,00 Sk/ m

5,00 Sk/ m

2

2

10,00 Sk/ m

7,00 Sk/ m

2

2

30,00 Sk/ m2

25,00 Sk/ m2

70,00 Sk/ m

50,00 Sk/ m

2

2

95,00 Sk/ m

75,00 Sk/ m

2

2

30,00 Sk/ m

20,00 Sk/ m

2

2



MESTO PEZINOK - Prehľad sadzieb dane
na rok 2005

DANE Z BYTOV, NEBYTOVÝCH PRIESTOROV (VZN č. 21/2004 - daň z nehnuteľností)

p.č. druh stavby sadzba - 2005

v I. pásme
1.

v II. pásme

2. v I. pásme
(určené na iné účely
ako podnikanie - napr. garáž) v II. pásme

3. v I. pásme
(určené na podnikanie)

v II. pásme

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

6,00 Sk/ m
byty

4,00 Sk/ m

nebytové priestory 25,00 Sk/ m

nebytové priestory

2

2

2

25,00 Sk/ m

95,00 Sk/ m

75,00 Sk/ m

2

2

2

DANE Z POZEMKOV (VZN č. 21/2004 - daň z nehnuteľností)

p.č. druh pozemku sadzba - 2005

1.
(príloha k zákonu č. 582/2004 Zb. určuje hodnotu ornej pôdy
na rok 2005 pre k.ú. Pezinok a Grinava je 13,22 Sk/ m ) ročná sadzba dane zo základu dane

2.
(príloha k zákonu č. 582/2004 Zb. určuje hodnotu trvalého
trávnatého porastu na rok 2005 pre k.ú. Pezinok a Grinava ročná sadzba dane zo základu dane
je 2,88 Sk/ m )

v I. pásme
3.

v II. pásme
ročná sadzba dane zo základu dane

v I. pásme ročná sadzba dane zo základu dane
4.

v II. pásme
ročná sadzba dane zo základu dane

v I. pásme ročná sadzba dane zo základu dane
5.

v II. pásme
ročná sadzba dane zo základu dane

extravilán
ročná sadzba dane zo základu dane

v I. pásme ročná sadzba dane zo základu dane
6.

v II. pásme
ročná sadzba dane zo základu dane

orná pôda, vinice, ovocné sady a chmeľnice Hodnota pôdy
13,22 Sk/ m

0,35%

trvale trávnaté porasty Hodnota pôdy
2,88 Sk/ m

0,25%

Hodnota pôdy - 140 Sk/ m

záhrady
Hodnota pôdy - 140 Sk/ m

0,45%

Hodnota pôdy - 140 Sk/ m
0,72%

zast. plochy a nádvoria
Hodnota pôdy - 140 Sk/ m

0,45%

Hodnota pôdy - 140 Sk/ m
0,72%

ostatné plochy
Hodnota pôdy - 140 Sk/ m

0,45%

Hodnota pôdy - 140 Sk/ m
0,10%

Hodnota pôdy - 1400 Sk/ m
0,72%

stavebné pozemky
Hodnota pôdy - 1400 Sk/ m

0,45%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

(centrum)

(ostatné)

ročná sadzba dane zo základu dane0,72 %


