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Rok Nar. deti Prisťahovaní Odsťahovaní Zomrelí Počet obyv.
k 31.12.

2002 174 423 430 162 21 897

2003 203 326 367 183 21 876

2004 201 412 365 170 21 954

Demografický vývoj obyvateľstva za roky 2002 - 2004

Podľa informácie, ktorú sme
získali z evidencie obyvateľstva
Mestského úradu, v minulom roku
sa v Pezinku narodilo 201 detí a
zomrelo 170 osôb. Prisťahovalo
sa 412 a odsťahovalo 365 ľudí. K
31.12. 2004 mal Pezinok 21 954
obyvateľov, čo je o 78 viac ako v
predchádzajúcom roku.

Ide o priaznivý vývoj v porov-
naní s rokom 2003, keď sa do

nášho mesta viac ľudí prisťaho-
valo ako sa z neho odsťahovalo
(+47 osôb) a tiež menej ľudí zo-
mrelo ako v minulom roku (-13).

V roku 2005, po začatí plánova-
nej výstavby rodinných domov,
Pezinok celkom isto prekročí hra-
nicu 22 tisíc obyvateľov a v bu-
dúcich rokoch sa tento počet
bude stále zvyšovať.

(mo)

Pezinčanov je viac a bude ich pribúdať

V PEZINČANOVI
VÝHODNE

INZERUJTE

Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8,
Bratislava oznamujú, že v termíne 20.2. - 30.9. 2005 bude úplná uzá-
vierka železničného podjazdu na Drevárskej ulici, z dôvodov rekonštruk-
cie železničného mosta. Náhradná doprava bude po Tehelnej ulici, Za
dráhou a po novovybudovanej dočasnej obchádzkovej komunikácii Za
dráhou (povedľa trate).

Viac informácií o prebiehajúcich a pripravovaných rekonštrukčných
prácach na železnici prinesieme v budúcom čísle v rozhovore s riadi-
teľom stavby firmy SKANSKAIng. Danielom Vallom. (mo)

Uzávierka podjazdu na Drevárskej ulici

Primátor Pezinka Oliver Solga a starostovia obcí - Jozef Javorka (Slovenský Grob), Vladimír
Hrašna (Limbach), Miroslav Achberger (Vinosady) a Štefan Lenghart (Viničné) pri podpise zmluvy
o založení Pezinského mikroregiónu a budúcej vzájomnej spolupráci.

Vraky
zmiznú z ulíc

Mesto Pezinok pripravuje
zmluvu s firmou AUTO AZ s.r.o.
Malacky o likvidácii vrakov na
území mesta Pezinka. Automo-
bily bez značiek, poškodené či
dlhšie odstavené na ulici odtiah-
nu do areálu firmy, kde budú
nevyhnutný čas zaparkované.
Pred ich likvidáciou urobia všet-
ky právne kroky ako zistenie
majiteľa, odpísanie z centrálnej
evidencie a iné. (mo)

Dve ocenenia mestu
Mesto Pezinok bolo v závere

minulého roku ocenené dvoma
plaketami. Na slávnostnej schô-
dzi Mestskej časti Rača prevzal
primátor Pezinka Oliver Solga
ocenenie s poďakovaním za
udržiavanie dobrých susedských
vzťahov a prezentáciu Pezinka a
vinohradníckeho regiónu na ra-
čianskom Vinobraní 2004. Pla-
ketu za veľmi dobrú spoluprácu
udelil mestu a osobitne primáto-
rovi Cech pekárov a cukrárov
regiónu západného Slovenska
pri príležitosti 10. výročia svojho
založenia. (r)

Podpísali zmluvu
o založení
Pezinského
mikroregiónu

Vo štvrtok 17. februára sa zišli
na Mestskom úrade v Pezinku
štatutárni zástupcovia Pezinka a
obcí Slovenský Grob, Viničné,
Limbach a Vinosady, aby sláv-
nostne podpísali zmluvu o za-
ložení Pezinského mikroregiónu.
Za Pezinok zmluvu podpísal pri-
mátor Mgr. Oliver Solga, za obce
starostovia - Ing. Jozef Javorka,
Štefan Lenghart, Vladimír Hrašna
a Ing. MiroslavAchberger.

Za predsedu mikroregiónu zvo-
lili Jozefa Javorku, starostu obce
Slovenský Grob.

Viac informácií o Pezinskom
mikroregióne nájdete na 15. stra-
ne. (mo)

Okrem tradičných kvetov a slov
vďaky dostanú pezinskí učitelia k
svojmu sviatku aj tohto roku "kultúr-
ny" darček. Primátor mesta ich všet-
kých pozýva na predstavenie Rado-
šinského naivného divadla Člo-
večina II, ktoré sa uskutoční vo štvr-
tok 31. marca v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Sprievodným podujatím bude
výstava Učiteľ a tvorivosť, ktorá
bude prezentovať alternatívne me-
tódy výučby učiteľov pezinských
škôl. Výstava potrvá od 21.3. do
10.4. v Minigalérii v Dome kultúry.

Organizátori podujatia ďakujú
firme Vitis, a.s. Pezinok za sponzo-
rovanie občerstvenia pre osláven-
cov. (EL)

Učiteľom k sviatku

Príďte
na ETNOFESTIVAL

Ako sme informovali v minulom
čísle, v sobotu 26. februára sa
koná v priestoroch Domu kultúry
v Pezinku . V
13-hodinovom programe sú do-
kumentárne filmy a diapozitívy z
Ázie, výstava fotografií Alana
Hyžu, brušné tance a hudobné
vyznania rôznych etník.

ETNOFESTIVAL

(mo)
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Firma Petmas dňom 1.1. 2005
ukončila spravovanie trhoviska
na Kupeckého ulici. Novým
správcom trhoviska sa stal Bohu-
slav Bula. Mestské zastupiteľstvo
schválilo Trhový poriadok ako
VZN č. 3/2005. (EL)

Nový správca trhoviska
na Kupeckého ul.

Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 o predškolských zariadeniach v znení
neskorších predpisov a nariadení riaditeľmaterskej školy prijíma deti do
materskej školy na základe prihlášky. Prihlášky do jednotlivých mater-
ských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Pezinok na nasledujúci škol-
ský rok 2005/06 sa podávajú v marci 2005. Miesto, čas podania
prihlášky i počet voľných miest vo vekovej štruktúre je uvedený v ta-
buľke.

Dátum Čas Veková štruktúra Počet
voľných miest voľných

miest

14.3. 9.00-17.00 1.9. 01 - 28.2. 03 25
(2,5 - 4 roční)

2.3. 13.00-17.00 1.9. 99 - 28.2. 03 15
(2,5 - 6 roční)

30.-31.3. 15.00-18.00 1.9. 99 - 28.2. 03 24
(2,5 - 6 roční)

21.3. 16.00-17.00 1.9. 99 - 31.8. 00 10
(5 - 6 roční)

1.9. 00 - 31.8. 01 13
(4 - 5 roční)

1.9. 01 - 31.8. 02 18
(3 - 4 roční)

1.9. 02 - 28.2. 03 7
(2,5 - 3 roční)

3.3. 16.00-17.00 1.9. 01 - 28.2. 03 16
(2,5 - 4 roční)

8.3. 10.00-17.00 1.9. 99 - 28.2. 03 25
(2,5 - 6 roční)

Bystrická 1

Holubyho 49

Vajanského 16

Za hradbami 1

Záhradná 34

Základná škola
s mat. školou
Orešie 3

V Materskej škole Svätoplukova a v Materskej škole gen. Pekníka je
kapacita na školský rok 2005/06 naplnená.

Zápis detí do materských škôl

Mesto Pezinok úprimne ďakuje
firmám:

a za pod-
poru prezentácie mesta na Medzi-
národnom veľtrhu cestovného ru-
chu Slovakiatour, ktorý sa uskutoč-
nil 20. - 23. januára 2005 v Bratisla-
ve.

Vinárstvo Pavelka a So-
bolič, s.r.o., Vino Ludvik, Vino
Borik, Vitis, Ludvik Tretina,
Bageta Cukráreň Eva

(EL)

Opäť pomohli

Najbližší poslanecký deň sa
uskutoční v stredu 2. marca na
Mestskom úrade, v miestnosti č.
19, od 16.00 do 18.00 hod.

(r)

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

Poslanecký deň

Pracovníci Mestského múzea a
Malokarpatského múzea v Pezinku
pripravujú publikáciu o vývoji verej-
nej správy, ktorá vyjde k 358. vý-
ročiu udelenia výsad slobodnému
kráľovskému mestu Pezinku (14.
júna).

Riaditeľka Mestského múzea
nám o pripra-

vovanej publikácii povedala:
Petra Pospechová

(mo)

"Bude
obsahovať materiály o verejnej
správe od najstarších dochova-
ných písomností až po 20. storočie.
Chceli by sme to urobiť iným spô-
sobom, ako sa doteraz robili tieto
knižky. Myslíme si, že všeobec-
ných informácií, ako fungovala ve-
rejná správa je dosť, my by sme
chceli na konkrétnych prípadoch
ukázať, aká bola náplň práce a prá-
vomoci jednotlivých mestských
funkcionárov a zamestnancov."

Pripravujú publikáciu
o verejnej správe

Byty experimentálne aj svojpomocne
Mnohých občanov zaujíma, čo

všetko sa chystá na úseku vý-
stavby v Pezinku. O zámeroch v
tejto oblasti budeme informovať
postupne, pretože investorov je
viac.

Mesto Pezinok ako investor za-
bezpečuje výstavbu 41 bytov na
Zumberskej ulici pod Pinelovou
nemocnicou. Rozostavaný pavi-
lón, ktorý mal pôvodne slúžiť ako
zdravotnícke zariadenie, zmení
účel využitia na malometrážne byty
pre mladé rodiny a dôchodcov,
ktorí si nateraz nemôžu kúpiť byt
alebo postaviť dom. Výstavbu reali-
zuje pezinská firma Batea.

Primátor mesta násOliver Solga

informoval, že mesto pripravuje
projektovú dokumentáciu na nad-
stavbu Materskej školy Za hradba-
mi, kde budú byty. Taktiež sa pri-
pravuje výstavba bytov v areáli Zá-
kladnej školy na Kupeckého ulici.
Tu by mali vyrásť dve bytovky,
jedna pre mladých, druhá pre uči-
teľov. V obidvoch prípadoch je pod-
mienkou, že záujemcovia si vý-
stavbu zabezpečia vlastnými sila-
mi. Mesto im poskytne len poze-
mok a projektovú dokumentáciu.
Ak sa tento experiment vydarí, aj v
budúcnosti bude mesto podporo-
vať túto formu výstavby, keď sta-
vebníkom poskytne lacnejšie po-
zemky a projekty.

Z množstva ďalších drobnejších
akcií spomenieme budovanie chod-
níkov, trávnikov a kanalizačných
vpustov na Štefánikovej, Moyzeso-
vej, Kukučínovej, Jesenského ulici
a v iných častiach mesta.

Pozornosť sa venuje aj budovaniu
detských ihrísk. V pláne sú tri ihriská,
dve ukážkové vyrastú na sídliskách
Za hradbami a Muškát, jedno dobu-
dujú na sídlisku Juh. (mo)

Rozhodnúť musí ministerstvo zdravotníctva
Primátor mesta dostal list občana, v ktorom kritizuje zdevasto-

vané budovy v starej časti Psychiatrickej liečebne Philippa Pinela a
zároveň navrhuje ich možné využitie.

Tento žalostný stav objektov je primátorovi známy, žiaľ, mesto
nemá dosah na ich využitie, pretože nie je ich majiteľom. Patria re-
zortu zdravotníctva, rozhoduje o nich priamo Ministerstvo zdravot-
níctva. O využití opustených priestorov už bolo niekoľko rokovaní a
informácií, ale zatiaľ sa v tejto veci definitívne nerozhodlo. (mo)

Byť občanom
v každodennom

živote
Byť občanom znamená mať sú-

bor vlastností, ktoré sú v podstat-
ných črtách totožné s tými, ktoré
sú nevyhnutné aj pri definovaní
pojmu "byť človekom". Zoberme si
ako príklad odvahu a statočnosť.
Odvahou je nielen poskytnúť po-
moc druhému v mimoriadnej
alebo nebezpečnej situácii, ale aj
verejne sa postaviť proti negatív-
nym javom, s ktorými sa stretá-
vame v každodennom živote.
Teda nie ľahostajnosť alebo odo-
slanie anonymu, ale verejná pre-
zentácia svojho názoru a jasné
vyjadrenie postoja. Ako primátor
sa s tým stretávam skoro denne.
Niekedy sa mi to javí ako zvláštny
druh slepoty, ako paralyzujúca
výhovorka, že "aj tak sa nič ne-
zmení"...

Na druhej strane však už možno
vidieť v našom okolí aj to klíčenie
drobných zrniek občianskeho se-
bauvedomenia, najprv v podobe
záujmu a vytvárania vzťahu a ne-
skoršie aj v snahe podieľať sa na
spolurozhodovaní a prijímaní
vlastnej zodpovednosti.

Deje sa to najmä v oblasti ekoló-
gie a starostlivosti o najbližšie ži-
votné prostredie. Práve tu dokážu
občania veľmi vehementne vyjad-
riť svoj názor tak na verejných
zhromaždeniach, ako aj formou
podpory petičným akciám. V
ostatnom období sme sa o tom
mohli presvedčiť práve v súvislosti
so skládkou odpadu v Novej jame.
Odmietavé stanovisko občanov k
už druhej skládke blízko centra
mesta motivovalo aj spôsob hla-
sovania poslancov MsZ. V týchto
a mnohých ďalších prípadoch sú
občania ochotní obetovať svoj
voľný čas a zaštítiť svoj názor i
vlastným menom.

Oveľa ťažšie splniteľná je už po-
žiadavka niesť zodpovednosť
dlhodobo a cieľavedome, naprí-
klad angažovanosťou v práci mest-
ských zastupiteľstiev, rád a komi-
sií. Tam už človek tlmočí a zastu-
puje nielen svoj ale i názor svojich
spoluobčanov - voličov. Tam už to
často iskrí rôznymi záujmami, lo-
bizmom, ale i hľadaním kompro-
misov, ktoré určite nebudú po
chuti všetkým. To už nie je len jed-
noznačné "za", alebo "proti". Je to
často tá klasická škola demokra-
cie, ale aj tolerancie, vecných argu-
mentov a rozumného zvažovania.
A tiež všeobecne zrozumiteľné
deklarovanie vlastných postojov,
morálky a občianskej statočnosti.

Mojim neskromným želaním je,
aby toho bolo medzi ľuďmi čoraz
viac.

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok
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Ståpek po našemVíťazi ankety Najlepšia predajňa roka 2004:

Hypermarket TESCO láka denne stovky zákazníkov.

Lahôdky u Katky
a TESCO

Už dvanástykrát sa
uskutočnilo vyhodnote-
nie ankety Najlepšia
predajňa roka v Pezin-
ku, tentoraz za rok
2004. Vyhlasovatelia
súťaže Mestský úrad v
Pezinku a redakcia Pe-
zinčana prvý raz použili
novú formu hodnotenia -
o poradí rozhodovalo
102 respondentov do-
tazníkovej ankety. For-
ma hodnotenia sa zme-
nila, aby sa dosiahla väčšia objek-
tívnosť. Pri výbere respondentov
sa zohľadnilo ich bydlisko, pohlavie
a zamestnanie.

Prvý raz sa hodnotilo v dvoch ka-
tegóriach - v prvej boli menšie pre-
dajne a prevádzky služieb, v druhej
supermarkety a hypermarkety. Dô-
vodom bolo to, že v minulom roku
pribudli v obchodnej sieti v našom
meste tri nové veľkopredajne, kto-
rým malé obchodné prevádzky
môžu len ťažko konkurovať.

V kategórii menších predajní naj-

viac hlasov (19) získali, podobne
ako vlani, Lahôdky u Katky. Na dru-
hom mieste sa umiestnila Cukrá-
reň u mamičky na Zigmundíkovej
ulici (13 hlasov) a na treťom Hodi-
nárstvo HOFI (7 hlasov). Ďalšie
poradie: 4. Drogéria 101 (5 hlasov),
5. TINA, Optika na Holubyho ul.,
Pekáreň pri Farskom kostole, Bage-
ta, Štefánikova ul. (po 4 hlasy), 6.
M-Market, Grünrock (3 hlasy).

V kategórii veľkopredajní suve-
rénnym spôsobom zvíťazil hyper-

market TESCO s počtom hlasov
61. Druhá priečka patrí marketu
Co-ma-co (Real-market, CBA) s 20
hlasmi a tretia hypermarketu Hy-
pernova (19 hlasov). Ďalšie pora-
die: 4. BILLA (9 hlasov), 5. Jednota
Sever (6 hlasov).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
a ocenenie najlepších predajní sa
uskutočnilo 17. februára v obradnej
sieni na MsÚ v Pezinku. Ceny víťa-
zom odovzdal primátor mesta Oli-
ver Solga. (mo)

Čo oceňujete
na víťazoch?

- kvalitný tovar, ochotný perso-
nál, čistota, príjemné prostredie,
poloha predajne.

- dobré ceny, vyhovujúci čas
predaja, dobrá reklama, vyho-
vujúca poloha, kvalitný tovar,
široký sortiment pod jednou stre-
chou, príjemné prostredie.

Lahôdky u Katky

TESCO

Voľba kráľovnej vína v malokarpatskom regióne
V piatok 18. marca o 18.00 hod. sa v Dome kul-

túry v Pezinku uskutoční 3. ročník voľby Kráľovnej
vína malokarpatského regiónu. O korunu kráľovnej
sa budú uchádzať dievčatá z nášho regiónu vo
veku 16 - 25 rokov. V neverejnej časti si budú merať
sily v znalostiach a praktických zručnostiach z ob-
lasti vinohradníctva a vinárstva. V druhej časti, už
za účasti divákov, sa predstavia pozvánkou do re-
giónu, rodného mesta, či obce, vo voľnej disciplíne
a v praktickej časti - ťahaní vína heverom. Adeptky
na titul sa môžu prihlásiť v predĺženom termíne do
7. marca v Mestskej vínotéke v Pezinku, Radničné
nám. 9, tel. 0907 593 204.

Organizátormi podujatia sú Združenie Malokar-
patská vínna cesta, Združenie pezinských vinárov
a vinohradníkov, Mesto Pezinok, Kultúrne centrum
Pezinok a Malokarpatské osvetové stredisko Mod-
ra. Vstup na finálový večer je voľný. (EL)

Kto prevezme korunku Kráľovnej vína od minuloročnej
víťazky Ľubice Kollárovej z Báhoňa?

Zástupcovia ocenených predajní s primátorom mesta. Snímky (mo)

Na tomto mieste ste si už,
milí čitatelia, iste zvykli na
Stlpek po našem od strýca
Laja. Žiaľ, tentoraz obľúbené
riadky v pezinčine chýbajú,
pretože autor rubriky Lajo
Slimák nebol v uplynulých
dňoch zdravotne fit a tak
písanie nestíhal. Ako nám
povedal, výpadok ho mrzí, ale
nedalo sa inak, hoci má veľa
tém na spracovanie i pod-
netov od čitateľov. Ubezpečil
nás však, že už v najbližšom
čísle "Stĺpek" znovu bude.
Tešíme sa a želáme Lajovi
skoré uzdravenie. (red.)

Čo vás zaujíma
o Pezinku?

Aj keď sa pravidelne snažíme v
našich novinách prinášať aktuálne
informácie o dianí v našom meste,
predsa len zrejme máte niektoré
otázky, na ktoré ste doposiaľ nedo-
stali odpoveď. Ponúkame vám túto
príležitosť, keď nám vaše otázky
alebo pripomienky pošlete najne-
skôr do 10. marca na adresu redak-
cie. O odpovede požiadame primá-
tora mesta alebo iných zaintereso-
vaných funkcionárov a pracovní-
kov. Prinesieme ich v budúcom
čísle. (red.)

Pozemky na výstavbu
Krajský pozemkový úrad v Brati-

slave udelil v zmysle § 13 zák. č.
220/2004 súhlas na vyňatie poľ-
nohospodárskej pôdy vo výmere
17,5 ha na nepoľnohospodárske
účely - výstavbu obchvatovej komu-
nikácie a rodinných domov a bytov.
Ide o pozemky mesta, ktoré nadvä-
zujú na nákupné stredisko Sahara
s vyústením na Dubovom vŕšku.
Na tomto území bude stáť 145 ro-
dinných domov a sedem bytoviek
po šiestich bytoch. (mo)

Oznámenie
o rokovacom konaní

Mesto Pezinok bude vymieňať
okná a dvere na administratívnej
budove Mestského úradu, Rad-
ničné nám. 7 v Pezinku za plasto-
vé. Výber dodávateľa bude rokova-
cím konaním so zverejnením. Ob-
hliadka bude 28. 2. a 7. 3. 2005 na
MsÚ, Radničné nám. 7 v Pezinku.
Ponuku treba poslať na MsÚ alebo
doniesť priamo na rokovacie kona-
nie, ktoré bude dňa 17. 3. 2005 o
9.00 hod. v budove MsÚ, Radničné
nám. 7, zasadačka č. 12.

Zálohu môžeme poskytnúť v aprí-
li, realizácia - máj 2005. Kontaktná
osoba: Ing. Stanislav Kunák,
033/6901 171 alebo 0905 402 608.

(id)
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Na mimoriadnom Mestskom
zastupiteľstve 20. januára sa
zúčastnilo veľa mladých ľudí,
čo je potešiteľné. Vidno, že
mladým záleží na zdravom
životnom prostredí v Pezinku.
Ale, ako to na rokovaní viac-
krát zaznelo, treba spojiť sily a
začať osvetovú prácu, najmä
na sídliskách, aby ľudia vo
väčšej miere triedili komu-
nálny odpad. V tomto môžu
veľa pomôcť tretí sektor či
miestne médiá. Keď sa nám
podarí znížiť množstvo odpa-
dov z terajších 6500 ton aspoň
na 5500 ton, bude to veľmi
dobré. Pezinok bude zdravší,
krajší a ušetríme aj na poplat-
koch za vývoz odpadov.

Stanislav Pátek
poslanec MsZ

Zvýšme triedenie
odpadu

Už aj v Pezinku bol založený
klub spoločnosti Prometheus.
Toto združenie občanov Sloven-
ska bez vyznania, aktívne spolu-
pracuje so sesterskými spoloč-
nostiami vo viacerých krajinách
Európy. Je členom Medzinárod-
nej humanistickej a etickej únie a
Európskej humanistickej federá-
cie. Združuje stúpencov vedec-
ko-materialistického svetoná-
zoru a sekulárneho humanizmu.

Usiluje sa o otvorenú občian-
sku spoločnosť, utváranú na zá-
klade demokracie a slobody, plu-
ralizmu a tolerancie, rozvíjanie
výchovno-vzdelávacej a kultúr-
no-osvetovej činnosti na báze
vedeckého poňatia sveta a člo-
veka v ňom.

Ak je vám toto združenie blízke
a chcete prispieť k posilneniu
jeho pôsobnosti staňte sa jeho
členom. Prihlásiť alebo len infor-
movať sa môžete na tel. 0903
245 171 alebo napíšte na adre-
su: Za hradbami 18, 902 01 Pezi-
nok.

Mária Marušicová
predsedníčka klubu

Vážení a drahí Pezinčania,
našla som si na internete
stránky o Pezinku, a aké bolo
moje prekvapenie, keď som
uvidela nádherne reštaurované
domy, ktoré sú úzko späté s mo-
jim detstvom. Napríklad rohový
dom na Štefánikovej ulici. Naro-
dila som sa tam - bola tam ban-
ka, jej riaditeľom bol pán Vra-
blic. Bývali na poschodí a my v
zadnom trakte vo dvore. Ďalší
dom - ten je i krásne opísaný v
histórii, že tam v roku 1949 boli
malé obchodíky. Jeden z nich
patril mojej babke Antónii Far-
bulovej, bola to galantéria.
Presne si pamätám ten deň,
keď cez námestie kráčali traja
muži v čiernych dlhých kabá-
toch, aby babke obchod skon-
fiškovali. Ďalej ma upútala pa-
mätná doska pri Farskom kos-

tole, na ktorej je meno Michal
Farbula, bol to dedkov brat.

Mám v očiach slzy dojatia,
síce žijem v Prahe od roku 1949
(vtedy som mala štyri roky), ale
srdcom som stále Pezinčanka.
Chodila som do Pezinka každé
prázdniny, bola som tam aj bir-
movaná, pretože v Prahe to
bolo zakázané. Dva roky som v
Pezinku chodila aj do školy
(1953 - 1955) k pani učiteľke
Jánošíkovej.

Prosím, nehnevajte sa, že si
takto vylievam srdce, ale už
som na dôchodku a každá
zmienka o Pezinku ma zaujíma,
a potom vidieť svoje detstvo na
fotografii, jednoducho musela
som Vám to napísať.

Prajem Vám všetko najlepšie
a nech je Pezinok stále krajší.

Danica Tomášková

Srdcom som Pezinčanka

V januári tohto roku sa konal v Dome kultúry už 11. ročník Plesu Far-
nosti Pezinok. Tradičné podujatie si už získalo veľa priaznivcov, kto-
rých vždy láka dobrá zábava a príjemné prostredie. Do tanca a na po-
čúvanie hrali tri hudby - dychová hudba Cajlané, hudobná skupina
Strapec a country skupinaArion.

Čistý zisk z plesu, v sume 41 600 Sk, organizátori odovzdali Rímsko-
katolíckemu úradu v Pezinku, ktorý ho použije na financovanie opravy
interiéru Farského kostola. (mo)

Zisk z plesu na opravu kostola

Oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí

a rodiny zriadilo bezplatnú tele-
fónnu linku na

, na
ktorú každý občan môže bez-
platne aj anonymne upozorniť na
konkrétny prípad bez obáv z re-
presie, ak má podozrenie zo zne-
užívania sociálneho systému a
podvodov, teda aj zneužívania
sociálnych dávok. Telefónny kon-
takt: 0800/191 222.

oznamovanie
prípadov zneužívania sociál-
neho systému a podvodov

(gs)

Chcem sa s vami podeliť o záži-
tok, ktorý sa mi stal 6. februára
pred obchodným domom Billa v
Pezinku. V nedeľu som sa vracal
so svojou rodinou z návštevy a
chcel som narýchlo kúpiť čerstvý
chlieb na večeru. Všimol som si,
že niektorí ľudia predo mnou sa
pri vchode otočili a odchádzali
preč. Až pri vchode som pochopil
prečo tak urobili. Hoci bolo 18.55
a otvorené majú do 19.00 hod.,
uniformovaný pracovník stojaci
pri dverách vypol ovládanie na
fotobunku a otváral už len manu-
álne. Dovnútra ma nechcel vpus-
tiť. Keď som mu povedal, že ešte
nie je devätnásť, ukázal mi na
mobile, že on ich už má. O tom,
že nie je ešte zatváracia hodina
ho na svojich hodinách pre-
sviedčala aj moja manželka a
nepomohla ani prosba, že idem
kúpiť len chlieb. Povedal, že on
chce ísť tiež domov a odišiel od
dverí preč. Usúdil som, že v Bille
sa neriadia heslom Náš zákaz-
ník, náš pán.

Veľa úspechov v podnikaní
želá bývalý zákazník. Igor Noga

Neobslúžili ma
počas otváracích hodín

Tohtoročná zima poskytla pod-
mienky aj na vytvorenie tohto
umeleckého dielka. Postavičky z
ľadu sme zazreli v polovici febru-
ára na Hrnčiarskej ulici pred do-
mom č. 10. Za skvelý nápad,
ktorý zaujal mnohých okoloidú-
cich, najmä však deti, autorovi
ďakujeme. Snímka (mo)

Vlani sa v Pezinku narodilo
201 detí, z toho 102 dievčat a
99 chlapcov.

Najobľúbenejšími dievčen-
skými menami boli (7),

(6), (5),
(4), medzi

chlapcami a
(8), (6), a

(4). Skladba mien je veľmi
pestrá, rodičia novorodencom
vybrali až 91 mien.

Najviac detí sa narodilo v
máji (19), v auguste (18) a v
apríli (17).

V Pezinku sa v minulom roku
narodilo prvé eurodieťa na Slo-
vensku (po vstupe SR do
Európskej únie) - bola ňou

.

Natália
Alexandra Ema Nina,
Kristína, Viktória

Jakub Tomáš
Samuel Adam Mar-

tin

Do-
minika Holásková (mo)

Mená novorodencov

Nebojte sa za svoj názor
Chcel by som zareagovať na člá-

nok o spolužití s Rómami (Pezinčan
č. 1/05). Neviem či tých 58 percent
opýtaných nežije v Pezinku, keď
nemajú skúsenosti s Rómami.

Dlhší čas žijem v USA a som šo-
kovaný, že mnohí ani teraz v demo-
kracii nemajú svoj názor. Ľudia by
sa mali zobudiť. Moju mamu 7.
februára 2005 prepadol v Pezinku
Róm, ale zo strachu nepovie nič.
Našťastie v blízkej pekárni vykla-
dali múku a jeden z robotníkov si to
všimol a mame pomohol. Tomuto

človeku by som sa chcel z celého
srdca poďakovať. Moji rodičia sú
pre mňa všetko.

Pozdravujem tiež Strýca Laja, je
to príjemné, keď človek číta jeho
riadky v pezinčine. Nemáme sa
ozaj za čo hanbiť. Čo sa týka názvu
Fortna, tiež mi viac pasuje ten
tvrdší tvar slova ako s mäkčeňom.
Niektorí ľudia by zmäkčili ozaj všet-
ko. V USA má každý štát svoje ná-
rečie a nikto sa za to nehanbí.
Ctime si staré - staroba je múdrosť!

JurajAlföldy

Prieskum o záujme turistov
Na januárovom veľtrhu cestov-

ného ruchu Slovakiatour v Bratislave
bol urobený prieskum, ktorý mal za
cieľ zistiť záujem turistov o Pezinok.

Z prieskumu vyplynulo, že až 68
percent oslovených respondentov

považujú Pezinok za zaujímavý pre
dobré víno a gastronomické špecia-
lity. Prírodné krásy zaujíma 7 per-
cent, históriu a pamätihodnosti 5
percent, kultúru 6 percent a športové
podujatia 8 percent návštevníkov.

Pezinok ako objekt cestovného
ruchu navštívilo 86 perc. responden-
tov. Respondenti si myslia, že v
rámci dovolenky je v Pezinku pro-
gram na: niekoľko hodín - 38 perc.,
na 1 až 2 dni - 43 perc., 3 dni až týž-
deň - 10 perc., na viac ako týždeň - 3
percentá. (mo)
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Poslanci Bratislavského samo-
správneho kraja prerokúvali vlani
v decembri správu o zdravotnom
stave obyvateľstva. Z obsiahleho
materiálu sme vybrali niektoré
údaje, týkajúce sa nášho okresu.

Podľa štatistických údajov k 1.7.
2002 v okrese Pezinok žilo 54
429 obyvateľov, z čoho je 52 per-
cent žien. V roku 2000 bola ve-
ková štruktúra obyvateľstva: 0 -
14 rokov 4920 mužov, 4625 žien,
15 - 59 rokov 18312 mužov,
18161 žien, nad 60 rokov 3130
mužov, 5134 žien. V najnižšej ve-
kovej kategórii 0 - 14 rokov je teda
viac mužov (o 295), ale vo veku
nad 60 rokov je viac žien (o 2004),
čo potvrdzuje známy fakt, že ženy
sa u nás dožívajú vyššieho veku.

Úmrtnosť v roku 2002 (počet
úmrtí na 100 tisíc obyvateľov) je v

Bratislavskom kraji v porovnaní
so slovenským priemerom u
mužov nižšia a u žien mierne
vyššia. Najčastejšou príčinou
úmrtí u mužov sú onkologické
ochorenia (pľúca a priedušky, ko-
lorekt. karcinóm, hrubé črevo,
prostata), obehová sústava (is-
chemická choroba, infarkt myo-
kardu, hypertenzia), dýchacia
sústava tráviaci trakt. Ženy naj-
častejšie zomierajú na choroby
obehovej sústavy, onkologické
ochorenia (nádory prsníka, hru-
bého čreva, pľúc a priedušiek),
choroby dýchacej sústavy a trá-
viaceho traktu.

V roku 2002 bol výskyt novozis-
tených prípadov onkologických
ochorení pri porovnaní vidieckych
okresov Pezinok, Malacky a Se-
nec najvyšší v okrese Malacky

(muži 479, ženy 422) a najnižší v
okrese Senec (muži 453, ženy
292). V okrese Pezinok bolo u
mužov 476 a u žien 390 onkolo-
gických ochorení na 100 tisíc oby-
vateľov. Vyšší výskyt tohto ocho-
renia zaznamenali v okresoch
Bratislava I, Bratislava III, Brati-
slava II a Bratislava IV.

Zastupiteľstvo BSK určilo
okruhy problémov, ktoré je nevy-
hnutné v budúcnosti v našom kraji
riešiť: starnutie obyvateľstva, po-
kles pôrodnosti, zabezpečiť do-
stupnosť zdravotníckych služieb
prvého kontaktu pre starých obča-
nov, zlepšenie zdravotného sta-
vu, sledovať výskyt epidemiolo-
gických závažných ochorení, naj-
mä tuberkulózy, sexuálnych pre-
nosných ochorení a drogovej zá-
vislosti. (mo)

Zaoberali sa zdravotným stavom obyvateľov

Zmena účtu
Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa, pobočka
Bratislava-okolie oznamuje, že
od 1. februára 2005 došlo k
zmene čísla účtu na zaplatenie
poistného. Poistné na nemocen-
ské, starobné, invalidné, úrazové
poistenie, poistenie v nezamest-
nanosti, garančné poistenie a do
rezervného fondu solidarity, pe-
nále, pokuty a poplatky za nespl-
nenie oznamovacej povinnosti
(aj za obdobie pred rokom 2005)
poukazujte na

(štátna pokladnica). Účet po-
bočky č. 1041903-112/0200 bol
od 31.1. 2005 zrušený.

Sociálna poisťovňa oznamuje
zamestnávateľom, ktorí zamest-
návajú 20 a viac zamestnancov,
že sú povinní s účinnosťou od
1.2. 2005 zasielať mesačné vý-
kazy poistného a príspevkov elek-
tronickou poštou. Bližšie infor-
mácie sú k dispozícii v Sociálnej
poisťovni, pobočka Bratislava-
okolie.

účet Sociálnej
poisťovne, pobočka Bratisla-
va-okolie č. 7000155776/8180

JUDr. Eva Rózsasová

Ďalší krôčik dopredu
Prípravy na budovanie Podkar-

patskej kanalizácie, na ktorú má
byť napojený Pezinok a okolité
mestá a obce, sa posunuli opäť
dopredu. Na poslednom pracov-
nom stretnutí 2. februára bola
prezentovaná mapa, na ktorej je
už vyznačená trasa kanalizač-
ného zberača.

Ocenením angažovanosti náš-
ho mesta v tejto veci je aj to, že
náš Stavebný obecný úrad bol
poverený zastupovaním zainte-
resovaných obcí v pozícii staveb-
ného úradu. (mo)

Dobrá správa
pre vinárov

Za veľmi priaznivú správu pre
vinohradníkov a vinárov na Slo-
vensku možno považovať to, že
vlani oproti roku 2003 vzrástol
približne o 15 percent podiel vína
na konzumácii alkoholu.

Zvýšenie spotreby vína spôso-
bili dobré dovozy, ale aj kvalitná
ponuka slovenských vinárov.
Zmenilo sa aj správanie spotre-
biteľa, ktorý si v posledných
rokoch viac potrpí na ročník vína,
rozlišuje medzi suchými a slad-
kými, stolovými, akostnými a ví-
nami s prívlastkami. (r)

Mladí budú mať Študentský parlament
Vo štvrtok 17. februára sa usku-

točnilo prvé zasadnutie Študentskej
rady ako poradného orgánu Štu-
dentského parlamentu v Pezinku.
Na poslanie mládežníckeho orgánu
sme sa spýtali

(na snímke), zástupcu
primátora a konzultanta Študent-
ského parlamentu.

-

-

Ing. Jozefa Chyno-
ranského

Kto prišiel s myšlienkou za-
ložiť v našom meste Študentský
parlament (ŠP)?

Kto bude tvoriťŠP?

l

l

Máme to vo volebnom programe
Mestského zastupiteľstva a k to-
muto MsZ prijalo aj osobitné uzne-
senie v marci 2003.

Mládežnícku samosprávu mesta
bude tvoriť 25 členov, podobne ako
v Mestskom zastupiteľstve. Každá
stredná škola bude mať päť zástup-

cov, ktorých si vyberú sami študenti.
Základné školy budú mať po jed-
nom zástupcovi zo žiakov 8. - 9.
ročníka. Všetci členovia parlamentu
by mali mať trvalý pobyt v Pezinku.
l Aké je poslanie mládežníckej

samosprávy?

-

-

Mala by byť reprezentantom všet-
kých mladých ľudí v meste, organi-
zovať ich život a prenášať problémy
a návrhy na ich riešenie mestskému
zastupiteľstvu. Študentský parla-
ment by mal aktívne vstupovať do
vecí verejných a svojím konaním
pestovať u mladých ľudí zodpoved-
nosť a spoluúčasť na vedení a roz-
voji mesta. Chceme tiež, aby mladí
ľudia spoznali a pochopili fungova-
nie miestnej samosprávy a pripravili
sa na prípadné pôsobenie v nej.

Má sa uskutočniť 3. marca. Na
programe je voľba predsedu a
dvoch podpredsedov, voľba Štu-
dentskej rady, schválenie štatútu a
rokovacieho poriadku.

l Kedy sa uskutoční ustanovu-
júce zasadnutie ŠP?

(mo)

Mestské múzeum zaplnili krásne motocykle
V Mestskom múzeu v Starej rad-

nici je inštalovaná jedinečná výsta-
va, ktorú by si nemal nechať ujsť
žiaden priaznivec motorizmu. V
piatich výstavných miestnostiach
sa môžete kochať na nádherných
motocykloch - veteránoch. Je ich
takmer päťdesiat, rôznych značiek,
od viacerých výrobcov, líšia sa ku-
batúrami, ročníkmi výroby. Viaceré
boli vyrobené v bývalom Česko-
Slovensku, ale niektoré pochá-
dzajú aj zo zahraničia a predsta-
vujú slávnu kapitolu dejín európ-
skeho a svetového motorizmu.

Tieto motocykle majú viacerých
majiteľov, všetkých spája spoločné
hoby a láska k motorkám, obdiv a
zároveň aj úcta k ich výrobcom a
histórii. Väčšina majiteľov si tieto
historické stroje svojpomocne zre-
parovala a roky ich za zložitých
podmienok udržiava v pojazdnom
stave.

Vďaka pochopeniu a iniciatíve Motocykle značiek Ariel, BMW a Ogar.

pracovníkov Mestského múzea a
členov pezinského Veteran car
clubu, inak najväčšieho na Sloven-
sku, teda môžeme obdivovať
krásne udržiavané stroje. Sú tu

jawy, čezety, britské ariely, pragy,
BMW, ogary a mnohé iné. Nene-
chajte si ujsť príležitosť vidieť túto
výstavu, ktorá potrvá do 15. apríla.

Milan Oravec
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Z ustanovujúcej schôdze JDS v Grinave, v marci minulého roku.

Už aj v Grinave je Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku. Vznikla vlani v marci, založilo ju dvadsaťdva členov. Na ustanovujúcej
členskej schôdzi Mgr. Mária Konečná, predsedníčka Okresnej organizácie
JDS v Pezinku, oboznámila prítomných so stanovami a poslaním organizá-
cie. Zvolili sme si tiež päťčlenný výbor a dvochčlenov revíznej komisie.

O niekoľko dní sa chystáme hodnotiťnašu ročnú činnosť, ktorá bola mimo-
riadne bohatá. Mestský úrad nám vyšiel v ústrety a umožnil nám stretávať
sa v priestoroch Integrovaného klubu. Stretávame sa pravidelne dvakrát do
mesiaca. Zabávame sa, spievame, spoločne oslavujeme okrúhle životné
jubileá, meniny, hráme v karty,čítame časopisy, pozeráme video, ktoré si
pri rôznych akciách sami natočíme. Taktiež usporadúvame vo vlastnej réžii
tanečné zábavy, ako fašiangovú, Katarínsku a majáles, na ktorý sme po-
zvali vzácnych hostí zo ZO JDS Pezinok a všetkých seniorov z Klubu
dôchodcov v Grinave. Spoločne navštevujeme kúpaliská, prezentácie,
športové hry, gulášparty a iné.

Neverili by ste, čo všetko človek v pokročilom veku dokáže. Z vlastnej
skúsenosti by som odporúčal ostatným seniorom, ktorí sa ešte nezapojili
do našich radov, aby neváhali a prišli medzi nás podeliť sa o svoje skúse-
nosti a nové nápady. Veď, ktosi múdry povedal: "Zmena je život a život je
pohyb". Ján Veselý, predseda ZO JDS Grinava

Bohatá činnosť Jednoty dôchodcov v Grinave

Prieskum zameraný na podmienky života detí a mládeže v Pezinku
V januári MsÚ v Pezinku - odd. vzťahov k verejnosti, pripravil dotaz-

nikový prieskum u 100 respondentov (kvótny výber) zameraný na
zisťovanie názorov občanov na podmienky života detí a mládeže v
Pezinku. Respondenti odpovedali na tri otázky:

1. Ako hodnotíte starostlivosť o deti podľa oblastí (v %):

veľmi priemerne negatívne nevedia,
dobre

Zdravotná starostlivosť 28 50 6 16

Vzdelávanie (školy) 44 43 2 11

Podmienky pre šport 20 46 22 12

Kultúrne uplatnenie 34 44 11 11

Sociálna starostlivosť 13 42 10 35

Bezpečnosť 14 53 10 23

Životné prostredie 15 44 33 8

Duchovná oblasť 29 33 6 32

Medziľudské vzťahy 21 46 10 23

Rešpektovanie práv detí 21 28 11 40

neodpovedali

2. Čo navrhujete na zlepšenie podmienok
pre život detí v Pezinku?

22x

14x

7x

- vybudovať športoviská a
priestory na šport, získať viac tré-
nerov, aby šport v meste nebol ži-
velný (hokej, hokejbal, futbal, po-
riadny skejtpark, cenovo prístupné
kurty pre deti, dráha na kolieskové
korčule, bežecké trate, cyklotrasy,
autodráhy);

- vybudovať detské ihriská (s
drevnými prvkami, ako napr. v Me-
dickej záhrade v Bratislave, s väč-
šou bezpečnosťou, čo najďalej od
cesty, s prístupom aj cez víkendy a
počas prázdnin, ochranou pred
vandalmi a so zamedzením prí-
stupu psov) a areál pre staršie deti
(nad 6 rokov);

- rozšíriť počet krúžkov a príleži-

tostí na tzv. mimoškolskú činnosť a
ponuku aktivít na voľný čas;

- urobiť niečo s pezinskou
skládkou, zlepšiť životné prostre-
die a čistotu v meste, sprevádzko-
vať kaviarne a disko, kde sa nefaj-
čí, vybudovať detské centrum,
resp. centrá pre deti a mládež
alebo pastoračné centrum (napr. v
Grinave alebo na Severe), kde by
deti mohli hovoriť o svojich problé-
moch a kde by im bola poskytnutá
pomoc po každej stránke, viac špor-
tových, kultúrnych turistických po-
dujatí pre deti;

- zvýšiť kontrolu na detských
ihriskách, aby neslúžili na pobeho-

4x

3x

vanie psov. Ak to nebude možné,
radšej pieskoviská nahradiť hoj-
dačkami a preliezkami, vybudovať
letné kúpalisko;

- netreba budovať nové ihriská,
stačí dobudovať existujúce;

- zvýšiť úroveň výučby k národ-
nej hrdosti, väčšiu starostlivosť o
deti zo strany rodičov, prebrať skú-
senosti z iných miest (napr. v men-
šom Štúrove je 5 drevených hra-
cích zostáv pre deti), vybudovať
klub pre deti od 14 rokov, vyššie
dotácie na šport mládeže, zníženie
poplatkov detí na športové a kul-
túrne uplatnenie, zvýšiť kontrolu v
zariadeniach s automatmi, zvýšiť
ohľaduplnosť vodičov, cirkev by
mala viac podporovať aktivity mla-

2x

1x

dých, viac zapájať deti do organi-
zovania rôznych aktivít, eliminovať
negatívny vplyv rovesníckych sku-
pín, ktoré výrazne ovplyvňujú vý-
chovu dieťaťa (zabrániť, aby sa
deti v rovnakom veku stali ich člen-
mi), zvážiť výsadbu silne alergizu-
júcich drevín (breza, topoľ), resp.
ich pravidelné orezávanie, lebo
veľa detí je alergických na tieto stro-
my, napr. na Rulandskej ul. rastú
rovno pod oknami, v MŠ na Pekní-
kovej ul. sú zas brezy, detské
ihriská už nie sú lákadlom pre deti,
mali by sa zatraktívniť, Kultúrne
centrum by malo organizovať také
zábavno-vzdelávacie programy,
na ktoré by chodili deti samy a nie
pod tlakom rodičov.

3. Kde navrhujete umiestniť detské ihriská?
11x

11x

9x
8x
7x

- na Muškáte (napr. Muškát II -
Muškátova ul., medzi bytovkami
alebo na parkovisku okolo byto-
viek, Rulandská ul. až za garážami;

- v Zámockom parku (dobu-
dovať a rozšíriť existujúce);

- na každom sídlisku;
- na sídlisku Sever;
- v centre mesta (na Kupec-

kého ul., kde bolo dopravné ihris-
ko, v okolí Moyzesovej ul., na Te-
helnej ul., pri Kultúrnom centre,
starej lekárni, pri kostoloch);

5x

3x
1x

Redakcia Pezinčana,
Holubyho 42, 902 01 Pezinok,
e-mail: pezincan@msupezi-
nok.sk. (red.)

- v Grinave, pri školách a ma-
terských školách;

- na Kejde;
- na Starom dvore, na Pažiti,

na Cajle.
Vážení čitatelia, pokiaľ sa

chcete k tomuto problému vyjad-
riť aj vy, pošlite nám svoj názor na
adresu:
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- - čítanie z knihy Danka a Janka pre
deti z materských škôl;

- - vydavateľstvo
Mladé letá predstaví svoje najnovšie knižné tituly, možnosť zakúpenia
kníh s 20 percentnou zľavou;

-
a s jej knižkami Svetlá hus a Z ježkovej kapsičky;

hodiny knihovníckej gramotnosti
odpustenie pokút za upomienky
zápis detí do knižnice bezplatne počas celého marca.

- - rozprávanie z
histórie, autogramiáda s možnosťou zakúpenia kníh z vydavateľstva
Rak;

- - stretnutie matu-
rantov s jubilujúcim básnikom (70 r.);

odpustenie pokút za upomienky.
- požičiavanie kníh, časopisov, k dispozícii intenet,

posedenie v čitárni každý deň od 8.00 - 18.00 hod., okrem stredy: 13.00
- 14.00 hod., v sobotu 8.00 - 12.00 hod.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Ho-
lubyho 5. Bezplatné zápisy a odpúšťanie pokút platí aj na Pobočke Caj-
lanská ul. 63, kontakt: 033/641 2315, e-mail: librarypezinok@stonli-
ne.sk.

Podujatia pre deti:

Podujatia pre dospelých:

8.3. Dopoludnie s rozprávkou

9.3. o 10.00 hod. Rozprávanie o nových knižkách

10.3. o 10.00 hod. Stretnutie so spisovateľkou Vierou Valacho-
vičovou - Ryšavou

7.3. o 18.00 hod. Stretnutie s Pavlom Dvořákom

8.3. o 9.30 hod. Beseda s Jozefom Mihalkovičom

Služby knižnice

Miesto konania podujatí:

l
l
l

l

DNI KNIŽNICE 2005
7. - 12. marca

V Pezinku opäť s veľkým úspechom vystúpilo Radošinské naivné
divadlo, tentoraz s hrou Generál. Hlavný protagonista súboru Stani-
slav Štepka, ktorého sme s našim objektívom zachytili počas pred-
stavenia v šatni nám povedal, že pred pezinským obecenstvom sa
mu hrá veľmi dobre, pretože vie vytvoriť skvelú atmosféru. Rado-
šinci prídu do Pezinka o pár dní znovu - pri príležitosti Dňa učiteľov
(31.3.) uvedú hruČlovečina 2. (mo)

Venujte percentá daní Revii
Nadácia Revia je verejno-

prospešná organizácia, ktorá pod-
poruje medzisektorovú spoluprácu
a rozvíja myšlienky darcovstva a
dobrovoľníctva v Pezinku už osem
rokov. Za roky 1997 - 2004 sme v
Pezinku pomohli sumou 5 400 000
Sk. Naše aktivity realizujeme v part-
nerstve s Mestom Pezinkom, zá-
kladnými školami, mimovládnymi
organizáciami, individuálnymi dob-
rovoľníkmi, podnikateľmi.

Dôraz kladieme na také projekty,
ktoré spájajú komunitu a prinášajú
úžitok väčšine obyvateľov. Jednou
z možností, ako prispieť na aktivity
nadácie Revia je založiť si fond urči-
tého zamerania, ktorý spravuje
nadácia. Jedným z príkladov je
novozaložený Fond Klubu podni-

kateľov mesta Pezinka. Nadácii
Revia môžete pomôcť tiež tým, že
jej venujete 2 percentá daní. Týmto
krokom rozhodnete, že tieto pro-
striedky zostanú v regióne a
použijú sa na skvalitňovanie života
v Pezinku.

Nadácia kumuláciou prostried-
kov z daní môže podporiť aj väčšie
projekty s výraznejším prínosom
pre komunitu. Prostriedky sa pre-
rozdeľujú podľa zverejnených kri-
térií, pravidiel a podmienok, rovna-
kých pre všetkých.

Ak ste sa rozhodli venovať nám
2% daní pripájame kontaktnú adre-
su: REVIA - Malokarpatská komu-
nitná nadácia, 902 01 Pezinok,
Moyzesova 26, www.revia.sk, č.t.
641 3011, 0905 960 797. (revia)

Výstava o dobrých a zlých drakoch v jaskyni
V Malokarpatskom múzeu si v

týchto dňoch (4.2. - 6.3. 2005)
možno pozrieť výstavu Jaskyne-
draky-ľudia, ktorá prezentuje spoje-
nie výstav a

, z dielne Sloven-
ského múzea ochrany prírody a jas-
kyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom
Mikuláši. Autorkou oboch je Mgr.
Zuzana Šimková. Návštevníkom
ponúkame informačné tabule so
sprievodným slovom, ilustráciami a
fotografiami, ktoré dopĺňa trojroz-
merný materiál.

Je venovaná fenoménu draka a
jeho výskytu a úlohe v náboženstve,
mytológií, v ľudových rozprávkach a
v dielach učencov. Draky mali po-
dobu prevažne plazov, čo ich spája
so zemou a ukrývali sa najmä v jas-
kyniach. S rozprávkami, bájami a
legendami o drakoch sa stretávame
v kultúrach mnohých národov
Európy a Ázie.

V pohľade na draka existuje medzi
európskym a východoázijským pro-
stredím najmarkantnejší rozdiel.
Kým v Európe chápali drakov ako
stelesnené zlo, obludné násilnícke
bytosti, ničiteľov, obyvatelia východ-

Jaskyne Drakov Jas-
kyne a archeológia

Sekcia Jaskyne drakov

nej Ázie ich považovali prevažne za
symbol šťastia, plodnosti a úrodnos-
ti. Podľa Číňanov bol dokonca svet
stvorený v „epoche piatich drakov".
Východní draci boli k ľuďom zväčša
dobroprajní a priateľsky naklonení.

V Európe vystupujú draci v myto-
lógiách rôznych národov, povedzme
Grékov, Germánov. Ako stelesnené
zlo vystupujú i po prijatí kresťanstva.
Azda najviac ich však poznáme z
ľudových rozprávok.

V existenciu drakov verili jednodu-
chí a nevzdelaní ľudia ale aj učenci,
ktorí drakov popisovali ako skutočný
živočíšny druh. Na území Sloven-
ska sa týmito tvormi zaoberal naprí-
klad pruský učenec Johann Pater-
son Hain (17. stor.), píšuci o jasky-
niach s výskytom dračích kostí, z
ďalších možno spomenúť Daniela
Fischera a v 18. storočí spomína
drakov i Matej Bell. Učenci vychá-
dzali vo svojich prácach z nálezov
kostí neznámych zvierat. Dračie
pozostatky sa v Európe používali i
na liečenie, oveľa častejšie ich však
využívala čínska ľudová medicína.

Na prelome osemnásteho a de-
vätnásteho storočia v nachádza-
ných kostiach pri podrobnom štúdiu

rozpoznali pozostatky pravekých
zvierat, medzi ktorými dominovali
zvyšky veľkých jaskynných med-
veďov. Takéto pozostatky podporo-
vali predstavy ľudí o drakoch.

Jaskynný medveď žil temer v celej
Európe v období stredného a väčšej
časti mladého pleistocénu (300 tis.
- 13. tis. p.n.l.). Bol zhruba o 30 per-
cent väčší od medveďa hnedého,
vážil viac ako 1000 kilogramov.
Ostatky tohto zvieraťa poznáme z
mnohých slovenských jaskýň. Jas-
kynné priestory vyhľadávali ako
útočiská pred chladom, nepriazni-
vým počasím, rodili v nich mláďatá,
staré jedince tam zomierali. O jas-
kyne sa delili i s inými šelmami (kto-
ré ich tiež s obľubou využívali), po-
vedzme s jaskynnými levmi a hye-
nami, vhodný úkryt poskytovali i
ľuďom. Napriek svojej veľkosti a sile
bol jaskynný medveď obľúbeným
lovným zvieraťom najmä neander-
tálcov. Popri obžive a praktickom
využití (kožušina) medvede zohrá-
vali svoju úlohu i v umení, loveckej
mágií a kulte.

Trojrozmerný materiál, ktorý si
môže návštevník pozrieť zastupuje
lebka a kosti jaskynných medveďov
zo slovenských jaskýň.

Sekcia Jaskyne a archeológia

Mgr. Július Vavák
Malokarpatské múzeum

Prezentuje informácie o dvaná-
stich vybraných jaskyniach na Slo-
vensku, v ktorých sa v minulosti ko-
nali archeologické výskumy.

Na začiatok sa môže návštevník
dozvedieť o vzniku a rozširovaní
archeologickej zbierky v SMOPaJ v
Liptovskom Mikuláši, ďalej o ná-
lezoch z jaskyne Domica, z Majda-
Hraškovej jaskyne, Jasovskej jasky-
ne, Liskovskej jaskyne, Silickej
ľadnice, Chvalovskej jaskyne,
jaskýň Demänovskej doliny a Spiša,
ktoré plnili v dejinách rôzne úlohy
boli obydliami, útočiskami, miestami
kultu...

Vo vitrínach je materiál od praveku
po novovek - keramika, kamenná
industria, kostené ale i kovové pred-
mety. Najstaršími vystavenými nále-
zmi sú artefakty bukovohorskej kul-
túry (neolit) z jaskyne Domica, ďalej
možno spomenúť i kultové masky
kyjatickej kultúry (doba bronzová) z
Majda - Hraškovej jaskyne, falzifi-
káty mincí z Chvalovskej jaskyne
(neskorý stredovek,15. stor.).
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V nedeľu 16. januára sa vrátili pezinskí džu-
disti z Udine v Taliansku, kde štartovali na
medzinárodnej súťaži za účasti 84 družstiev.
Šéftréner pezinského džuda Jozef Tománek
(na snímke) mal dôvod na spokojnosť, keď
jeho zverenci získali celkové prvenstvo. Ško-
da, že sa našim džudistom nedarilo takto aj v
play off v decembri minulého roku. (mt)

Dňa 29.1. 2005 sa v bratislavskej
hale Mladosť konalo 3. kolo Slo-
venského pohára v kickboxe, na
ktorom štartovalo 24 klubov a 159
pretekárov z celého Slovenska,
medzi nimi aj kickboxeri z Karate-
kickbox klubu Pezinok. Naši pre-
tekári získali tieto prvenstvá:

(dorastenci do 59 kg,
semi kontakt),

(ženy do 59 kg, semi kon-
takt), (ženy
do 63 kg, semi kontakt),

(muži nad 91 kg, semi kon-
takt), (ženy do 55
kg, light kontakt),

(ženy do 59 kg, light kontakt),
(ženy do 63

kg, light kontakt).

Pohár federácie v karate pokra-
čoval 5. februára druhým kolom v
Banskej Bystrici. Aj na tomto podu-
jatí boli úspešní pretekári Karate-
kickbox klubu Pezinok, keď vo svo-
jich kategóriach zvíťazili:

(muži do 78 kg),
(muži nad 78 kg),

(ženy do 55
kg a dorastenky do 52 kg),

(ženy do 60 kg a doras-
tenky do 60 kg),

(Andrej Palčík,
Michal Greguš, Peter Matušek) a

(Alena Hupková, Zuzana Gregušo-
vá, Michaela Kohútová).

V januári sa v Nitre konal Pohár
kniežaťa Pribinu v karate, na kto-
rom sa zúčastnili žiaci a dorastenci
z celého Slovenska. Pezinskí kara-
tisti boli opäť úspešní:
získali - (dorastenci,
+72 kg), (dorasten-
ci, -72 kg), (doras-
tenky, +53 kg),

(dorastenky, -53 kg).

Bra-
nislav Horák

Alexandra Horá-
ková

Svatava Špániková
Michal

Peniak
Andrea Šišková

Alexandra Horá-
ková
Svatava Špániková

Po 3. kole Slov.
pohára už majú istý postup na
Majstrovstvá SR Branislav Ho-
rák, Andrea Šišková, Alexandra
Horáková a Svatava Špániková.
Tieto tri dievčatá už majú taktiež
istý postup na majstrovstvá
Európy, ktoré budú 16. - 21. mája
2005 v Bratislave.

Patrik
Leschinger Mi-
chal Peniak
Zuzana Gregušová

Alena
Hupková

družstvo doras-
tencov v kumite

družstvo dorasteniek v kumite

1. miesta
Andrej Palčík
Michal Greguš

Alena Hupková
Michaela Kohú-

tová (kkk)

Úspešní karatisti

12.3. MBK Pezinok - Považská
Bystrica

13.3. MBK Pezinok - Michalov-
ce

19.3. MBK Pezinok - Petržalka

27.3. PŠC Pezinok - Svätý Jur
14.30 hod.

20.3. ŠKH Pezinok - Dubnica
16.00 hod.

5.3. VTC Pezinok - Forplast
Zápasy basketbalu, hádzanej

a volejbalu odohrajú v športovej
hale na Komenského ulici.

Basketbal:

Futbal:

Hádzaná:

Volejbal:

Športový kalendár

V minulom roku likvidovali 71 požiarov
- Komplikovaný požiar vznikol na

skládke odpadov, na jeho hasenie
bolo potrebné privolať pomoc zo
Senca a z Bratislavy, keďže požiar
bol na väčšej ploche a vo väčšej
hĺbke.
- Častou príčinou vzniku požiarov

bolo vypaľovanie a spaľovanie v
prírodnom prostredí a horiace kon-
tajnery na odpadky. Po zistení to-
tožnosti osoby, ktorá požiar spôso-
bila, postupuje sa v zmysle zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi.

Okrem požiarov zasahovali pezin-
skí hasiči pri 25 dopravných neho-
dách. (mo)

Ako nás informovali z Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku v roku 2004
na území mesta likvidovali 71 po-
žiarov s priamymi škodami takmer
1,1 milióna Sk. K najzávažnejším
udalostiam patrili:
- V januári pezinskí hasiči likvidovali
vytečenú naftu z nákladného moto-
rového vozidla na Bystrickej ulici.
Vytieklo 300 litrov nafty. Na zame-
dzenie prístupu nafty do kanalizácie
použili sorbčný materiál Spellklen.
-Ďalší zásah si vyžiadal požiar stre-
chy dielne firmy Petmas na
Šenkvickej ulici.
- V časti Grinava horela tráva vo

vinohrade, požiar museli likvidovať
dve vozidlá. Bolo to sťažené tým, že
sa hasilo cez drôty v radoch vo vini-
ci.
- V bytovke na Suvorovovej ulici

vznikol požiar v pivnici, v dôsledku
čoho museli evakuovať obyvateľov.
- Na 4. poschodí v bytovke na Svä-
toplukovej ulici vznikol požiar od
sporáka. Požiarnici museli do bytu
vniknúť cez balkón s pomocou dvoj-
hákového rebríka. V byte našli
osobu s príznakmi priotrávenia dy-
mom, ktorej poskytli prvú predlekár-
sku pomoc.
- Podobný prípad sa stal v bytovke
na Záhradnej ulici.

Výber nadaných detí
Máte doma nadané dieťa, bu-

dúceho prváka, a neviete, akoďalej
rozvíjať jeho talent? Základná škola
Na bielenisku v Pezinku otvára v
školskom roku 2005/2006 prvú
triedu pre mimoriadne nadané deti.

Za mimoriadne nadané deti pova-
žujeme deti s prejaveným všeobec-
ným poznávacím náskokom a veľ-
kým intelektovým potenciálom,
ktorý sa meria štandardnými psy-
chologickými testami.

Detí budeme vyberať s Pedago-
gicko-psychologickou poradňou a
Centrom výchovnej a psychologic-
kej prevencie v Pezinku. Psycholo-
gické testovanie sa uskutoční v
marci a apríli. Rodičov a deti po-
zveme písomne na základe prihláš-
ky, ktorú si môžu vyzdvihnúť na ria-
diteľstve školy alebo si ju môžu
stiahnuť z web stránky na internete
- ZSNabielenisku.webpark.sk.

Deti, ktoré chceme navrhnúť na
psychologické vyšetrenie výnimoč-
nej intelektovej spôsobilosti by mali

spĺňať niektoré z týchto kritérií:
dieťa vie písať paličkovým písmom,
alebo vie už písať niektoré písme-
ná, vie viac alebo menej plynule
čítať, vie počítať do 20 a viac. Medzi
niektoré ďalšie typické charakteris-
tické črty rozumovo nadaných detí
patrí: rýchle učenie sa, vynikajúca
pamäť, rýchlosť vnímania, vysoká
aktivita, vyžadovanie podrobných
odpovedí, hlad po poznaní, potreba
povedať vždy svoj názor, nezvy-
čajné záujmy a pod.

Prosíme rodičov, aby svoje deti,
pokiaľ spĺňajú tieto kritériá, nahlásili
do 15. marca 2005 telef. alebo e-
mailom na ZŠ Na bielenisku v Pe-
zinku: tel. , ,

, e-mail:
.

O zaradení dieťaťa do triedy nada-
ných detí sa rozhodne do konca
mája.

033/640 4729 640 2241
0903 704 063 ZSNabiele-
nisku@zoznam.sk

Mgr.Ľubomír Štiglic
riaditeľškoly

Pomáhajú aj
pri nehodách

Zásahová jednotka Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku vo februári
zasahovala dvakrát na Bystrickej
ulici. Hasiči tam odstraňovali spad-
nutý strom a nalomený konár, na
Štúrovej ulici čerpali vodu zo zapla-
venej pivnice a vo Vinosadoch asis-
tovali pri dopravnej nehode. (mo)

Hovorili o zamestnanosti
v regióne

Bratislavský samospráv-
ny kraj v spolupráci s Re-
gionálnou rozvojovou
agentúrou Senec - Pezi-
nok, usporiadal koncom
januára pracovný seminár
k projektu Rozvoj strate-
gických akčných plánov
zamestnanosti a budova-
nie partnerstva na regio-
nálnej, subregionálnej a
lokálnej úrovni na území
Bratislavského samo-
správneho kraja. Hlavným
cieľom projektu, ktorý pod-
poruje Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny, je
príprava a doplnenie so-
ciálno-ekonomických plá-
nov zahŕňajúcich strate-
gické akčné plány zamest-
nanosti na regionálnej a
miestnej úrovni a podpora
tvorby partnerstiev potreb-
ných pre riešenie zamest-
nanosti v regióne. (ri)

Prvé preteky
priniesli prvé medaily

Cez víkend 29. - 30. januára sa v
lyžiarskom areáli Skalka pri Krem-
nici uskutočnili Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska v lyžiar-
skom orientačnom behu s účasťou
pretekárov z Maďarska a Poľska.
Mladí pretekári Sokola Pezinok (So-
kolíci) sa prvýkrát zúčastnili na po-
dobných pretekoch a dosiahli pekné
výsledky. Na tratiach šprintu v so-
botu v kategórii M 15 obsadili Pe-
zinčania 2., 3. a 4. miesto -

a
. V kategórii W 40 obsadila 2.

miesto . V nabitej
konkurencii s oveľa mladšími pre-
tekármi obsadil 3. miesto tréner

v kategórii M 40. V
nedeľu naši chlapci potvrdili svoje
kvality na skrátených tratiach.

obsadil 4. miesto,
bol šiesty a

skončil ôsmy v kategórii M 16.
V kategórii M 45 obsadil 3. miesto

.
Ďalšie Medzinárodné majstrov-

stvá Slovenska na klasických tra-
tiach a v štafetách sa konali 19. - 20.
februára na Pezinskej Babe. Pre-
tekári Sokola Pezinok dosiahli v pre-
tekoch na klasických tratiach takéto
umiestnenia: kategória - 3.
Branislav Iro, 5. Jakub Dikej, 6. An-
drej Adamčák, 7. Jakub Lačok, 8.
Andrej Pulščák, 9. Kristián Miloje-
vič, - 9. Matej Pilka, 13. Michal
Fraňo, - Rastislav Trubač,

- 1. Pavlína Lačoková, 2. Zuzana
Belešová, 3.- Romana Štrbová, 4.
Terézia Kopčíková, - 1. Marie
Fraňová, 2. Soňa Kavecká. V pre-
tekoch štafiet zvíťazili pretekári So-
kola Pezinok v kategóriach
(Katarína Hrašnová, Pavlína Lačo-
ková) a (Marie Fraňová, Soňa
Kavecká).

Matej
Poljovka, Peter Holíček Jakub
Dikej

Marie Fraňová

Ana-
tolij Bilobžickij

Ri-
chard Chrappa
Peter Holíček Jakub
Dikej

Anatolij Bilobžickij

M 14

M 21
M 35 W

14

W 45

W 14

W 35
(lp)
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SPOMÍNAME

POĎAKOVANIE

Noví obciankovia

Zosobášili sa

Opustili nás

Naši jubilanti

Samuel Tyko 9.11.
Jozef Senko 24.12.
Peter Jergl 31.12.
Jonathan Njambi 2.1.
Daniela Pilková 5.1.
Michaela Cichá 7.1.
Jakub Formánek 7.1.
Anna Demovičová 10.1.
Richard Everling 10.1.
Martin Lačný 11.1.
Lenka Tománková 12.1.
Dominika Richterová 15.1.
Bianka Halčínová 19.1.

Pavol Hrachovský a Michaela Juri-
šová
Peter Chvála a Veronika Kurková
Róbert Jarolín a Michaela Jackulí-
ková
Ing. Radoslav Malacký a Katarína
Lacková

Štefan Guzmický 1.2.
Jolana Hančíková 8.2.

70-roční

Život odišiel, láska
a bolesť v srdci zostala!

Dňa 22.2. 2005
uplynú 3 roky, čo
nás po ťažkej cho-
robe opustila naša
milovaná

.
Kto ste ju poznali a

mali radi, venujte jej s nami tichú
spomienku. S láskou spomína
manžel s rodinami.

Brigitka
BALÁŽOVÁ

Života kniha zavrela sa, písaná
srdcom, krvou zo žily. Zápis v nej
zlatým písmom hlása, že manžel
život svoj čestné dožil. Nech jeho
telo v rodnej hrude v pokojnom
spánku odpočíva. V pamätiach
našich žiariť bude pamiatka jeho
stále živá. Čas plynie, ale srdcia
neprestávajú krvácať.

Dňa 1.3. 2005 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

.
S láskou spomína
manželka, dcéry s

rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Pavol AULITIS

Dožila si sa prekrásnej chvíle,
prešla si životom pridlhé míle.
Prešla si krajinou bolesti i lásky,
dovoľ nám pohladiť postriebrené
vlásky. Z tvojej lásky srdca, dlaní,
vždy nám prúdi šťastia tok, nech i
po našom prianí, Boh žehná každý

krok.
Dňa 8.2. 2005 sa
dožila krásnych 70.
narodenín naša dra-
há mamička, babka
a prababka

.
Všetko najlepšie zo srdca prajú
synovia Miroslav, Ján, Štefan,
Ľuboš a Jozef s rodinami.

Jolana
HANČÍKOVÁ

Ako z Tvojich očí žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota, tak budeš nám
chýbať do konca života.
Dňa 28.2. 2005 uply-
nulo päť smutných
rokov od chvíle, keď
nás navždy bez roz-
lúčky opustil náš
manžel, otec a ded-
ko

z Grinavy.Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami.
Smútiaca rodina.

Jozef KRASŇANSKÝ

Ďakujeme všet-
kým príbuzným, su-
sedom a známym,
ktorí dňa 27.1. 2005
prišli odprevadiť na
poslednú cestu ži-
vota našu drahú

zosnulú
Zároveň ďakujeme za kvetinové

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

Hermínu SKOVAJSOVÚ.

Očiam si odišla, v srdci si zostala.
Dňa 11.2. 2005 uply-
nulo päť rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá manžel-
ka, mamička a ba-
bička

,
rod. Kothajová.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú
tichú spomienku. Manžel Cyril a
deti s rodinami

Anastázia
BOHÚŇOVÁ

Dňa 21.2. 2005 sa
dožil 60 rokov otec,
priateľ, dedko, brat a
strýko

.
Veľa zdravia a po-
hody v živote želajú

priateľka Oľga, synovia Michal a
Boris s rodinou a brat Jaro s rodi-
nou. Vnučky Lenka, Natália a Vero-
nika dedka bozkávajú.

Michal GERŠIČ

Zomrela najstaršia Pezinčanka
Dňa 3. februára 2005 zomrela

najstaršia Pezinčanka - 104-
ročná Zuzana Masaryková.

Narodila sa v dedinke Radi-
mov v okrese Skalica, kde
prežila väčšiu časť svojho živo-
ta. Spolu s manželom, ktorý zo-
mrel v roku 1989, vychovala päť
detí. Masarykovci sa venovali
roľníctvu, neskôr pracovali v
miestnom družstve.

Pani Zuzana Masaryková bý-
vala striedavo - cez leto v Radi-
move a v zime v Pezinku u dcéry
Anastázie Vojtekovej. V posled-
ných rokoch žila už trvale v Pe-

Helena Brnčíková 9.2.
Božena Fehérová 9.2.
Ladislav Zachar 9.2.
Dáša Kujovičová 13.2.
Juliana Hummelová 25.2.
Ing. Ivan Slovák 26.2.
Tibor Braun 27.2.
JozefaČulíková 28.2.

Viola Godovičová 5.2.
František Simon 5.2.
Jozefína Buchalíková 12.2.
Božena Kostrová 14.2.
Emila Nídelová 24.2.
Zita Miklenčičová 27.2.

Valéria Fraňová 3.2.
Anna Bažíková 4.2.
Ivan Goljer 11.2.
Žofia Gavenčiaková 12.2.
Valentín Vlk 12.2.
Rudolf Vlha 16.2.
Bernardína Koprdová 18.2.
Františka Horváthová 28.2.

Mária Majbová 15.2.
Mária Neyová 15.2.

Elena Viktorínová 12.2.

Mária Klúčiková 23.2.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročná

93-ročná

Štefan Baďura 82 r.
Agnesa Trnková 67 r.
Lýdia Paulová 63 r.
Mária Fischerová 91 r.
Oľga Bendová 78 r.
Štefan Staňo 83 r.
Irena Synáková 66 r.
Ľudovít Baňovič 78 r.
Mária Lukáčová 70 r.
Mária Orlická 72 r.
Elena Beneová 70 r.
Žofia Sabová 52 r.
Hermína Skovajsová 77 r.
Alojzia Hajtmánková 73 r.
Pavel Forner 87 r.
Martin Kapina 55 r.
MichalČapucha 50 r.
Vladimír Klimo 64 r.
RSDr. JaroslavČambor 68 r.
Zuzana Masaryková 104 r.
Ľudmila Wildová 59 r.
Bernardína Pecníková 69 r.

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 28. februára
2005 uplynú tri bo-
lestné roky čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a de-
duško

staviteľ.
Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Mária a syno-
via s rodinami

Stanislav MIŠKOVSKÝ

Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom a
všetkým, ktorí prišli
24. januára 2005
odprevadiť na po-
slednej ceste našu
drahú zosnulú

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetiné dary. Smútiaca rodina

Irenu SYNÁKOVÚ

Dňa 8. marca 2005
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustila
manželka, matka,
sestra, svokra, bab-
ka a prababka

Kto ste ju poznali venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina

Juliana
GALGÓCIOVÁ.

zinku a stala sa najstaršou ob-
čiankou mesta. Mala 11 vnukov a
15 pravnukov. (mo)

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pe-
zinku, Cajlanská ul. oznamuje, že má novú e-mailovú
adresu: cvapppezinok@zoznam.sk. (ľl)

Nová
adresa

Zahraničný študent z Thajska
Ch.S., ktorý študuje na Slovensku,
prišiel 28. januára 2005 počas
práce na verejnom internete v jed-
nom zariadení v Pezinku o penia-
ze v hotovosti a platobnú kartu.
Odcudzili mu aj identifikačný do-
klad, za ktorého vrátenie by bol
povďačný. Kontakt: v Informačnom
centre, Radničné nám. 9, tel.
033/641 2550. (EL)

Ak nájdete, vráťte!

Výstava sochárov
V Umeleckej besede na Dosto-

jevského rade 1 v Bratislave bola
17. februára otvorená výstava sied-
mich sochárov pod názvom BA-54-
63, ktorú venovali svojmu priateľovi
Štefanovi Prokopovi ako spomien-
ku na spoločnú výstavu. Výstava
potrvá do 11. marca 2005. (mo)
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Menoslov mestskej rady z r. 1747.

Stála expozícia dejín mesta Pe-
zinka v Malokarpatskom múzeu je
známa širokej verejnosti svojimi
jedinečnými exponátmi. Od kolek-
cie portrétov Habsburgovcov, cez
mestské truhlice, bubon mest-
ského hlásnika až po volebnú urnu
pre členov mestskej rady. V súčas-
nosti je veľmi komplikované objaviť
nové exponáty z dejín mesta, do
zbierok prichádzajú prácou múzej-
níkov predovšetkým predmety z
konca 19. a 20. storočia, archívny
materiál, prípadne archeologické
nálezy z tejto lokality. Múzeá na
Slovensku riešia klasický problém
množstva vzácnych exponátov,
ktoré si však vyžadujú finančne
náročné odborné reštaurátorské
ošetrenie alebo konzerváciu. Úlo-
hou múzeí okrem sprístupňovania
histórie je tiež ochraňovanie, to
znamená ošetrovanie a uchovanie
predmetov pre ďalšie generácie.
Táto úloha je dlhodobou prioritou
Malokarpatského múzea. V nedáv-
nom období sa podarilo realizovať
viaceré projekty na reštaurovanie,
predovšetkým z expozície dejín
mesta. Preto dávame do pozor-
nosti tento článok ako pozvánku
znovu si pozrieť staršiu expozíciu s
obnovenými exponátmi, ktorým

reštaurovanie dalo novú podobu
nielen umeleckú, ale hlavne auten-
tickú. Pretože množstvo obrazov a
predmetov v expozícii bolo pô-
vodne neodborne a laicky reštau-
rovaných a ich pô-
vodný výraz a význam
sa strácal.

Z toho dôvodu za
pozornosť stojí zná-
me výtvarné dielo z
dejín mesta v novom
šate. Exponát súvisí s
dej inami mestskej
správy a jej jednotli-
vými členmi. Ide o pí-
somný dokument na
plátne, tzv. Menoslov
mestskej rady z roku
1747. Autorom je ne-
známy slovenský ma-
liar 18. storočia. Ge-
néza tohto diela sa za-
čína stým výročím ude-
lenia titulu slobodného
kráľovského mesta
Pezinku (1647). Vtedy
sa rozhodla mestská
rada zvečniť svoje
mená takýmto spôso-
bom na plátne. Celá
plocha obrazu je po-
siata menami členov
rady, od richtára po

mestského kapitána. Pôvodne bol
text a podklad zosivnutý a nečita-
teľný, dnes žiaria mená konšelov v
plnej sýtosti a jasnosti. Reštauro-
vanie odhalilo, že pôvodne bol text

obrazu orámovaný maľovaným
dekoratívnym pásom s rastlinným
ornamentom, ktorý nebol viditeľný
pred reštaurovaním. Reštaurá-
torke maľby Mgr. art Nore Heberto-
vej sa podarilo odhaliť pod nánosmi
prachu a iných nečistôt časť deko-
ratívnych prvkov, ale zachovali sa
len vo fragmentárnej podobe. Niek-
toré mená na obraze neboli čita-
teľné a úplné, po konzultácii s his-
torikom múzea Martinom Hruba-
lom sa podarilo mená doplniť a na
obraze tak môžeme čítať presné
znenia mien jednotlivých konšelov
v latinskom jazyku. Richtárom v
tom období bol Michal Nagh.
Okrem neho sú na obraze zveč-
nené mená dvanástich členov
mestskej rady a štyroch zamest-
nancov mesta (notár, fiškál, vice-
notár a tribún ľudu). Záver meno-
slovu patrí vete:

Tak
sa až na takmer 260 rokov zacho-
vali v živosti a dnes po reštaurovaní
v úplnej žiarivosti a jasnosti mená
významných činiteľov mesta Pe-
zinka.

„Nech sú večne
živí páni senátori vykonávajúci
svoj úrad a šesťdesiati meš-
ťania. Dňa 14 mesiaca júna.“

Vladimíra Büngerová
Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Menoslov mestskej rady z roku 1747 na plátne

Prví poľnohospodári v Pezinku
Jedným z prvých víťazstiev člo-

veka nad prírodou bol prechod z
kultúry, založenej na love a zbere,
na produktívne hospodárstvo. Člo-
vek donútil prírodu, aby mu po-
skytla statky potrebné na život bez
toho, aby za potravou musel prejsť
celé kilometre. Postupne sa z lovca
menil na pestovateľa obilnín a cho-
vateľa dobytka. Tento prechod sa
priaznivo odzrkadlil aj na populač-
nom raste, vrcholiacom v tzv. neoli-
tickej kolonizácii, ktorá skoro po
svojom vzniku zasiahla aj Sloven-
sko. Mohutný prechod od lovu a
zberu k poľnohospodárstvu bol
oprávnene nazvaný neolitickou
revolúciou. Prví poľnohospodári,
postupne vytláčali rody zberačov a
lovcov z úrodných sprašových ob-
lastí, ktorých odlesňovaním získa-
vali pôdu. V priebehu mladšej doby
kamennej (neolitu) sa na území
Slovenska vystriedalo niekoľko
kultúr. Rozoznávame ich na zá-
klade materiálnej kultúry, najmä
keramiky s charakteristickými
znakmi, svojskými pre každé obdo-
bie.

Na základe dnešných vedomostí
najstaršou zistenou kultúrou v cho-
tári mesta je tzv. lengyelská kultúra
(ak nerátame ojedinelý črep kultúry
lineárnej keramiky, nájdený v pries-
tore dnešného Hliniska), existujúca
vyše okolo tisíc rokov. V Pezinku
máme zachytené obe jej hlavné éry

- staršiu náležiacu do mladého neo-
litu a mladšiu zo začiatku eneolitu.
Do priestoru širšieho okolia dneš-
ného Pezinka zasahoval rozsiahly
močiar Jurského Šúru, napájaný
okolitými potokmi. V tejto situácii
ľudia vyhľadávali pre sídliská hlav-
ne vyvýšené oblasti. K nálezom
staršieho obdobia kultúry (začína
zhruba v roku 3800 pred n.l.) patrili
artefakty nad Hliniskom tehelne a
najskôr i masívny sekeromlat s ot-
vorom na porisko z intravilánu Gri-
navy (môže byť dokonca i starší).
Ďalšie nálezy z tohoto obdobia po-
chádzajú tiež z Mladoboleslavskej
ulice, z priestoru farského kostola.
Na rozdiel od mladšieho obdobia
sa keramika tohto obdobia často
zdobila dekoratívnym maľovaním.
Početné plastiky dokladajú aj bo-
hatý duchovný život týchto roľní-
kov. I na Slovensku v tomto čase
stavali kruhové stavby tzv. rondely,
ktoré mali ceremoniálny charakter,
slúžili na astronomické sledovanie
ročných období, ktorých poznanie
využívali v poľnohospodárstve.

Mladšie obdobie lengyelskej kul-
túry zastupuje tzv. ludanická sku-
pina, patriaca už na začiatok ne-
skorej doby kamennej - eneolitu
(začína sa okolo roku 3300 pred
n.l.). V tomto období sa rozšírila
orba dreveným hákom ťahaným
dobytkom, používanie voza, chov
koní, osídlenie postúpilo do vyš-
ších polôh. Dôležitý bol rozvoj vý-
roby medených predmetov. Do

tejto skupiny artefaktov patrí uni-
kátny nález medenej sekerky z
priestoru bývalých vojenských ka-
sární v Pezinku.
Ľud tejto skupiny si postavil svoju

osadu opäť na terase nad dneš-
ným Hliniskom, ktorú ľudia s
obľubou využívali i v mladších ob-
dobiach. Dve novoobjavené síd-
liská si vybudovali na terase potoka
Saulak, jedno poniže cajlanského
kostola, druhé v lokalite Bielenisko.
Ďalšie sídliskové nálezy, ktoré tiež

azda patria do
mladolengyelské-
ho obdobia, po-
známe z Grinavy
za železnicou
(kamenná se-
kerka a sekero-
mlat).

Pozoruhodné
nálezy sa predo-
všetkým objavili
počas archeolo-
gického výskumu
v roku 2004 vo
vyššie spomenu-
tej lokalite Biele-
nisko. V zahĺbe-
nej chate (poru-
šenej výstavbou
inžinierskych sie-
tí) sa objavili do-
klady tkáčskej vý-
roby - dva prasle-
ny a fragment zá-
važia tkáčskeho
stavu. Zaujíma-

vé však boli hlavne nálezy kera-
miky efektne zdobenej rytým orna-
mentom (tzv. brázdený vpich),
ktoré datujú sídlisko na samý záver
ludanickej skupiny.

Doklady po výzdobe brázdeného
vpichu sme zachytili i v ďalšej skú-
manej lokalite Pri suchom potoku, v
extraviláne Grinavy. Tieto však už
patria do počiatkov nasledujúcej,
stredoneolitickej badenskej kultúry
(začína sa okolo roku 2800 pred.
n.l).

Július Vavák
Peter Wittgrúber
Malokarpatské múzeum
Mestské múzeum

Sekeromlat z Grinavy.
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OKRUH I

Netriedený odpad
biologický odpad

papier + plasty
OKRUH IIA

Netriedený odpad
biologický odpad

papier + plasty
OKRUH IIB

Netriedený odpad
biologický odpad

papier + plasty
OKRUH III

Netriedený odpad
biologický odpad

papier + plasty
SÍDLISKÁ
Netriedený odpad

Vývoz separátov: papier
sklo plasty

(Cajla - komplet, Krížna, Malacká, Kutuzovova, Muškát I, Gogoľova,
Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Rázusova, Trnavská, Šenkvická,
Holubyho, Farská, Potočná, Radničné nám., M.R. Štefánika)

- 14.3., 29.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.;
- 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6.,

23.6.; - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;

(Dobšinského, Slnečná, Mýtna, Pod lipou, S. Chalúpku, Šancová, Zá-
hradná, Lesnícka, Meisslova, Senecká, Sládkovičova, Kalinčiakova,
Hollého, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, žel. sta-
nica)

- 1.3., 15.3., 30.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.,
21.6.; - 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5.,
9.6., 23.6.; - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;

(Kollárova, Jesenského, Kupeckého, Polkorábova, Bernolákova, Hrn-
čiarska, Kuzmányho, Kollárova, Zigmundíkova, Kukučínova, Vajan-
ského, Malokarpatská, Zámocká, Za koníčkom, Grinava - Štúrova)

- 1.3., 15.3., 30.3., 12.4., 26.4., 10.5. 24.5., 7.6.,
21.6.; - 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.,
10.6., 24.6.; - 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.;

(1. mája, Bratislavská, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Ko-
menského, Mierová, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulako-
va, SNP, Tolstého, Grinava - komplet okrem Štúrovej)

- 2.3., 16.3., 31.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.,
22.6.; - 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.,
10.6., 24.6.; - 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.;

- vyváža sa dvakrát týždenne. V pondelok a štvrtok:
sídlisko Sever, Muškát, Záhradná ul., ul. M.R. Štefánika, Moyzesova,
Za dráhou a Za hradbami. V utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor a
sídlisko Juh. Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas
1x týždenne.

- 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5.,
14.6., 28.6., - 8.3., 5.4., 3.5., 14.6., - 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,
2.5., 16.5., 30.5., 13.6. a 27.6.

Harmonogram vývozu odpadov v I. polroku

NETRIEDENÝ ODPAD
Zbiera sa:

Nesmie obsahovať:

BIOLOGICKÝ ODPAD
Zbiera sa:

Nesmie obsahovať:

PAPIER
Zbiera sa:

Nesmie obsahovať:

PLASTY
Zbiera sa:

Nesmie obsahovať:

odpad z plastov, kovu,
textílie a odpady, ktoré nepatria
medzi zberový papier, biologický
odpad a zberové sklo.

olovené baté-
rie a akumulátory, monočlánky,
žiarivky a výbojky, starý olej, ole-
jové filtre, obaly a handry znečis-
tené škodlivinami, chemikálie, lie-
ky, lepidlá, farby, laky, pracie pro-
striedky, obaly zo sprejov, elektro-
nické súčiastky, televízory, chlad-
ničky.

odpad z domácnosti
(zostatky z ovocia a zeleniny,
chlieb...) alebo zo záhradníckej
činnosti (lístie, tráva, kvety, zeleni-
na, vetvy...).

kosti, mäso,
tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porce-
lán, potraviny v obaloch.

noviny, časopisy, zošity,
knihy, telefónne zoznamy, baliaci
papier, lepenka, papierové vrecká.

viacvrstvové
obaly (krabice od mlieka a nápo-
jov), povoskovaný papier, celofán,
prepisovací papier, lepiacu pásku,
papier znečistený škodlivinami,
kovové alebo plastové súčasti pa-
pierových výrobkov.

PET fľaše, fľaše od čis-
tiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, tekutých mydiel, fľaše od
citrónových štiav, fľaše s označe-
ním PP, igelitové tašky, fólie zo sta-
vebnín, fólie z pracích práškov.

znečistené
plasty, viacvrstvové obaly, lino-
leum, gumu, kabelky, molitan, plas-
tové obaly znečistené olejovými a
ropnými látkami.

Čo patrí
do odpadových nádob?

Potvrdením pozitívne sa rozvíja-
júcich vzťahov REVIE - Malokar-
patskej komunitnej nadácie a
Klubu podnikateľov mesta Pezinka
je založenie nového Fondu Klubu
podnikateľov mesta Pezinok, ktorý
bude nadácia Revia spravovať.
Veríme, že vzájomná spolupráca
prinesie Pezinku ovocie v podobe
ďalších zrealizovaných nezisko-
vých aktivít, ktoré napomôžu zvý-
šeniu kvality v našom meste. Ďaku-
jeme za dôveru.

Zuzana Frnová
nadácia Revia

Posilnenie partnerstva

EKO DOMČEK na Vajanského ulici
Materská škola na Vajanského

ulici patrí k vyhľadávaným pred-
školským zariadeniam v Pezinku.
Jej riaditeľka
ma hneď na úvod návštevy prekva-
pila otázkou: "Zamysleli ste sa
niekdy nad tým, že dieťa strávi u
nás denne osem až desať hodín
bez svojich najbližších?" Neza-
budla však hneď dodať, že peda-
gogickí i nepedagogickí pracovníci
(a či vlastne pracovníčky) sa to sna-
žia svojou starostlivosťou zmierniť.
Ukazuje sa, že úspešne aj vďaka
aktívnemu rodičovskému združe-
niu.

Škôlku na Vajanského ulici na-
vštevuje stodvadsať detí v piatich
triedach. Na dvore sú okrem stro-
mov malé a veľké pieskovisko, sto-
ly, lavičky, preliezačky a hojdačky a
tak, keď sa naň vyhrnú všetky deti,
je pritesný. Preto sa obrátili na štu-
dentov, budúcich architektov, aby
im pomohli.

hovorí
riaditeľka Mgr. Jana Luzová.

Vznikne nad veľkým pieskovis-

Mgr. Jana Luzová

"Pod vedením Ing. Karola Kato-
ša, PhD. a podľa našich výchovno-
vzdelávacích zámerov navrhli pro-
jektové riešenie účelového prekry-
tia pieskovísk formou domčekov.
Jeden z nich by mal plniť ciele en-
vironmentálnej výchovy a nazvali
sme ho EKO-DOMČEK,"

kom na ploche 40 m . V kútoch
budú umiestnené nádoby na trie-
denie odpadu (papier, plasty, kovy,
sklo)

, vy-
svetľuje riaditeľka Mgr. Jana Luzo-
vá.

EKO-DOMČEK bude užitočný aj
inak, napríklad ochráni deti pred
slnkom či dažďom a pohyb v ňom
podporí ich telesnú výchovu. Na-
vyše si budú rozvíjať matematické
myslenie, naučia sa pohotovejšie
chápať pojmy "viac", "menej", "rov-
nako" ako aj zatrieďovať predmety
do skupín. Zároveň sa upevnia
vzťahy medzi deťmi v útulnom pro-
stredí podnecujúcom k priateľstvu
a spolupráci, nehovoriac o tom, že
v domčeku nájde súkromie skupina
detí.

Ako vari každý projekt, aj vznik
EKO-DOMČEKA, ako celoročne
využiteľnej pomôcky na všestranný
rozvoj detí, na pestovanie ich po-
stojov a na automatizáciu ich návy-
kov, bude niečo stáť. Všetci priaz-
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"Cieľom projektu je pestovať envi-
ronmentálne vedomie detí a ich
postoje k odpadovému hospo-
dárstvu. Deti sa naučia triediť od-
pad, ľahšie ich povedieme k utvá-
raniu hygienického, bezpečného a
estetického prostredia, čím sa
upevnia ich postoje k tvorbe a
ochrane životného prostredia

nivci môžu na EKO-DOMČEK
prispieť aj poukázaním 2 % z dane
podľa týchto údajov:

Rodičovské združenie pri Mater-
skej škole Vajanského 16, 902 01
Pezinok, právna forma: občianske
združenie, IČO: 17 319 617 403,
Číslo účtu: 6658034001 / 5600 -
DEXIA banka. Jozef Zelenák

MESTO PEZINOK
vyhlasuje

Mesto Pezi-
nok

vedúci oddelenia výstavby a
životného prostredia

vysokoškolské vzdelanie, prax v
riadiacej oblasti min. 3 roky

skúsenosti v oblasti investičnej
činnosti podložené súpisom
predchádzajúcich zamestnaní,
jazykové znalosti, bezúhon-
nosť, riadiace a organizačné
schopnosti

živo-
topis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, výpis z
registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)

žia-
dosti spolu s požadovanými do-
kladmi zasielajte poštou alebo
prineste osobne
na adresu: Mesto Pezinok, Rad-
ničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
s uvedením hesla:

.
Uchádzači, ktorí splnia uve-

dené predpoklady, budú po-
zvaní na výberové konanie, kto-
ré sa uskutoční v budove MsÚ v
Pezinku, Radničné nám. č. 7, I.
poschodie, č.dv. 12, dňa 9.3.
2005 v čase od 14.00 hod.

VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme na obsa-
denie miesta vedúceho odde-
lenia výstavby a životného
prostredia, s týmito predpo-
kladmi a požiadavkami:
1. zamestnávateľ:

2. funkcia, ktorá sa obsad-
zuje výberovým konaním:

3. kvalifikačné predpoklady:

4. iné kritériá a požiadavky:

5. požadované doklady:

6. dátum a miesto podania
žiadosti o účasť na VK:

do 1. 3. 2005

"VK -
VOVŽP"

Koniec "čiernym"
reklamám

Rôzne reklamy v meste vznikajú
ako huby po daždi a často ich výrob-
covia nerešpektujú ani základné pra-
vidlá, ktoré Mesto určuje pri osadení
a používaní reklám. Každá reklama
pritom musí byť ohlásená a riadne
zaevidovaná na Mestskom úrade, na
oddelení výstavby. Posledný prie-
skum v niektorých častiach mesta
ukázal, že to tak nie je. V snahe za-
viesť poriadok v tejto oblasti Mesto
Pezinok vyzýva všetkých majiteľov
reklám, ktorí svoju reklamu alebo pú-
tač osadili bez povolenia, aby do
konca mája tohto roku svoju reklamu
legalizovali ohlásením na Mestskom
úrade v Pezinku (odd. výstavby č. dv.
36). Poplatok za reklamu bol v minu-
lom roku zrušený, vyberá sa len po-
platok za nájom verejného prie-
stranstva, ak sa reklama nachádza
na pozemku mesta. Správny popla-
tok za povolenie reklamy je 1500 Sk.
Po tomto termíne, ak reklama ne-
bude riadne zaevidovaná a povole-
ná, bude odstránená a majiteľ re-
klamy bude sankcionovaný. (MsÚ)
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V januárovom čísle sme predstavili projekt kampane Pezinok - mesto priateľské k deťom.
Podľa uverejneného harmonogramu v tomto čísle ponúkame čiateľom informácie o ďalších
vzdelávacích aktivitách a možnostiach trávenia voľnéhočasu pre deti a mládež vďalších škol-
ských a neškolských zariadeniach v Pezinku:

Súkromná pri Regionálnom vzde-
lávacom zariadení, s.r.o. Je zara-
dená do siete školských zariadení
MŠ SR, vydáva osvedčenia, ktoré
sú kvalifikačným dokladom o prí-
slušnej jazykovej, vedomostnej
úrovni poslucháča. Vyučuje všetky
úrovne jazykov (angličtinu, nemči-
nu, francúzštinu, taliančinu, špa-
nielčinu, ruštinu, slovenčinu pre
cudzincov aďalšie na objednávku).

Sídlo a kontakt: Tehelná 1, tel./
fax: 033/641 2808, mobil: 0905 636
631, e-mail: kozubova@nextra.sk,
www.rvz.sk.

631, e-mail: rvz@rvz.sk, www.
rvz.sk.

Nezisková organizácia - je akredi-
tovaná MŠ SR na kvalifikačné a
rekvalifikačné ďalšie vzdelávanie.
Poskytuje všeobecne prospešné
služby so zameraním na malokar-
patský región, Slovensko a medzi-
národnú spoluprácu, podporuje
rôzne vzdelávacie a kultúrne pro-
gramy a aktivity.

Tehelná 1, tel./
fax: 033/641 2808, mobil: 0905 636
631, e-mail: rvz@rvz.sk, www.
rvz.sk.

Štátne zariadenie, jeho služby sú
bezplatné. Svoje služby ponúka
deťom a mládeži vo veku od 11 do
18 rokov, ich rodičom, rodinným
príslušníkom, učiteľom. Pracuje
formou individuálneho a skupino-
vého poradenstva.

Sídlo a kontakt:

JAZYKOVÁ ŠKOLA

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE
ZARIADENIE, s.r.o.

Je akreditované MŠ SR na kvalifi-
kačné a rekvalifikačné celoživotné
vzdelávanie. Organizuje rekvalifi-
kačné kurzy (napr. z oblasti výpoč-
tovej techniky, podnikania, práva a
pod.). Uskutočňuje socio-kultúrne
a záujmové vzdelávacie programy
a rozvíja medzinárodnú spoluprá-
cu v oblasti vzdelávania, služieb a
poradenstva vo vzdelávaní.

Sídlo a kontakt: Tehelná 1, tel./
fax: 033/641 2808, mobil: 0905 636

PANEURÓPSKE CENTRUM
PRE MEDZINÁRODNÚ

SPOLUPRÁCU, VZDELÁVANIE,
KULTÚRU A INFORMÁCIE

CENTRUM VÝCHOVNEJ
A PSYCHOLOGICKEJ

PREVENCIE

Problémy, s ktorými k nim väčši-
nou deti na odporúčanie školy, leká-
ra, na žiadosť rodičov alebo na
vlastnú žiadosť prichádzajú sú:
problémy so správaním v škole,
doma, nezhody so spolužiakmi,
súrodencami, časté nosenie po-
známok, znížená známka zo sprá-
vania, krádeže, záškoláctvo, fajče-
nie a experimentovanie s inými
drogami, problémy v partnerských
vzťahoch.

Centrum ponúka tiež výcviky a
semináre zamerané na nácvik so-
ciálnych zručností (verbálnej a ne-
verbálnej komunikácie, asertívne
správanie), riešenie konfliktov for-
mou mediácie, partnerské vzťahy a
pod.

Mimovládna, nezisková, nezávislá
a apolitická organizácia. Združenie
spája dobrovoľníkov, odborníkov a
laikov, ktorí vyvíjajú aktivity v ob-
lasti ochrany zdravia a výchovy k
zdravému životnému štýlu (realizá-
cia projektov zameraných na pre-
venciu drogových závislostí a šíre-
nia choroby HIV/ AIDS, riešenie

Sídlo a kontakt: Cajlanská ul.
95, objednať sa dá telefonicky na
čísle 033/640 4388 v čase od 8.00 -
15.00 hod.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
PREVENCIA AD

V januárovom čísle sme uverejnili
ordinačné hodiny pezinských leká-
rov, ktorí ošetrujú najmä deti a mlá-
dež. Prosíme o ospravedlnenie za
nesprávne údaje u čelustnej orto-
pedičky MUDr. E. Jurinovej (posky-
tuje liečbu nielen detským ale aj
dospelým pacientom). Správne
ordinačné hodiny sú: pondelok,
utorok a štvrtok od 8.00 - 14.00
hod., v stredu od 12.00 - 17.00 hod.

Oprava

Stranu pripravila Eva Lupová

konfliktov mediáciou a pod.),
ochrany životného prostredia
(skládka odpadov v Pezinku).

kontaktný telefón je
0904 871 396.

Kontakt:

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

poplatok za polrok termín stretnutia
Tanečníček 400 Sk piatok, 16.00 - 17.00 hod.
Pohybovka 400 Sk utorok, 15.30 - 16.30 hod.
Angličtina I. 500 Sk štvrtok, 16.00 - 17.00 hod.
Angličtina II. 500 Sk streda, 16.00 - 17.00 hod.
Výtvarný krúžok 400 Sk streda, 16.00 - 17.00 hod.
Keramika 400 Sk pondelok, 16.00 - 17.00 hod.

Krúžky pre škôlkárov

Krúžky pre školákov
poplatok za polrok termín stretnutia

Výtvarný krúžok 500 Sk streda, 14.30 - 16.30 hod.
Keramika 500 Sk utorok, 15.00 - 17.00 hod.
Anglický jazyk - ZŠ 600 Sk piatok, 15.00 - 17.00 hod.
Anglický jazyk - SŠ 600 Sk streda, 15.00 - 17.00 hod.
Lodný modelár 400 Sk utorok, 14.30 - 16.30 hod.
Letecký modelár 400 Sk str. a štv., 14.30 - 16.30 hod.
Malý letecký modelár 400 Sk pondelok, 14.30 - 16.30 hod.
Klub modelárov 400 Sk piatok, 14.30 - 16.30 hod.
Internet a počítačové hry 400 Sk denne, 10.00 - 12.00 hod.

a 13.00 - 17.00 hod.
Gitara - začiatočníci 500 Sk utorok, 16.00 - 17.30 hod.
Gitara - pokročilí 500 Sk streda, 16.00 - 17.30 hod.
Break dance 300 Sk pondelok, 16.30 - 18.00 hod.
Šachový krúžok 300 Sk utorok, 15.00 - 16.30 hod.
Orientačný beh 300 Sk utorok, 16.30 - 18.00 hod.

a sobota 10.00 - 12.00 hod.
Textilný dizajn - 1. st. ZŠ 500 Sk utorok, 14.30 - 16.30 hod.
Textilný dizajn - 2. st. ZŠ 500 Sk utorok, 16.30 - 18.30 hod.
Roztlieskavačky mladšie 400 Sk štvrtok, 14.30 - 16.00 hod.
Roztlieskavačky staršie 400 Sk streda, 14.30 - 16.00 hod.
Moderné tance 400 Sk streda, 16.00 - 18.00 hod.
Kurz SJ - príprava na prijímačky 600 Sk pondelok, 15.00 - 17.00 hod.
Ľudové remeslá a tradície 400 Sk streda, 14.00 - 16.30 hod.
Divadelný krúžok Medulienka 400 Sk pondelok, 14.30 - 16.30 hod.
Divadelný krúžok (veľkí) 400 Sk utorok, 14.30 - 16.30 hod.
Kickbox 500 Sk utorok, 16.30 - 17.15 hod.

a 17.15 - 18.00 hod.

Krúžky pre staršiu mládež a dospelých
poplatok za polrok termín stretnutia

Kresba, grafika 500 Sk štvrtok, 16.00 - 18.00 hod.
Keramika 500 Sk utorok, 17.00 - 18.00 hod.
Základy práce s PC 800 Sk utorok a štvrtok, 16.00 - 18.00 hod.
Kurz strihov a šitia 500 Sk pondelok, 16.30 - 18.30 hod.

Pravidelná ponuka
Predpoludnia pre matky a otcov s deťmi
Internet

Herňa pre mládež
Sobotňajšie predpoludnia na oddelení techniky (majstrovanie v mo-
delárskej dielni a počítače)
Posilňovanie individuálne

Prihlásiť sa môžete v budove Centra voľného času každý deň v čase
od 9.00 - 17.00 hod. (tel. 033/641 2020).

str. a pia., 10.00 - 12.00 hod.
(20 Sk/hod.) pondelok, 13.00 - 17.00 hod.,

utorok - piatok, 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod.
piatok a sobota, 18.00 - 22.00 hod.

každá párna sobota
40 Sk/vstup

Podujatia pre širokú verejnosť
Detský milionár Beh mesta Pezinka

Deň zeme Deň matiek
Interaktívna výstava Preteky modelov lodí Deň detí

Keramické dielne
Malokarpatský festivalík tradičnej kultúry - tvorivé

remeselné dielne pre verejnosť
Deň otvorených dverí v CVČ - prehliadka pripravo-

vaných krúžkov na šk. rok 2005/2006 Vítame Mikuláša
Vianočné tvorivé dielne Vianočná sláv-

nosť - prezentácia detí z CVČ

(raz za dva mesiace), (4.4. - v spo-
lupráci s TJ Sokol), (apríl), (8.5. - v spolupráci s
KC), (máj), (jún),
(28.5. - v spolupráci s KC), (10. - 11.6. - v rámci Kera-
mických trhov),

(júl - v spolupráci s Reviou a Malokar-
patským múzeom),

(9.9.), (6.12. - v
spolupráci s KC), (december),

(december).

Podujatia pre širokú verejnosť
Keďže mimoškolské aktivity a rôzne formy trávenia voľného času pri-
pravujeme pre vás a s vami, tak neváhajte a uveďte o akú aktivitu
alebo krúžok by ste mali záujem. Privítame vaše podnety, pripo-
mienky a návrhy - cvcpezinok@nextra.sk.
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Pezinským športovcom kraľujú karatisti
1. Svatava Špániková

2. Lukáš Barták

3. Peter Valka

KarolAlföldy

Marek Komloš

Matej Pilka

Ondrej Piják

Martin Piják

Filip Polc

Andrea Šišková

Karate klub Pezinok

Kobra Bratislava

Stolnotenisový klub
Slovkarpatia Pezinok

1. Judo club Pezinok

1. Judo club Pezinok

TJ Sokol Pezinok KOB

Kobra Bratislava

Kobra Bratislava

RT Bike Polc Pezinok

Karate klub Pezinok

1.Alexandra Horáková

2. Jana Mezeiová

3. Milan Randl

Dušan Baďura

Pavol Jurčík

Jakub Kováčik

Dominika Kováčiková

Matej Kunert

Marek Mlynek

Marek Valovič

Karate klub Pezinok

ŠSK Stupava

1. Judo club Pezinok

ŠKHAgrokarpaty Pezinok

1. Judo club Pezinok

Karpaty Modra

Karpaty Modra

AŠK Inter Bratislava

AŠK Inter Bratislava

1. Judo club Pezinok

1. Judo club Pezinok
2. VTC Pezinok
3. MBK Pezinok

KOLEKTÍVY - JUNIORI
1. Karate klub Pezinok
2. MaSK Pezinok
3. ŠKHAgrokarpaty Pezinok

JEDNOTLIVCI - SENIORI

JEDNOTLIVCI - JUNIORI

Spoločná fotografia najúspešnejších športovcov v roku 2004.

Na záver Svatava Špániková s vicepri-
mátorom Jozefom Chynoranským vy-
žrebovali troch výhercov vecných cien.

Ocenenie z rúk primátora Olivera Solgu
preberá najúspešnejšia juniorka, kara-
tistkaAlexandra Horáková.

KOLEKTÍVY - SENIORI

Komisia športu a mlá-
deže pri Mestskom za-
stupiteľstve spolu s re-
dakciou Pezinčana vy-
hlásili, rovnako ako v
roku 2003, anketu o
Najlepšieho športovca
Pezinka za rok 2004.
Vyhlásenie výsledkov
sa tento rok konalo vo
štvrtok 3. februára v
Obradnej sieni Mest-
ského úradu. Prítomní
na ňom boli primátor
Pezinka
viceprimátori

a
a predseda Ko-

misie športu a mládeže
, ktorí vo svojich

príhovoroch vyzdvihli nielen úspe-
chy a tréningové úsilie ocenených
športovcov, ale aj prácu a pomoc
trénerov, funkcionárov a rodičov.

Potešiteľné je, že na slávnost-
nom vyhodnotení sa zúčastnila
väčšina pozvaných športovcov,
chýbali len piati a zástupcovia
softbalového MaSK Pezinok.
Svedčí to o tom, že športovci si
ocenenie vážia a anketa má svoju
vážnosť.

Minulý rok bol veľmi vydarený
pre Karate klub Pezinok, jehočle-
novia dosiahli nejeden úspech,čo

Oliver Solga,
Jozef

Chynoranský Juraj
Pátek

Justín Sedlák sa prejavilo aj na výsledkoch na-
šej ankety, v ktorej vyhrali tri zo
štyroch kategórií. Jednotlivcom
dominovali ,
ktorá obhájila minuloročné víťaz-
stvo a , na-
vyše družstvo Karate klubu zví-
ťazilo aj medzi juniorskými kolek-
tívmi. Medzi ocenenými športov-
cami sa okrem niekoľkých už zná-
mych mien (S. Špániková, F.
Polc, M. Kunert, P. Valka a ďalší)
ocitli aj niektorí mladí nádejní špor-
tovci (K. Alföldy, M. Komloš, súro-
denci Kováčikovci, M. Mlynek či

Svatava Špániková

Alexandra Horáková

D. Baďura) čo je znakom toho, že
v Pezinku je dosť športovcov,
ktorí sú úspešní a robia dobré
meno nášmu mestu.

Organizátorov ankety potešil aj
rast počtu hlasujúcich čitateľov
Pezinčana, ktorí sa zapojili do
ankety, tento rok ich bolo vyše
270. Spomedzi hlasujúcich vyžre-
bovala Svatava Špániková troch
výhercov vecných cien, ktorými
sú: Martin Pokojný, Svätoplukova
14, Eva Šebeňová, Puškinova 21
a Eva Šefčíková, Bystrická 8,
všetci z Pezinka. (pr)

Povedali nám
Po vyhlásení výsledkov ankety o Najlepšieho športovca Pe-

zinka za rok 2004 sme požiadali niektorých účastníkov stret-
nutia o zhodnotenie minuloročnej sezóny.

, primátor mesta: -

-

-

: -

-

-

Oliver Solga

Matej Kunert:

Svatava Špániková:

Alexandra Horáková

Filip Polc:

Lukáš Barták:

(pr)

Som veľmi spokojný s vý-
sledkami našich športovcov v minulom roku. Robia mestu
veľmi dobrú reklamu a prispievajú k tomu, že Pezinok sa zvidi-
teľňuje nielen ako mesto vína ale aj kultúry a športu.Teší ma,
že sa v našom meste venuje športu veľa detí a mládeže,
všetky kluby tu majú bohatú členskú základňu. Takýmito ak-
ciami chceme vzdať našim úspešným športovcom poctu a
poďakovať i m aj za vzornú reprezentáciu mesta.

Stal som sa majstrom Európy v skokoch za
vlekom, bol som druhý na ME v kombinácii za člnmi, takže
som veľmi spokojný. V tomto roku už prechádzam medzi do-
spelých takže musím hlavne poriadne trénovať, lebo tam už je
veľmi silná konkurencia.

Minulý rok bol pre mňa úspešný, bola
som tretia na majstrovstvách sveta. Neobhájila som síce titul z
roku 2003 ale získala som už svoju štvrtú medailu na MS. Vy-
hrala som tiež majstrovstvá Slovenska v semi light kontakte.

Bol to môj doteraz najúspešnejší
rok, keďže som získala bronz na MS. Tento rok bude dúfam
rovnako úspešný, chcela by som získaťešte aj vyššie priečky.

Nie som so sezónou spokojný, po dobrej prí-
prave som sa na jar pri tréningu zranil a zlomil som si lopatku.
Nestihol som začiatok sezóny a už sa potom ťažko dostáva do
tempa. Dosiahol som aspoň niekoľko dobrých čiastkových
výsledkov. Tento rok, ak stihnem začiatok sezóny, by to však
malo byť lepšie.

V zime som bol tri mesiace zranený a to
ovplyvnilo moju sezónu, bolo to v nej ako na hojdačke. Najväč-
ším úspechom bolo 3. miesto na akademických majstrov-
stvách sveta na strednej trati a tiež v štafetách. Som tiež dvoj-
násobný majster Slovenska - v šprinte a na klasickej trati.
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Pezinský mikroregión

PEZINOK

LIMBACH

VINOSADY

VINIČNÉ

SLOVENSKÝ GROB

Chceme prehĺbiť spoluprácu a pomáhať si

Vznik Pezinského mikroregi-
ónu bude určite prínosom pre
samotné mesto Pezinok a taktiež
pre okolité obce Viničné, Vinosa-
dy, Limbach a Slovenský Grob.
Prehĺbi sa spolupráca medzi sa-
mosprávou mesta Pezinka a sa-
mosprávami okolitých obcí a to
na báze hospodárskej činnosti,
kultúry a športu. Bude väčšia ko-
ordinovanosť pri príprave jednot-

livých podujatí a zvýši sa ich návštevnosť. Prostred-
níctvom samospráv sa prenesie informovanosť o dianí
v celom regióne a prehĺbi sa spolupráca aj medzi pod-
nikateľskými subjektmi v mikroregióne. Vznikom Pe-
zinského mikroregiónu sa črtá veľká škála možností
rozvoja už v súčasnosti bohatého a rozvinutého regió-
nu.

1.

Predseda mikroregiónu
Prvým predsedom Pezinského

mikroregiónu sa po vzájomnej do-
hode všetkých zainteresovaných
stal starosta Slovenského Grobu

.
J. Javorka má 58 rokov, je absol-

ventom SVŠT - stavebnej fakulty v
Bratislave. Po ukončení školy pra-
coval ako projektant v inžiniersko-
projektovej organizácii v Bratislave
a od r. 1977 až do zvolenia do funk-
cie v Pozemných stavbách Trnava,
závod Pezinok. Počas pôsobenia v
tejto firme sa podieľal na výstavbe
a rozvoji Pezinka - na stavbách Pi-
nelovej nemocnice, základných
škôl na Kupeckého ul. a na Biele-
nisku, budovy Pošty na Severe,
administratívnej budovy Slov. ply-
nárenského priemyslu, domu dô-
chodcov a vyše tisícky bytov.

Nový predseda mikroregiónu za
hlavné priority považuje: odkanali-
zovanie Malokarpatského mikrore-
giónu, cestný obchvat Pezinka a
Vinosadov, rozvoj turizmu, kultúr-
ny, športový a duchovný život obča-
nov Pezinského mikroregiónu.

Ing. Jozef Javorka

Na tejto strane budeme pravi-
delne prinášať aktuálne informá-
cie o Pezinskom mikroregióne.
Pezinčan sa dostáva už aj do rúk
občanov obcí Viničné, Slovenský
Grob, Limbach a Vinosady. Roz-
nášku novín zabezpečujú obec-
né úrady.

1. Aký význam pripisujete Pezinskému mikroregiónu a čo od neho očakávate?
2. Čím môže vaša obec prispieť k rozvoju a zatraktívneniu mikroregiónu?

Ing. Jozef Javorka, starosta obce Slovenský Grob:
2. Obec Slovenský Grob prispeje k zatraktívneniu

regiónu predovšetkým turistickým ruchom zamera-
ným na oblasť gastronómie. Naši podnikatelia vedia
veľmi chutne pripraviť husacinu, pečeň a lokše, ale k
týmto gurmánskym špecialitám patria kvalitné vína
pezinských, limbašských, vinosadských, viničnian-
skych i začínajúcich slovenskogrobskych vinárov. Keď
dáme dohromady dobré jedlá, vína, ľudovú hudbu a
kvalitné ubytovanie, dokážeme konkurovať iným re-
giónom na Slovensku i v zahraničí. Budeme sa snažiť,
aby turisti, ktorí prídu do našej obce, pokračovali v ná-
všteve Pezinka aďalších obcí Pezinského mikroregió-
nu. Veď máme im čo ponúknuť, máme sa čím pochvá-
liť. Ďalšou prioritou obce budú hodnotné podujatia v
Dome kultúry a na novom futbalovom štadióne. V ob-
lasti duchovného života to budú každoročné augus-
tové pútnicke slávnosti pri Kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie a júnové Svätojánske hodové slávnosti.

Štefan Lenghart, starosta obce Viničné
Vznik Pezinského mikroregi-

ónu prispeje k vzájomne koordi-
novanému rozvoju mesta a obcí,
s určením priorít a jednotlivých
zvláštností každého člena mikro-
regiónu. Pomôže pri riešení spo-
ločných problémov, ako je zlá
dopravná situácia. Očakávame
podávanie spoločných projektov,
ako cyklotrasy, programy hospo-
dárskeho a ekonomického roz-

voja. Chceme tiež vytvárať plán spoločenských, kul-

1. túrnych a športových podujatí, aby návštevník nášho
regiónu mal stály a zaujímavý program.

Ponúkame svoje pravidelné podujatia - výstavu vín
(23. ročník), rybársky deň, streľbu na asfaltové terče,
medzinárodné lukostrelecké preteky Slovakia Grand
Cup, Malokarpatský strapec. V roku 2006 sa vo Vinič-
nom uskutočnia Majstrovstvá sveta akademikov v lu-
kostreľbe. Dobudujeme športový areál, ktorý bude slúžiť
na organizovanie medzinárodných športových pretekov
a iných spoločenských a kultúrnych podujatí. Úpravou
stredu obce chceme vytvoriť podmienky na otváranie
vinárničiek a podnietiť rozvoj vinárstva a gastronómie.

2.

Vladimír Hrašna, starosta obce Limbach
Od mikroregiónu si s ľu-

bujeme všestranný rozvoj jed-
notlivých obcí a mesta. Riešenie
problémov samosprávy a obča-
nov, ako i podporu aktivít zame-
raných na kvalitu života. Úlohou
bude prehĺbenie cestovného ru-
chu, vidieckej turistiky a služieb.
Spoločne budeme riešiť problém
dopravy, odpadového hospo-

1. dárstva, životného prostredia, sociálnych a zdravot-
ných služieb. Očakávame, že bude väčšia možnosť
získania finančných prostriedkov z európskych fon-
dov.

Naša obec môže ponúknuť v rámci agroturistiky a
cestovného ruchu kvalitné služby pohostinských za-
riadení, návštevu pivníc u jednotlivých vinárov, cyklo-
turistické a turistické trasy. Chceli by sme sa podieľať
na rozvoji vinohradníctva a vinárstva a prezentovať ich
doma i v zahraničí.

2.

Ing. Miroslav Achberger, starosta obce Vinosady
Založenie v poradí druhého

(a dúfam, že nie posledného)
mikroregiónu v Malokarpatskej
oblasti, bude jednoznačne na
osoh všetkých zainteresova-
ných. Vzájomná spolupráca už
existuje, len si ju niekedy ani neu-
vedomujeme. Záleží na nás, ako
spoluprácu zintenzívnime a vy-
užijeme jednak geografickú blíz-

1. kosť ale aj ľudské vzťahy, porozumenie a aktivity
medzi organizáciami v jednotlivých obciach. Táto sym-
bióza a spolupráca sa môže rozvíjať i na medzinárod-
nej úrovni, vo forme regionálnej cezhraničnej spolu-
práce.

Môžeme prispieť k rozvoju a zatraktívneniu mikro-
regiónu v prvom rade v oblasti vinárstva a vinohradníc-
tva, rozvojom agroturistiky - domáce zabíjačkové špe-
ciality, dychová hudba Vinosadka, zaujímavé kultúrne
a prírodné pamiatky.

2.

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinka
Mesto Pezinok, konkrétne

Spoločný obecný úrad, už vyko-
náva pre okolité obce mnohé
činnosti prenesenej štátnej
správy, napríklad stavebné
konania, ale i školský úrad. Via-
žu nás väzby historické, ekono-
mické ale najmä ľudské. V oko-
litých obciach nájdete viaceré
možnosti turistického, kultúr-
neho i športového uplatnenia.

Jednoducho už sme k sebe najbližšie. Spoločne
však musíme krásu a bohatstvo nášho mikrore-

1. giónu propagovať a rozvíjať na spokojnosť všetkých
občanov i návštevníkov zo Slovenskači zahraničia.
2. Každý zo starostov to vo svojej odpovedi už uvie-

dol. Pozrite sa napríklad na to, ako sa naše obce k
sebe približujú výstavbou rodinných domov. Preto
budeme musieť spoločne riešiť problém dopravy,
infraštruktúry ako aj školstva, zdravotníctva a tiež
ekológie. Veď skládka odpadu ovplyvňuje vzduch
rovnako v Pezinku, ako i vo Viničnom a v Sloven-
skom Grobe. Na záver nemôžem zabudnúť ani na
naše osobné priateľské vzťahy a spoluprácu medzi
nami volenými funkcionármi.

Tohtoročné fašiangové obdobie, i
keď pomerne krátke, bolo v Sloven-
skom Grobe bohaté na kultúrno-
spoločenské podujatia. Obecný úrad
v spolupráci so spoločenskými orga-
nizáciami pripravil hodnotné kultúrne
programy.

Uskutočnil sa vianočný benefičný
koncert, účinkovali deti z MŠ, žiaci
ZŠ, súbory Glória a Liturgia, Janka
Minarovičová a Juraj Havaj. V sobotu
5. februára sa konal XII. reprezentač-
ný grobský ples, na ktorom sa prí-
jemne zabávalo tristo účastníkov.
Začiatkom februára sa uskutočnila
verejná nahrávka obľúbenej zábav-
no-hudobnej relácie SENZI SEN-
ZUS. Záverečným fašiangovým po-
dujatím bola Babská zábava spojená
s pochovávaním basy.

Ing. Jozef Javorka

Fašiangy
v Slovenskom Grobe
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KULTÚRNE PROGRAMY NA MAREC 2005

(štvrtok) o 18.00 hod. v Malej
sále) - -
hudobno-dramatické pásmo ZUŠ;

(piatok) o 9.00 hod. vo Veľkej
sále - - fes-
tival detí materských škôl;

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále -

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále - -
pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

;
(pondelok) o 15.00 hod. v

Spoločenskej sále -
- výročná členská

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

niku - - cyklus
prednášok V. Černuškovej. Téma:

- II. časť;
(piatok) o 18.00 hod. v Spo-

ločenskej sále - -
galaprogram súťažnej prehliadky o
naj dievča Malokarpatského re-
giónu. Hlavný garant: Združenie
pezinských vinárov a vinohradníkov;

(nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- popoludnie plné hier,
zábavy a tanca;

(štvrtok) vo Veľkej sále -

- Radošinské naivné
divadlo. Časť vstupeniek bude vo
voľnom predaji.

28.2. - 20.3.
- výstava fotografií;

21.3. - 10.4.
- učiteľ a tvorivosť. Alter-

natívne prvky výučby.

1. - 2. Miluj ma! Prosím... USA
3. - 4. Blade: Trinity USA
5. - 6. Svet zajtrajška

USA, VB
8. - 9. PrekliataArgentína

ARG., ŠPA, USA
10. FK: Stvorení pre lásku

FRA, H.G.
11. - 13. Fantóm opery USA, VB
15. - 16. Snowboarďáci ČR

17. ČR
18. - 20. Letec USA
22. - 23. Konečná stanica SR

24. FK: Strach a chvenie
FRA, JAP

25. - 27. Rad nešťastných náhod
USA

29. - 30. Ray USA
Začiatok predstavení je o 19.00

10.3.
MAREC, MESIAC KNIHY

11.3.
NAJMENŠÍ FESTIVAL

11.3.
KONCERT V KLUBE MLA-

DÝCH
13.3.

AHOJ ROZPRÁVKA

14.3.
JEDNOTA

DÔCHODCOV

17.3.
HOVORY O ZDRAVÍ

18.3.
KRÁĽOVNÁ VÍNA

20.3.
VEĽKONOČNÉ

DISKOHRY

31.3.
Divadelné predstavenie pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov - ČLO-
VEČINA 2

Pavel KASTL - POR-
TRÉTY

ŠKOLA, ZÁKLAD
ŽIVOTA

Divadielko HAP-
PY Oľgy Hoffmanovej - Dráčik ohni-
váčik

Čo musíme vedieť o sebe, aby sme
boli zdraví

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

O dve slabiky pozadu

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny.

-
hravé predpoludnia každý utorok a
štvrtok 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 v pondelok, stredu a
piatok v čase od 10.00 - 12.00 hod.
a 13.00 - 17.00 hod., v utorok a štvr-
tok v čase od 10.00 - 12.00 hod. a
13.00 - 16.00 hod. v Dome techniky
na Mladoboleslavskej 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.

- bude ho viesť
skúsená keramikárka, kurz sa
bude konať 1 krát týždenne (v uto-
rok 17.00 - 19.00 hod.). Cena kurzu
na polrok: 500 Sk;

(praktické riešenia) - tento
kurz v praktickej podobe otvárame
vzhľadom na záujem v predchád-
zajúcom roku. Konať sa bude 1 krát
týždenne (2 hodiny) po dohode s
lektorom. Cena kurzu na polrok:
500 Sk;

- bude
sa konať raz týždenne (2 hodiny)
po dohode s lektorom. Cena kurzu
na polrok: 500 Sk.

- výsta-
va motocyklových veteránov. Vý-
stava potrvá do 15.4. 2005.

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-

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

Deň otvorených dverí v Dome
techniky

Kurz keramiky

Zvládanie konfliktov v komuni-
kácii

Ústna harmonika (improvizá-
cia, možnosť aj s gitarou)

KILOMETRE ZA HODINU

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Kurzy pre staršiu mládež
a dospelých:

Výstava:

Stále expozície:

Stála expozícia:
Jozef Franko - Sakrálna plastika

KULTÚRNE CENTRUM

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

MESTSKÉ MÚZEUM

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

návke degustácie vín 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-
nená verejnosti do 6.3. vo výstav-
ných priestoroch múzea.

- výstava prác
žiakov výtvarného odboru ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Vernisáž vý-
stavy je 18.3. o 16.00 hod. vo vý-
stavných priestoroch múzea. Orga-
nizácia výstavy: Vladimíra Bünge-
rová, výstava potrvá do 15.5. 2005.

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

Výstavy:
Jaskyne, draky, ľudia

Z okna, do okna

Otváracie hodiny:

V Literárnom a vlastivednom
múzeu vo Svätom Jure je inštalo-
vaná výstava Karola Antala pod
názvom Grafiky a maľby zo severo-
západu Kanady. Výstava potrvá do
4. marca 2005, otvorená je od
utorka do soboty od 8.00 - 16.00
hod. (r)

Výstava K. Antala

Ako robili babky
veľkonočné jedlá

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku bude aj tohto roku pokračo-
vať v dlhodobom cykle kurzov prí-
pravy regionálnych špecialít. Prvý
sa uskutoční v stredu 9. marca o
16.00 hod. v kuchynke múzea a
jeho účastníci sa pod vedením lek-
torky Danky Kopálovej zoznámia
so starými osvedčenými receptmi
jedál a zvykov súvisiacich s veľ-
konočnými sviatkami. Vstup na po-
dujatie je voľný. (EL)

Natália Prokopová v galé-
rii, ktorá nesie meno jej
manžela.

Činnosť Galérie Štefana Prokopa
Tohtoročný výstavný program

galérie, ktorý zostavilo a organiza-
čne zabezpečilo občianske zdru-
ženie, obsahuje viacero výstav a
podujatí. Po ukončení výstavy kre-
sieb Š. Prokopa (potrvá do 15.3.) v
marci zorganizujú výstavu sôch
Jozefa Habora a v apríli bude galé-
ria patriť mladým výtvarníkom, čer-
stvým absolventom Vysokej školy
výtvarných umení.

Občianske združenie Galérie Š.
Prokopa má veľa zámerov, koľko
ich však naplní bude závisieť od
finančných možností, od priazne
sponzorov. Spoliehajú sa však aj
na úspech niektorých projektov, na
ktoré žiadali granty z Ministerstva
kultúry. Za veľký problém nateraz
považujú nedostatok propagač-
ných materiálov, bez ktorých sa dá
ťažko zabezpečovať návštevnosť.
Preto chcú v krátkej dobe urobiť
bulletin, plagáty a webovú stránku.

Galéria Š. Prokopa je otvorená
denne od 14.00 - 17.00 hod.,
okrem pondelka. Tel. kontakt: 033/
641 1166, 0915 815 712. (mo)

Od 18. júna minulého roku je otvo-
rená Galéria Štefana Prokopa na
Potočnej ulici, ktorá pripravila už
viacero pekných podujatí. V súčas-
nosti je v galérii nainštalovaná vý-
stava kresieb sochára Š. Prokopa,
ktoré teraz i predtým boli považo-
vané za rovnocenné sochám. Nie
sú to skice, podľa ktorých robil so-
chy, ale hotové diela.

Dušou galérie je manželka Š.
Prokopa - Natália. Pri našej ná-
všteve nám povedala, že najväčšiu
zásluhu na vzniku galérie pripisuje
firme IPEC, najmä jej riaditeľovi
Ivanovi Čarnogurskému ml. Nie-
lenže priestory galérie kompletne
zreštaurovali, ale aj teraz podpo-
rujú niektoré jej aktivity.

V minulom roku spolu usporiadali
dvojtýždenné maliarske sympó-
zium v Malej Frankovej, na ktorom
sa zúčastnilo šesť maliarov. Diela,
ktoré z neho vzišli, najprv vystavo-
vali v mieste sympózia a potom v
Galérii Š. Prokopa v Pezinku. V
tejto aktivite chcú pokračovať, sym-
pózium teda bude aj v tomto roku.


