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Malokarpatské múzeum v spolupráci s Cechom slovenských
keramikov, Mestom Pezinkom, Stredným odborným učilišťom,
Štefánikova ul. a Centrom voľného času v Pezinku pripravuje aj v tomto
roku Keramické trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. - 11. júna. Okrem
možnosti kúpiť si keramiku od výrobcov z celého Slovenska a Českej
republiky, budú podujatie sprevádzať viaceré výstavy, súťaže, tvorivé
dielne pre deti. Novinkou bude najmä to, že súťaž v točení na
hrnčiarskom kruhu bude priamo na námestí, kde si návštevníci budú
môcť prácu keramikára nielen pozrieť ale aj vyskúšať. Spestrením bude
aj pokus o zápis do knihy Guinessových rekordov v točení veľkého
keramického pekáča.

Keramikári, ktorí majú záujem prezentovať sa, môžu sa prihlásiť na
adrese: Malokarpatské múzeum, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok,
tel. 033/641 3347, 641 2057. Mgr. Eva Ševčíková

Mesto Pezinok a Základná
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov po-
zývajú občanov na oslavy 60.
výročia oslobodenia mesta Pe-
zinka, ktoré sa uskutočnia v pia-
tok 1. apríla o 16. hod. Zraz
účastníkov je pred Zámkom v
parku.

Po slávnostnom príhovore
primátora Mgr. Olivera Solgu pri
pomníku 2. svetovej vojny sa
uskutoční kladenie vencov a
kytíc za účasti zástupcov veľvy-
slanectiev Ruskej federácie a
Ukrajiny.

O 16.30 hod. bude na budove
MsÚ na Radničnom nám. odha-
lená Pamätná tabuľa oslobode-
nia Pezinka. (mo)

Regionálna rozvojová agentúra
Senec - Pezinok zastúpená jej ria-
diteľkouĽubou Pavlovovou a Mare-
kom Jurinom, pracovníkom Mest-
ského úradu v Pezinku, sa zúčast-
nila 18. - 20. februára na zasadnutí
výkonného výboru URBACT v Bru-
seli, ktorého cieľom bola výmena
skúseností z oblasti regionálneho
rozvoja. Pezinok sa týmto aktom
zapojil do siete európskych miest.

Fórum zástupcovia Pezinka vy-
užili na prezentáciu mesta a záro-
veň presadili, že v roku 2006 sa
uskutoční zasadnutie tohto riadia-
ceho výboru v Pezinku. (EL)

Džudista 1. JC Sokol Pezinok
získal na turnaji Sveto-

vého pohára v Prahe v kategórii do
90 kg senzačné 3. miesto. Na ceste
za týmto úspechom zdolal najprv
Rusa Bylinu a potom na ipon aj
Gréka Iliadisa, ktorý je olympijským
víťazom z Atén v roku 2004 a minu-
loročným majstrom Európy. V boji o
finále podľahol Blošenkovi z Ukraji-
ny. Zverenec Jozefa Tománka tak
dosiahol vo svojej doterajšej kariére
zrejme najväčší úspech. Devät-
násťročný maturant zo športového
gymnázia v Bratislave bol minulý
rok na 9. mieste na MS juniorov,
získal striebro na majstrovstvách
Slovenska juniorov a tiež bol čle-
nom bronzového družstva mužov 1.
JC Sokol Pezinok v I. SNL. Týmto
bronzom z Prahy si Jurčík zažiadal
tiež o miestenku na ME seniorov,
ktoré budú v máji v Rotterdame.
Ďalší Pezinčan obsa-

dil v kategórii do 81 kg 7. miesto keď
vyhral jedno stretnutie.

Pa-
vol Jurčík

Milan Randl

(pr)

Vo štvrtok 10. marca sa uskutoč-
nilo na pezinskej radnici zasadnutie
Združenia miest a obcí malokarpat-
ského regiónu. Rokovanie viedol
predseda združenia Alexander
Achberger.

Na rokovaní dominovali dve témy -
budovanie Podkarpatskej kanalizá-
cie a obchvat Pezinka, Modry a Svä-
tého Jura.

Zástupca Bratislavskej vodáren-

skej spoločnosti Štefan Elek infor-
moval o štúdii, ktorá rieši odvádza-
nie splaškových vôd z podkarpat-
skej oblasti. V hre boli dve alterna-
tívy riešenia - prvá rátala s budova-
ním a rekonštrukciami samostat-
ných čističiek, druhá navrhovala
vybudovanie Podkarpatskej kanali-
zácie s napojením miest a obcí re-
giónu - zvíťazila druhá, ktorú navrhlo
mesto Pezinok. Podľa nej mestá

Pezinok, Modra a niektoré obce
budú napojené na 500 mm kanali-
začný zberač, ktorý vyusti do
Ústrednej čistiarne vo Vrakuni. Táto
moderná čistička sa v súčasnosti
využíva len spolovice. Mesto Svätý
Jur bude napojené na kanalizáciu v
Rači.

Pokračovanie na 3. strane

O titul Kráľovná vína v malokarpatskom regióne v tomto roku súťažilo deväť dievčat. Titul si vy-
bojovala Vištučanka Veronika Sobotová (v strede) zo Strednej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre. Viac na strane 8.

Obraciame sa na občanov Pe-
zinka s výzvou, aby si v tomto jar-
nom období upratali pred domom
alebo v okolí bytovky a prispeli tak k
skrášleniu mesta a svojho príbytku.

Túto výzvu cestou primátora
mesta spoluobčanom adresuje
občan Milan Martiš z Bernolákovej
ulice s dovetkom: "Nikoho to nič
nestojí a hodinka pohybu každému
len prospeje".

Radi túto výzvu tlmočíme a oča-
kávame, že nájde medzi vami na-
sledovníkov. (red.)
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predá formou obchodnej ve-
rejnej súťaže stavebné po-
zemky v k.ú. Pezinok, v loka-
lite Na bielenisku;
pozemky sú zapísané na LV č.
8113, evidovanom na Katast-
rálnom úrade v Bratislave,
správe katastra Pezinok a sú
vo vlastníctve Mesta Pezinok.
1. stavebný pozemok parc.č.

734/9

2. stavebný pozemok parc.č.
734/16

3. stavebný pozemok parc.č.
734/23

Termín podávania návrhov
1.4. 2005 13.00 hod

Otváranie a vyhodnotenie
jednotlivých návrhov
1.4. 2005 13.30 hod.

13.45 hod.
14.00 hod.

, tr. tr. porast o výmere 739
m ;

, tr. tr. porast o výmere
703 m ;

, tr. tr. porast o výmere
614 m .

je do do .

bude
od (poze-

mok č. 1), (pozemok
č. 2) a (pozemok č.
3).

Obchodná verejná súťaž sa
vyhlasuje na každý pozemok
zvlášť.

Minimálna kúpna cena je sta-
novená v sadzbe 2500 Sk/m .

Vzor kúpnej zmluvy spolu s
podmienkami súťaže si môžete
pozrieť na stránke www.pezi-
nok.sk, vyzdvihnúť osobne na
sekretariáte prednostu MsÚ
(budova MsÚ v Pezinku, Rad-
ničné nám. č. 7, 1. posch., č. dv.
3), prípadne si ich vyžiadať pro-
stredníctvom e-mailovej pošty:
msu@msupezinok.sk.

Účastníci súťaže majú mož-
nosť obrátiť sa vo veciach:
- organizačných na: Mgr. Miro-

slava Šebestu, prednostu MsÚ
v Pezinku, ktorý je organizátor
súťaže, tel. č. 033/690 1111, e-
mail: sebesta.miroslav@msu-
pezinok.sk
- stavebno-technických na: Ing.
Jozefa Chynoranského, zá-
stupcu primátora, tel. č. 033/690
1104, e-mail: chynoransky.jozef
@msupezinok.sk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky pred-
ložené návrhy a ukončiť súťaž
ako neúspešnú, alebo zrušiť
súťaž. Túto skutočnosť ihneď
oznámi navrhovateľom a uve-
rejní spôsobom, ktorým vyhlásil
podmienky súťaže.
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Poslanci
budú prerokúvať rozbor hospodá-
renia za rok 2004, investičné zá-
mery v roku 2005, vyhodnotenia
kultúrneho života, koncepcie škol-
stva, sociálnej koncepcie, lesného
a poľovného hospodárstva v roku
2004, I. novelu rozpočtu, správu o
delikvencii v Pezinku a iné.

Zasadnutiu MsZ bude predchád-
zať rokovanie Mestskej rady, ktoré
sa uskutoční 15. apríla.

Najbližšie zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku
sa uskutoční 29. apríla.

(mo)

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

V budúcom mesiaci sa posla-
necký deň uskutoční v stredu 6.
apríla od 16.00 do 18.00 hod. na
Mestskom úrade, v miestnosti č.
19.

(r)

Mesto Pezinok oznamuje, že v
termínoch 8.4., 13.5., 10.6., 8.7.,
12.8., 9.9., 14.10., 11.11. a 9.12.
2005 sa preskúšajú elektrické si-
rény v čase od 12.00 - 12.02 hod.
stálym tónom. (r)

Po prvýkrát chce Mesto Pezinok
spolu so Zbernými surovinami firmy
L.U.CH. zorganizova ť takzvanú
železnú sobotu, teda akciu, ktorá
by obyvateľom jednej časti mesta
uľahčila zbaviť sa všetkých kovo-
vých nepotrebných predmetov,
ktoré sú však cennou druhotnou
surovinou.

Od skorých ranných hodín
je možné na chod-

ník k ceste vyložiť tento železný
odpad a pracovníci spomínanej
firmy ho v popoludňajších hodinách
(po 12. hod.) naložia a odvezú.
Občania, ktorí nevládzu staré že-

v so-
botu 16. apríla

lezo vyložiť na ulicu, stačí keď na-
hlásia svoju adresu na Mestský
úrad - oddelenie životného prostre-
dia, č. tel. 6901 150, a pracovníci
firmy L.U.CH. im budú k dispozícii.

Akcia sa bude dotýkať týchto ulíc:

Akcia bude pokračovať na jeseň v
iných častiach mesta a veríme, že
sa stretne so záujmom a porozu-
mením občanov.

územie je vymedzené ulicami
Hrnčiarska, Polkorábova, Ku-
peckého, Zámocká, Malokarpat-
ská, Starý dvor až po sídlisko
Juh a Bratislavskú ulicu, vrátane
všetkých ulíc v tomto okruhu.

(MsÚ)

V ostatnom čase sa niekoľkokrát objavili neoverené infomácie o rušení a
premiestňovaní pôšt v Pezinku. Vraj sa má rušiť pošta na Radničnom ná-
mestí, pretože mesto potrebuje ďalšie priestory na výkon kompetencií,
ktoré prešli zo štátu na samosprávu a najmä preto, že mesto chce zvýšiť
poplatok za prenájom priestorov pošty. A rušiť sa má vraj tiež pošta na Se-
vere, pretože Telekomunikácie predávajú budovu.

O odpoveď sme požiadali primátora mesta :
-

Olivera Solgu

(r)

Áno je pravda, že už dlhšie sa hovorí o problémoch s poštovými budo-
vami v našom meste a preto som navštívil nielen pani vedúcu prevádzky,
ale dali sme podnet aj na vedenie Pošty do Dunajskej Stredy. V prvom
rade chcem občanov ubezpečiť, že mesto v žiadnom prípade nezvyšuje
pošte nájomné. Hoci je nízke, vnímame to ako službu občanom a preto
toto nízke nájomné tolerujeme. Taktiež sme nežiadali uvoľniť priestory,
pretože problém nových oddelení a kancelárií sme už vyriešili v rámci na-
šich možností. Skôr nás prekvapilo, že realitná spoločnosť Iuris predáva
budovu na Severe, a nikde sa nehovorí, či po odpredaji tam bude aj naďa-
lej pošta. Dostali sme však ubezpečenie (stanovisko odvysielala aj TV Pe-
zinok), že súčasný stav ostane zachovaný.

Už niekoľkokrát sa naši občania
stretli s problémom, ktorý sa týka
možnosti pochovávania na pezin-
skom cintoríne. Zatiaľ čo na cintorí-
noch v grinavskej a cajlanskej časti
mesta je miest na pochovávanie na
niekoľko desaťročí, situácia na cin-
toríne v centre mesta je kritická.

Nepomáha ani apelovanie na
občanov, ak je to len trochu možné,
aby využívali možnosti pochovávať
mimo hlavného cintorína. Preto
vedenie mesta veľmi intenzívne
pripravuje rozšírenie cintorína a to
hneď niekoľkými smermi. Ide naj-
mä o územie bývalého lesného
závodu po celej dĺžke jestvujúceho
cintorína a tiež v smere na východ,

kde mesto odkúpilo celý sad a je-
den rodinný dom, v ktorom budú
cintorínske služby. Pripravuje sa
tiež projekt nového domu smútku.
Zatiaľ sa bude akútna situácia rie-
šiť pochovávaním v juhovýchodnej
časti cintorína, prípadne likvidá-
ciou starých hrobov, o ktoré sa dlho-
dobo nikto nestará. Paradoxná je
situácia, že v minulosti si niektorí
občania mohli voľné hrobové
miesta odkúpiť a tak sa dnes zdá,
že na cintoríne je veľa voľných
miest.

Celý problém bude vyriešený do
polovice tohto roka, dovtedy pro-
síme občanov o trpezlivosť a poro-
zumenie. (MsÚ)

V januárovom čísle sme informo-
vali o snahách Bratislavy otvoriť pro-
blém jej samostatnosti a odčlenenia
od okresov Pezinok, Senec a Ma-
lacky, ktoré by boli pričlenené k
Trnavskému samosprávnemu kraju.
Táto snaha, ktorá v ostatnom čase
naberala na intenzite i medializácii,
však už bola jednoznačne vládou i
parlamentom SR odmietnutá a mini-
málne na dva roky odsunutá.

Proti tomuto návrhu sa postavil
nielen predseda VÚC BSK Ľubo
Roman ale intenzívne na nezmysel
tohto "odtrhnutia" v médiách i v poli-
tických kruhoch poukazoval i primá-
tor nášho mesta Oliver Solga. Z jeho
podnetu vzišla aj iniciatíva, ktorú si
osvojilo aj Združnie miest a obcí
malokarpatského regiónu v Pezinku
10. marca. Ako vyhlásil náš primá-
tor, "budeme si v čase blížiacich
sa volieb do VÚC i do parlamentu
pozorne všímať, kto požiadavku
odčlenenia znovu otvorí a podľa
toho sa zachováme pri odovzdá-
vaní našich hlasov...". (MsÚ)

V Bratislave sa 11. marca usku-
točnil XV. snem Únie miest Sloven-
ska, ktorý sa zaoberal prenosom
kompetencií zo štátu na mestá,
fiškálnou decentralizáciou a novým
územnosprávnym členením Slo-
venska. Do orgánov Únie, ktorá
reprezentuje najvýznamnejšie slo-
venské mestá, bol zvolený aj pe-
zinský primátor Oliver Solga. (r)

Na podporu predaja potenciálu cestovného ruchu mikroregiónu
Pezinok sa pripravuje nový projekt Pezinského panstva. Tento pro-
dukt cestovného ruchu bude ponúkať držiteľom pasov tohto panstva
rad výhod napríklad zľavy v rôznych reštauráciach, ubytovacích za-
riadeniach, múzeách, galériách, pri nákupe suvenírov a iné. Projekt
by mal zahrnúť celý pezinský mikroregión, čo zodpovedá územiu
pôvodného Pezinského panstva a tiež na rakúsku stranu - k partner-
skému mestu Neusiedl am See, ktoré bolo v 13. storočí rovnako vo
vlastníctve grófov zo Svätého Jura a Pezinka.

Viac o pripravovanom projekte sa dozviete na www.pezinok.sk.
Táto informácia je zároveň výzvou pre všetkých, ktorí chcú na ňom
participovať, aby sa prihlásili na Mestskom úrade v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@ msu-
pezinok.sk. (EL)

-
je nezisková organizácia, ktorá ako
jediná poskytuje komplexné soci-
álne poradenstvo pre občanov s
ťažkým telesným postihnutím aj cez
internet .

Z webovej stránky sa dozviete o
našej činnosti, o firmách, ktoré za-
bezpečujú rôzne pomôcky pre te-
lesne postihnutých a informácie o
sociálnych zákonoch.

V prípade potreby pomôžeme a
poradíme občanom s ťažkým teles-
ným postihnutím a ich rodinným
príslušníkom aj prostredníctvom
listu, telefonicky, e-mailom či osob-
nou návštevou.

Centrum samostatného života

www.csz.sk

(csž)
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Na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas, je od júla
2004 v prevádzke

lúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsa-
hom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďo-
vať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné
bezpečné uloženie. To znamená, že po vytriedení dru-
hotných surovín (papiera, skla, plastov a biologického
odpadu) sú občania povinní vytriediť z komunálnych od-
padov aj nebezpečné odpady a až potom komunálny
odpad dať do odpadových nádob. V prípade, že v komu-
nálnom odpade sa bude nachádzať nebezpečný odpad,
hrozí možnosť preklasifikovania celého odpadu v zber-
nom vozidle na nebezpečný odpad, ktorý sa v Pezinku
nesmie ukladať. Uloženie odpadu na skládku nebezpeč-
ných odpadov povedzme v Budmericiach je podstatne
drahšie ako uloženie v Pezinku, stúpnu náklady na do-
pravu a v konečnom dôsledku sa tieto náklady premietnu
občanom do poplatku za odvoz komunálnych odpadov.

Zberné miesto nebezpečných odpa-
dov. S

Do komunálnych odpadov by sa nemali dostať na-
príklad žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyra-
dené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsa-
hujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demo-
lácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.

Systém zberu nebezpečných odpadov je donáško-
vým spôsobom od pôvodcu na zberné miesto. Zberné
miesto slúži všetkým občanom Pezinka s výnimkou
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb,
ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných
odpadov na vlastné náklady. Informácie o zbernom
mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 645
2312.

Ing. Oľga Moťovská, Odd. živ. prostredia MsÚ

Malokarpatská komunitná nadácia
REVIAso sídlom v Pezinku sa zapo-
jila do programu Mladí filantropi,
ktorého cieľom je rozvíjať filantropiu
(ľudomilnosť) medzi mladými ľuďmi,
viesť ich k aktívnemu záujmu o rie-
šenie potrieb komunity, v ktorej žijú a
k podpore rôznych záujmových ob-
čianskych aktivít zvyšujúcich kvalitu
života v nej. Je to program mladých
pre mladých. Znamená to, že ho
spravujú mladí ľudia vo veku od 16 -

25 rokov a granty udeľuje mládež-
nícka grantová komisia.

Tento celoslovenský program, kto-
rý podporuje nadácia SPP, sa reali-
zuje v 12 mestách resp. regiónoch,
vrátane regiónu Pezinok a Trnava.
Revia koordinuje dve mládežnícke
grantové komisie - 1. región Pezi-
nok, Modra a okolie, 2. mesto Trna-
va. Kontaktnou osobou pre prvú
skupinu je Marek Kaliansko, tel.
0902 460 741.

Prostredníctvom Pezinčana tlmo-
číme výzvu MKN Revia adresovanú
mladým ľuďom a organizáciam so
sídlom v Pezinku a okolí, že do 8.4.
2005 môžu predkladať projekty
orientované na podporu rôznych
aktivít mladých ľudí.

Bližšie informácie možno získať u
spomínanej kontaktnej osoby, alebo
v MKN Revia, Pezinok, Moyzesova
26, tel./fax: 641 3011, 0905 960 797,
e-mail: revia@revia.sk, www.revia
.sk. (EL)

Pokračovanie z 1. strany
O obchvate Pezinka a Modry in-

formoval Ing. J. Sloboda z Brati-
slavského samosprávneho kraja a
O. Noskovičová z Regionálnych
ciest. Účastníkov informovali, že v
súčasnosti sa spracúvajú podklady
na túto stavbu, ktorá však zatiaľ
nemá finančné krytie a nie je ani
známy termín jej realizácie. Prí-
tomní primátori a starostovia žia-
dali neodkladné riešenie obchvatu,
pretože situácia, najmä v Pezinku,
je už neúnosná a premávka cez
mesto v dopravných špičkách veľ-
mi problémová a zdĺhavá.

V ďalšej časti rokovania odzneli
informácie pracovníčok Regionál-
nej rozvojovej agentúry Senec -
Pezinok Lucie Mihálikovej a Mar-
tiny Kotlárovej o čerpaní fondov a
grantov, PhDr. Anna Píchová, riadi-
teľka MOS Modra, informovala o
účasti regiónu na Slovakiatoure,

primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga
okrem iného hovoril o úvahách Bra-
tislavy vytvoriť samostatný kraj a
sekretár Oblastného futbalového
zväzu Bratislava - vidiek Mikuláš
Bojko informoval o futbalových
súťažiach.

Počas obedu sa primátori a sta-
rostovia stretli so štátnym tajomní-
kom Ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja Ing. Štefanom Kuž-
mom a poslankyňou NR SR Mgr.
Petrou Masácovou (obaja SDKÚ).

(mo)

Milý moji čitatelé, dovolte, abych
zdúvodnyl apsenciju stĺpka po na-
šem ve februárovém čísle Pe-
zinčana. Kedže scem byt čo naj-
výc aktuálny, snažím sa stĺpek pí-
sat čo najneskúr, zvyčajne den-
dva pret uzávýrku a tak temu bolo
aj ve februári, baraj sem vedzel, že
nebudem doma. Zaiscil sem si
šecky veci nato abych stĺpek
móhel načas dodat do redakcie,
ale týden prettým ma chycila dost
nechutná choroba z vysokýma
horúčkama a ešče aj inačíma
prýznakma, o kerých sa nebudem
račik rospisovat, abych nebol obvi-
nený z nechutnosci. Jednoducho,
mrcha nemoc, aj ket sem fakt scel,
písat sem skutečne nemóhel, lebo
sem načisto nevládal. Psychicky,
any fyzicky.

Hodne reakcijí došlo na januá-
rový stĺpek, f kerém sem písal o
tém modranském stopárovi a záro-
ven sem vás vyzval, aby ste mi
napísali, gdo je pre vás taký nao-
zajský národný budzitel. Došlo mi
hodne návrhú, naprýklat Ančika mi
napísala, že ona, jako vydatá že-
na, má vlastného budzitela, kerý ju
dycky zobudzí, ket nečo potrebuje
vybavit, Juraj mi napísal, že pren-
ho je budzitel susedúf syn, kerý
nykedy neukontroluje hlasitost
svojeho magnetofóna a ešče na-
výc očúva hejvy metal, alebo Mar-
ta, kerá píše, že prenu sú národný
budzitelé Mojsejofci, lebo ket sa na
nych kukne, ešče dĺho, dĺho
nemóže zaspat. Naščascí nemám
s tým osobnú skúsenost, ale pár
ludzí mi hovorilo, že to je naozaj
tak. Reakcia, kerá ma ale najvýc
potešila došla aš z Modry. Jednak
ma potešilo, že Pezinčana čítajú aj
Modrané, ale ešče vác jej opsach.
Abych nevypadal jak sralo tutok to
citujem tak, jak to došlo:

-Vážená redakcia Pezinčana,
vážený Strýcolajo, vidzíte Strýcola-
jo, aj s tým picím pezinského vína
to netreba prehánat. Zretetelne o
tom svedčá tý sprostosci, čo ste v
minulém čísle načarbali. Ešče, že
to bolo po pezinsky, ináč by sa Štúr
mosel nad vdačným národem z
Pezinka v hrobe obracat. Sem zve-
davý, či budete taký chlap a toto aj
uverejnýte, alebo ste len taký pri-
pitý chmulko. S pozdravem „sódu
pit je preca len zdravší /nemúci
hlavu/! Ing. Viktor Petrakovič,
Českoslov. armády 12, Modra.

No povecte, neny totok nádhe-
ra? Nélen to, jak jeden hodne ne-
úspešný uherský politik dokázal
nekerým ludom pomúcit hlavu, ale
hlavne to, že negdo má račik sódo-
fku, jako dobré pezinské vínečko.
No, ale fčúl vážne, v Modre sa
neny any čemu čudovat, šak tý ich
vodnáre nemajú ot tej sódofky moc
daleko, nakonec, ket modrané
sceli vyhrát nejakú vinársku výsta-
vu, moseli si zavolat pezinského
technológa, aby im urobil víno. A to
ešče nespomínam vlak, Zochovu
chatu a hodne dalších vecí. Ešče
bych sa scel opýtat pána Petrako-
viča, čehože to je inžinýrem,
ekonóm, stavbár, strojár, chemik.
elektrotechnik...?

Pokračovanie na 6. strane

Pri každoročných orezávkach stro-
mov, najmä v jarných mesiacoch,
vzniká v Pezinku až 470 ton odpadu,
ktorý doteraz putoval na skládku do
Starej jamy. Ďalšie desiatky ton bio-
odpadu vznikajú každú jar pri stri-
haní vinohradov. Tieto sa väčšinou
pália rovno vo vinohradoch, čo je
nielen zakázané, ale aj nebezpečné.
Mesto Pezinok však prišlo s novým
riešením, ktoré bude vyhovovať nie-
len občanom, ale aj právnym predpi-
som, ktoré budú platiť v celej Európ-
skej únii od 1.1. 2006. Od tohto dá-
tumu totiž nebude možné vyvážať

akýkoľvek bioodpad z domácností
na skládky komunálneho odpadu.

Každý producent tohto odpadu ho
môže už teraz odviezť a uložiť bez-
platne na mestskom pozemku v Dol-
nej tehelni (za jazerom, prístup po
betónovej ceste smerom k čističke
odpadových vôd), na vyznačené
miesto. Tu sa bude materiál sústre-
ďovať, potom ho rozdrvia na drobné
štiepky, ktoré budú ďalej využiteľné
na kompostovanie, kúrenie alebo v
záhradníctve.

Mesto Pezinok už dlhšie pripravuje

s firmou Petmas aj vlastnú kom-
postáreň, ktorá by bola schopná
spracovať všetku biomasu. To by
znamenalo aj návrat k separovaniu
bioodpadu na sídliskách a nezaned-
bateľné by bolo aj využitie tejto suro-
viny a šetrenie peňazí za ukladanie
odpadu na skládke. Verím, že naši
spoluobčania pochopia význam
tohto snaženia a budú haluzovinu a
vinič vyvážať na túto skládku. Po-
môžu tak nielen sebe ale aj nášmu
mestu, za čo im vopredďakujeme.

primátor
Mgr. Oliver Solga
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V Pezinku bol zadržaný 49-
ročný nemecký občan, na kto-
rého nemecká polícia vydala
európsky zatykač. Zadržaný si v
okolitých krajinách privyrábal
falšovaním verejných listín, naj-
mä vodičských preukazov.

Na Gogoľovej ulici sa vlámal
do rodinného domu neznámy
páchateľ. Vypáčil dvere na piv-
nici, odkiaľ sa dostal do obyt-
ných priestorov. Odcudzil finan-
čnú hotovosť, náramok zo žl-
tého kovu a dámske hodinky.

Do reštaurácie Grünwald na
Myslenickej ulici sa bez násilia
dostal neznámy páchateľ, ktorý
vylomil dvierka na výhernom
automate a odcudzil finančnú
hotovosť 9 800 Sk.

Neznáma osoba odcudzila z
dielní v Pezinku píly, brúsky a
frézy v celkovej hodnote 301
tisíc korún.

V novinovom stánku na Bra-
tislavskej ulici dvaja muži vyko-
pli sklenenú výplň a odcudzili
časopisy. Páchateľov zadržali.

l

l

l

l

l

(es)

Sviatok Rómov, ktorý sa celosve-
tovo pripomína 8. apríla, bude mať
v Pezinku tohto roku, v porovnaní s
predchádzajúcimi, novú podobu.
Príslušníci pezinského rómskeho
etnika oslávia "svoj" deň na viac-
krát. Najprv futbalovým zápasom,
ktorý sa uskutoční 8. apríla o 14.00
hod. na štadióne v Grinave, kde si
rómski chlapci a muži zmerajú
svoje sily s "bielymi". Na druhý deň
9. apríla celá komunita vyrazí na
autobusový výlet do regiónu. Po
ceste majú naplánované mini "kon-
certy" pre návštevníkovČerveného
Kameňa a v Pezinku na Radnič-
nom námestí. A do tretice, 16. aprí-
la, sú pezinskí Rómovia pozvaní na
vernisáž výstavy rómskej maliarky
Jolan Oláhovej do Galérie insit-
ného umenia v Schaubmarovom
mlyne, kde sa deti predstavia svo-
jim maliarskym umením. (EL)

V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia boli v prvom
kole 1. marca 2005 schválené v Pezinku tieto projekty:

, obvod Pezinok - športové hry seniorov, ,
- Pezinský amatérsky filmový festival PAFF 2005,

, - KarpatyFest, ,
- stolný tenis pre ZŠ Pezinka a Malokarpatského regiónu,

.

Projekty predložené po
tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa doďalšieho kola.

Okresný výbor
Jednoty dôchodcov 2000 Sk
Zuzana Paulini 8000
Sk OI Dejá vue 7000 Sk Stolnotenisový klub ZŠ Na bie-
lenisku 9000
Sk

Najbližšie zasadnutie grantovej komisie bude 7. júna 2005. Uzá-
vierka 2. grantového kola je 20. mája 2005!

Nadácia REVIA

Vo februárovomčísle Pezinčana sme uverejnili kritický postreh čita-
teľa Igora Nogu, ktorý poukázal na to, že v nedeľu 6. februára v čase
otváracích hodín o 18.55 hod. nebol obslúžený v Bille, hoci majú otvo-
rené do 19.00 hod. Chcel vraj len narýchlo kúpiť chlieb a nebolo mu
to umožnené.

Na tento príspevok sme dostali dve reakcie:

Kde ste boli pán Noga celú ne-
deľu? Vy si chodíte po návštevách
a večer pred zatváracou hodinou si
zmyslíte, že nemáte čo jesť. Určite
tam na vás budú čakať s čerstvým

chlebom. Prečo ste nešli do Tesca,
tam majú otvorené do 22. hodiny.
Predavačky chcú tiež byť s rodina-
mi, aj ony sú ľudia. Ako by to vyze-
ralo, keby sa do predajne v tom
čase dovalilo 50 ľudí, kedy by za-
tvorili? A predavačky majú ešte
ďalšiu prácu či už v pokladni alebo
celej predajni. Kedy by išli domov?

Každému človeku by som dala
vyskúšať takúto prácu aspoň tri
mesiace. Veľa ľudí by sa zbadalo, a
inak by sa začalo správať k preda-
vačkám. Ľudia by k nim mali byť
tolerantní, lebo robia ako mulice a
za pár korún.

Nie som predavačka, ale denno-
denne sa medzi nimi pohybujem a
teda ich prácu poznám.

(skrátené)
Viera Zvolenská

Pri výkopových prácach pri Gle-
jovke našli robotníci kostru. Asi
15 centimetrov pod povrchom
zeme bola ľudská lebka a časti
trupu. Po obhliadke miesta nález
policajti zaistili. Experti z odboru
súdneho lekárstva podrobia kos-
tru skúmaniu. Jeho cieľom je zis-
tiť čas a spôsob úmrtia a tiež čo
najviac informácií o totožnosti
mŕtvoly. (r)

- Situácia, ktorá sa stala dňa 6.
februára 2005, keď pracovník
Strážnej bezpečnostnej služby 5
minút pred zátvaracími hodi-
nami nechcel vpustiť zákazní-
kov do predajne bola neštan-
dardná, dotyčný pracovník si
počínal svojvoľne, čím porušil
interné predpisy spoločnosti
Billa. Táto situácia nás mrzí o to
viac, že si vážime každého jed-

ného zákazníka a skutočne ro-
bíme všetko pre to, aby bol u nás
spokojný. Dotknutým zákazní-
kom sa touto cestou ospra-
vedlňujeme.

Vedenie Billa, s.r.o.

V novej vinárni VINUM GALÉRIA BO-
ZEN (u Matyšáka) na Holubyho ulici sa
11. apríla uskutoční stretnutie bývalých
pracovníkov Reštaurácií Bratislava-vi-
diek. (r)

Územný spolok Slovenského
Červeného kríža Bratislava-okolie
organizuje v apríli 2005 kurzy prvej
pomoci pre fyzické a právnické oso-
by. Základné kurzy budú 8 a 16-ho-
dinové, na druhom, okrem postupu
pri základných stavoch ohrozujú-
cich život sa možno naučiť poskyt-
núť zdravotnú pomoc pri zlomeni-

nách, polohovaní a transporte a
ošetrení rán.

Každý účastník po úspešnej te-
oretickej a praktickej skúške dosta-
ne európsky certifikát. Záujemco-
via o tieto kurzy sa môžu prihlásiť
na adrese: Územný spolok SČK,
Pribinova 15, Senec, tel. 02/4592
4237. Ing. Mária Halásová

Pri príležitosti 1. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie orga-
nizuje Základná škola Orešie v spo-
lupráci s Mestom Pezinkom pre
všetky pezinské základné školy
veľký happening. Uskutoční sa v
utorok 26. apríla a jeho súčasťou
bude súťaž , vý-
tvarná súťaž a
kultúrno-prezentačná časť

. Cieľom tohto podujatia
je hlavne motivovať deti k hlbšiemu
spoznávaniu európskych krajín a
ich kultúr.

Európske hviezdy
Európa na palete

Európa
na javisku

(EL)

V rámci projektu Cesty k poro-
zumeniu, ktorý podporila Nadá-
cia otvorenej spoločnosti, sa
uskutočnil 21. marca v Materskej
škole Pezinok, Orešie minikurz
základov výroby cigánskych tka-
níc. Lektorka Mgr. Darina Lich-
nerová učila deti a mladé ženy z
pezinskej rómskej komunity zá-
klady tkáčskeho remesla. Účast-
níčky preukázali pri tejto práci
veľkú šikovnosť. Z podujatia od-
chádzala väčšina z nich ozdo-
bená vlastnoručne vyrobenými
náramkami.

Ďalšou aktivitou v rámci spo-
mínaného projektu bola brigáda
Rómov pri čistení sídliska Juh,
ktorá sa uskutočnila 22. - 23.
marca. Pezinská rómska komu-
nita ňou prezentovala svoju vôľu
prispieť ku skrášleniu nášho
mesta. (EL)

Konfederácia politických väzňov Slovenska - Oblastná organi-
zácia Malokarpatská so sídlom v Pezinku organizuje v sobotu 9.
apríla seminár s názvom Súdne procesy s kapucínmi v roku
1961. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Dňa nespravodlivo
stíhaných a 55. výročia barbarskej noci. Súčasťou programu
bude okrem spomínaného seminára v pezinskom Dome kultúry i
svätá omša v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice. So svo-
jimi prednáškami vystúpia P. Metod Ján Jánovský OFMCap (té-
ma: Proces P. Vojtech Rajner a spol.) a P. Alojz Karol Horváth
OFMCap (téma: Proces P. Šebastián Jaďuďa spol.). (EL)
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V minulom čísle sme vám, vážení
čitatelia, ponúkli možnosť obrátiť
sa na primátora s otázkou, na ktorú
by ste chceli dostať odpoveď. Otá-
zok do 18. marca prišlo dosť, na
niektoré sa dá odpovedať okamži-
te, ale sú i také, ktoré si vyžadujú
čas na oboznámenie s daným pro-
blémom. Tu je prvá časť odpovedí
primátora na vaše otázky a názory:

-

-

l

l

Pán primátor, kedy sa bude
riešiť veľmi zlý stav ciest v Pe-
zinku, či už ide o štátne alebo
miestne komunikácie?

Pezinská železničná stanica
je otrasná, špinavá s búchajú-
cimi plechovými dverami, za-
tekajúcimi záchodmi, v ktorých
je málo miesta. Je to zlá vizitka
nielen železnice, ale aj mesta...

Žiaľ, je to kardinálny problém všet-
kých slovenských miest. Oprava
ciest je nesmierne drahá a štát sa
už nepodieľa v dostatočnej miere
ani na rekonštrukcii štátnych ciest.
Stačí sa pozrieť na hlavnú cestu
II/502 prechádzajúcu cez stred
mesta. Výtlky, sa dajú asfaltovať až
keď je niekoľko dní za sebou desať
stupňov Celzia. Dovtedy nám zo-
stáva len to, čo hovorí vyhláška,
teda musíme jazdu prispôsobiť
stavu vozovky.

Železničná stanica patrí Železni-
ciam SR, nie mestu. Informovali
sme však, že stanica sa bude re-
konštruovať v súvislosti s prebie-
hajúcimi úpravami na železničnej
trati, vrátane nástupišťa, podjaz-
dov a ostatných budov do roku
2007.

-

-

-

-

l

l

l

l

Zaujímalo by ma, či sa neráta
s tým, že zo Štefánikovej ulice sa
stane pešia zóna?

Čo bude s rozostavanou, roky
pustnúcou budovou na Novo-
meského ulici?

Prečo počas Vinobrania ne-
stoja autobusy na mieste starej
pumpy vedľa Koníčka, ale až pri
Poliklinike, kde parkuje ve ľa
áut?

Bývam v rodinnom dome na
Komenského ulici, v blízkosti
hlavnej cestnej komunikácie.
Zaťažujú nás hluk a výfukové
plyny. Kedy sa bude riešiť ne-
únosná dopravná situácia v na-
šom meste? Kedy bude obchvat
mesta?

S pešou zónou v centre mesta,
ktorej sa domáha veľké množstvo
občanov, sa už zaoberáme a do-
konca časť z nej sa aj realizovala
(pri Starej radnici, v časti Potočnej
ul., ale i nové chodníky a trávniky
na ul. M.R. Štefánika). V tomto roku
sa bude pokračovať aj vo vylučo-
vaní dopravy, ale postupne, nie na
úkor okolitých ulíc a až po dobudo-
vaní ďalších parkovacích miest a
zelene.

Budova by mala po zmene maji-
teľa zmeniť aj svoj vzhľad - mal by z
nej byť obchod.

O parkovaní autobusov a vôbec o
celej dopravnej situácii počas Vino-
brania rozhoduje dopravný inšpek-
tor, mesto len navrhuje riešenia.

Všetci si uvedomujeme veľmi zlú

dopravnú situáciu v meste, najmä
na hlavnej ceste prechádzajúcej
mestom, vrátane Bratislavskej uli-
ce. Toto vedenie mesta zamietlo
riešenie z predchádzajúceho obdo-
bia rozšíriť cestu na štvorpruh
alebo rôzne varianty odbočovacích
pruhov, ktoré by nič neriešili, akurát
by mesto rozdelili na dve polovice.
Práve na Bratislavskej ulici by padli
za obeť predzáhradky a zeleň. My
sme začali pracovať na jedinom
možnom riešení a tým je obchvat
mesta (spolu s Modrou a Vinosad-
mi). Na tomto projekte pracujeme
veľmi intenzívne spolu s VÚC, Re-
gionálnymi cestami a Správou slo-
venských ciest. Termín dnes ťažko
určiť, robíme všetko, čo je v našich
možnostiach. Chceme mať pripra-
venú projektovú dokumentáciu,
keď vláda uvoľní peniaze.

Hokejová hala, či klzisko je ne-
smierne drahá záležitosť. Mesto sa
už niekoľko rokov touto myšlienkou
zaoberá, máme dokonca ponuky
firiem, ktoré dodávajú chladiace
zariadenie. Bežné klzisko by stálo
10 miliónov korún, plus každo-
ročná údržba asi tri milióny (a to
hovoríme len o otvorenej ploche).
Tu by sa však nedala hrať prvá liga
ako navrhujete. Poznám sa so ska-
lickým primátorom, viem čo prvá
liga stojí, na to treba bohatého
sponzora a takého v Pezinku niet.

-

l V Pezinku by som postavil
riadnu hokejovú halu alebo kl-
zisko a založil hokejový tím, po-
dobne ako je to v Skalici...

(mo)

V marci navštívili Pezinok nový
tajomník Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja Ing. Štefan
Kužma a poslankyňa NR SR Mgr.
Petra Masácová (obaja SDKÚ).

Na úvodnom prijatí u primátora
za účasti vedúcich pracovníkov
mesta P. Masácovú informovali o
problémoch súvisiacich s pezin-
skou Poliklinikou, tlmočili názor na
odčlenenie Bratislavy a na prípravu
zákona o pohrebníctve a cintorí-
noch a iné. Na stretnutí s riaditeľmi
stredných škôl sa hovorilo o finan-
covaní škôl a o nových maturitách.
Počas pracovného obeda za prí-
tomnosti oboch hostí a primátorov
a starostov z malokarpatského regi-
ónu sa diskutovalo o problematike
bývania a cestnom obchvate.

Na záver si hostia pozreli nové
výrobné a obchodné prevádzky
firmy Víno Matyšák a zaujímali sa o
podnikateľské podmienky vino-
hradníkov a vinárov. (mo)

Ako sme už informovali v minulom
čísle, v Pezinku vznikol Študentský
parlament (ŠP). S myšlienkou ako
prvý prišiel primátor mesta Oliver
Solga, ktorý navrhol zriadiť 25-
člennú mládežnícku samosprávu, v
ktorej by mali svoje zastúpenie
všetky stredné a základné školy.

Prvé zasadnutie ŠP sa uskutoč-
nilo 3. marca za účasti primátora,
viceprimátorov a vedúcich oddelení
MsÚ. Členovia ŠP si najskôr zvolili
predsedu, dvoch podpredsedov a
členov Rady ŠP. Za predsedníčku
bola zvolená Zuzana Moravčíková,
podpredsedami sa stali Kristína
Mizeráková a JanaAndelová. Radu
ŠP okrem predsedu a podpredse-
dov tvoriačlenovia Pavel Pastucha,

Branislav Hletko, Barbora Ulri-
chová a zástupca SOU Komen-
ského ul. (bude určený dodatočne).

Členovia ŠP si potom schválili
plán zasadnutí Študentského par-
lamentu na rok 2005 a Stanovy s
organizačnou štruktúrou a rokova-
cím poriadkom.

Primátor mesta vo svojom vystú-
pení hovoril o tom, čo od Študent-
ského parlamentu očakáva. Okrem
vlastných aktivít by to mali byť tiež
podnety, návrhy, pripomienky či
žiadosti o pomoc pri riešení problé-
mov mládeže. Študentom prisľúbil
všestrannú pomoc, nielen svoju ale
aj ostatných vedúcich pracovníkov
mesta.

Na zasadnutiach ŠP sa budú pra-
videlne zúčastňo-
vať funkcionári
mesta a podľa
prerokúvanej pro-
blematiky i prí-
slušní vedúci od-
delení MsÚ. Zá-
stupcov ŠP budú
zas prizývať na
zasadnutia Mest-
ského zastupiteľ-
stva.

(mo)

vyhlasuje

na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v objekte na Caj-
lanskej ul č.7 (priestory bývalej
Okresnej prokuratúry), súpisné číslo
1774, parc. č. 1071/4 podľa LV č.
4234 v k.ú. Pezinok, a to priestory
nachádzajúce sa na dvoch podla-
žiach

;
.

Priestor je rozdelený na 10 miest-
ností (kancelárií) a príslušenstvo
(kotolňa, WC, sklad, schodište a
chodby). Hygienické zariadenie je na
každom podlaží. Priestor má samo-
statné meranie elektrickej energie a
plynu. Centrálne vykurovanie teplo-
vodným plynovým kotlom.

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahovať:
- účel nájmu
- ideálne využitie celého priestoru

jedným subjektom
- ponúknuté nájomné uvedené for-

mou sadzby „Sk/m /rok“ bez pre-
vádzkových nákladov
- doklady o spôsobilosti uchádzača

na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných pries-

torov je možná po vzájomnej dohode
s povereným zástupcom prenajíma-
teľa, ktorým je pracovník oddelenia
správy majetku na Mestskom úrade
v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Radničné
nám. č. 7, 902 14 Pezinok, alebo
osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku (prízemie, vedľa
pošty) v uzavretej obálke, na ktorej
bude uvedené meno, priezvisko a
adresa uchádzača (resp. názov a
adresa právnickej osoby), a výrazné
označenie heslom

4. Uchádzači, ktorí podajú platnú
prihlášku sa môžu zúčastniťna výbe-
rovom konaní dňa o 13.30
hod. na MsÚ v Pezinku, č. dv. 12 na I.
posch., s ktorými po otvorení obálok
podaných prihlášok postupne absol-
vujú osobný pohovor s výberovou
komisiou.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo

odmietnuť všetky predložené návrhy
a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti .
7. Prípadnú zmenu podmienok zve-

rejní organizátor rovnakým spôso-
bom ako jeho vyhlásenie a písomne
o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí
do toho času podali žiadosť.

8. Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa

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

priestorov na: Ing. Ivana Dubeka,
ved. odd. správy majetku, č. t. 033/
6901 170, e-mail: dubek.ivan@msu-
pezinok.sk (uskutočnené obhliadky
sa budú uskutočňovať po vzájomnej
dohode v 14. týždni)
- organizačných na: Mgr. Renátu

Gottschallovú, ved. práv. odd., orga-
nizátor súťaže, č. t. 033/6901 121, e-
mail: gottschallova.renata@msupe-
zinok.sk.

primátor Mesta Pezinok

o celkovej výmere 430 m
- z toho suterén o výmere

161,40 m
- prízemie o výmere 268,60 m

Podmienky:

„VK Cajlanská
7 - nebytové priestory“.

8.4. 2005

8.4. 2005 o 11,00 hod.

Mgr. Oliver Solga

VÝBEROVÉ KONANIE

2

2

2

2
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V piatok 8. apríla sa uskutoční
dobrovoľná verejná finančná
zbierka Deň narcisov 2005,
ktorú organizuje Liga proti rako-
vine SR, prostredníctvom ďal-
ších spoluorganizátorov. V na-
šom meste sú nimi Klub Ve-
nuša Pezinok a Slovenský skau-
ting - 31. zbor Modrý oblak.

Každý člen hliadky musí byť
označený na viditeľnom mieste
identifikátormi dobrovoľníka Dňa
narcisov. Peniaze sa budú zbie-
rať do uzavretých pokladničiek
označených logom LPR a sym-
bolom akcie. Dobrovoľný finan-
čný príspevok nie je podmie-

Veríme, že aj občania Pezin-
ka a okolitých obcí sa aktívne
zapoja do zbierky a pomôžu
dobrej veci. Podporu tejto akcie
vyjadríte aj tým, že sa ozdobíte
nežným kvietkom jari - narci-
som, ktorý dostanete od člena
hliadky, povereného vykonáva-
ním dobrovoľnej finančnej
zbierky. Zbierka sa začína o
9.00 hod.

Nádej ľudí, ktorým je súdený
ťažký boj s rakovinou je aj na-
šou nádejou.

vedúca klubu Venuša
Anna Štilhammerovánený kúpou kvietka - narcisu, a je-

ho výška nie je ničím limitovaná.

Pokračovanie z 3. strany
Potešilo ma aj to, že sem minule mal
pravdu aj s tú zimu, kerú ešče
nykedy vlci nezežraly, ale dúfam aj f
to, že ket budete totok čítat bude uš
konečne po nej a v lufce uš bude
cícit jar. Užili zme si snehu aj mrazu
dosci, kalendár uš ukazuje konec
marca, nakonec máme uš aj po
Velkej noci, tak by nezaškodzilo aj
trocha teho tepla. Verím, že aj
navzdory múdrym radám z Modry
sa vačina z nás v zdraví zendeme
na Vínnych trhoch v pezinském
kulturáku a každý si tam nándeme
to svoje. No ale doftedy by ste mali
scihnút ket né povázat, tak aspon
porezat vinohrady, aby bolo čo
koštovat aj nabudúci rok.
Taxa majte pekne a píšte!

strycolajo@centrum.sk
Zúctú Váš strýco Lajo

chívu filmového festivalu Jeden
svet. Zároveň je to združenie
vďaka, ktorému je súčasťou kaž-
dého Etnofestivalu aj vernisáž vý-
stavy zaujímavých fotografií z rôz-
nych kútov sveta.

Naše poďakovanie však rovnako
patrí aj všetkým kamarátom a
spriazneným dušiam, ktorý nám
nezištne podali pomocnú ruku a to
nielen v prípade Etnofestivalu.

Predovšetkým sme celý
program opäť rozdelili na niekoľko
sekcií, aby mal každý šancu vybrať
si to, čo ho zaujíma. Aj tentoraz to
bola filmová sekcia, prednášky s
premietaním diapozitívov, vernisáž
a hudba. Na rozdiel od predchá-
dzajúcich ročníkov sme mali aj
leitmotív celého festivalu, ktorým
sa stala Ázia. Domnievame sa, že
to, čo sa v posledných rokoch deje
na tomto kontinente, si naozaj za-
slúži pozornosť. Často dostávajú
ľudia prostredníctvom médií skres-
lené informácie. Myslíme si, že aj
takouto formou je možné prebudiť v
nich záujem, či pocit spolupatrič-
nosti. Prvá filmová sekcia, tak ako
už Rasťo povedal, vznikla vďaka
spolupráci s OZ Človek v ohrození.
Bolo to päť veľmi zaujímavých sní-
mok, ktoré nejakým spôsobom pri-
nášali miestami až šokujúce prí-
behy ľudí z rôznych kútov Ázie. V
druhej filmovej sekcii sme predsta-
vili tvorbu dvoch slovenských doku-
mentaristov a svetobežnikov: Pav-
la Barabáša a Vlada Dudláka. Pote-
šilo nás, že zaujalo aj rozprávanie
Tibora Geljena o budhizme či zá-
žitky Lucie Obenauovej, ktorá sa
odhodlala absolvovať cestu do Ti-
betu stopom. Výstava fotografií
Alana Hyžu ukázala spustošenú
oblasť a obete Srí Lanky už dva dni
po ničivej prírodnej katastrofe.

Podľa všetkého sa zdá, že
programová ponuka tohtoroč-
ného Etnofestivalu splnila oča-
kávania návštevníkov. Z čoho
ste vychádzali pri jej zostavova-
ní?

Lajo:

Mali aj tentoraz návštevníci
možnosť nejakou formou pri-

n

n

podujatie, naozaj nás prekvapil
záujem, s ktorým sa festival stretol.

Samozrejme, peniaze zí-
skavané z rôznych grantov či od
sponzorov spolu s entuziazmom
nestačia. My sme radi, že sa nám
už dlhé roky darí spolupracovať s
Kultúrnym centrom, ktoré nám
opäť poskytlo organizačnú výpo-
moc ako aj svoje priestory.
Vzhľadom na to, že ide o podujatie
zložené z viacerých sekcií, ktoré
prebiehajú viac-menej paralelne sa
nám táto voľba ukázala ako šťast-
ná. Návštevníci tak bez stresu a
naháňania majú všetko pod jednou
strechou, stačí si len vybrať.

n Okrem entuziazmu a nevy-
hnutných financií je pri takýchto
projektoch určite veľmi dôležitá
aj aktívna spolupráca s inými
organizáciami. Ako je to v prí-
pade Etnofestivalu?

Rasťo:

Poslednú februárovú sobotu ovlá-
dol pezinské Kultúrne centrum čulý
ruch. Chýr o tom, že sa po dvojroč-
nej prestávke bude opäť konať Et-
nofestival, sa pravdepodobne šíril
veľmi rýchlo. Dôkazom toho bol aj
úctyhodný počet návštevníkov
tohto zaujímavého podujatia, ktoré
sa v Pezinku uskutočnilo už po tretí
raz. Filmy, prednášky, fotografie,
hudba a tanec, to všetko čakalo
tých, ktorý sa prišli nielen zabaviť,
ale aj spoznať a poodhaliť tajom-
stvá vzdialených kultúr. O tom ako
takýto festival vzniká a či aj tento
ročník splnil očakávania jeho orga-
nizátorov som sa porozprávala s
Rasťom Kuttnerom, Lajom Slimá-
kom a Petrom Bittnerom z OZ
P.R.D.
n Na začiatku je vždy myšlien-

ka, nápad. Vám sa podarilo zor-
ganizovať podujatie, ktoré na
relatívne malej ploche ponúka
návštevníkovi oveľa viac ako iba
prvoplánovú zábavu...

Rasťo: To, či sa nám to naozaj
podarilo musia asi povedať iní, ale
ak môžem hovoriť za nás, boli sme
vcelku spokojní, najmä pre to, že
tento ročník mal oproti tým pred-
chádzajúcim naozaj priškrtený roz-
počet a rodil sa v rekordne krátkom
čase. Na druhej strane sme už mali
za sebou dva úspešné ročníky,
takže sme sa ako organizátori sna-
žili vychytať všetky muchy a stavili
sme na osvedčenú dramaturgiu,
ktorá zaujala a páčila sa. Čokoľvek
robíme, chceme, aby malo myš-
lienku. Chceme, aby ľudia, ktorí
chodia na naše akcie, boli nejakým
spôsobom aktívne zapojení do
toho čo sa deje okolo nich. Idea
zorganizovať Etnofestival vznikla v
roku 2001. Medzi našimi kama-
rátmi je veľa takých, ktorí cestujú
po svete, fotia, nakrúcajú filmy,
alebo robia hudbu, ktorá nejakým
spôsobom hľadá inšpiráciu v iných
kultúrach... Napadlo nás, že by
bolo možno fajn, keby o ich postre-
hoch, zážitkoch či nápadoch vedeli
aj ostatní . Pôvodne sme si mysleli,
že pôjde o menšie, komornejšie

spieť na konkrétny záchranný
projekt, tak ako počas minulých
ročníkov Etnofestivalu?

Lajo:

Neoddeliteľnou súčasťou
festivalu je aj večerný koncert.
Aké kapely roztancovali náv-
števníkov tento rok?

Peter:

Predpokladám, že značný
záujem publika vyvolalo aj vy-
stúpenie brušnej tanečnice...

Peter:

Veronika Hanuliaková

Áno, aj tento rok fungovala
po celý čas Etnofestivalu štýlová
čajovňa, ktorá okrem voňavých
exotických čajov v príjemnom pro-
stredí ponúkala aj šancu prispieť
dobrovoľnou sumou na záchranné
projekty práve na Srí Lanke, ktoré
organizuje OZ Človek v ohrození.
Za jeden deň sa vyzbieralo pek-
ných 2 300 Sk.

Hudobná sekcia je v pod-
state takým uvoľnením po množ-
stve filmov a prednášok, ktoré náv-
števníci absolvujú v priebehu ce-
lého dňa. Napriek tomu, že sme si
vzhľadom na obmedzený rozpočet
nemohli dovoliť také hudobné esá
ako v minulých ročníkoch, ľudia
tancovali a dobre sa zabávali, tak-
že sme z toho mali nakoniec dobrý
pocit. Na pódiu Estrádnej sály sa
vystriedali tri formácie: Karpatské
horké - kapela, ktorá má vo svojom
repertoári autorské úpravy ľudo-
vých piesní zo slovenských regió-
nov a Moravy, La 3 no Cubano -
nový perkusionistický hudobný
projekt, ktorý sa snaží prepájať
rytmy z rôznych kútov sveta a na-
ším hosťom z Čiech bola skupina
Létající rabín, ktorá vychádza zo
židovských hudobných tradícií.

Ivana Balážová, umelec-
kým menom Ivasha, ktorá je záro-
veň aj lektorkou brušného tanca
zožala veľký úspech. Brušnému
tancu sa venuje už tretí rok, absol-
vovala orientálne tanečné štúdiá v
Prahe, zároveň je aj absolventkou
školy brušného tanca v Turecku.
Veríme, že jej tanec Tisíc a jednej
noci bol pre návštevníkov príjem-
ným spestrením so závanom exoti-
ky.

n

n

Nemenej vzácna je pre nás aj
spolupráca s OZ Človek v ohroze-
ní, ktoré výrazne participovalo na
programovej zložke všetkých troch
ročníkov podujatia. Sú to skvelí
ľudia, fotoreportéri, redaktori, ktorí
nielen mapujú život a problémy v
iných krajinách, ale zároveň sa aj
aktívne podieľajú na rôznych zá-
chranných projektoch tam, kde je
to potrebné. Aj preto im je filozofia
tohto podujatia blízka a poskytli
nám do sekcie Pohyblivé obrázky
snímky zo svojho vzácneho ar-
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Malokarpatské múzeum vás sr-
dečne pozýva na spomienkové
stretnutie venované brigádnemu
generálovi a
lekárovi ,
pri príležitosti 105., resp. 115. vý-
ročia ich narodenia. Podujatie sa
uskutoční 21. apríla o 16.00 hod. v
priestoroch múzea. Prednášať
bude Martin Hrubala.

Karolovi Pekníkovi
Pavlovi Žarnovickému

Čitateľka Mária Sandtnerová nás
upozornila, že sme v minulom čísle
uviedli nesprávnu informáciu o účin-
kovaní dychovej hudby Cajlané na
Farskom plese, keďže vystúpila
náhradná kapela Skaličané. Za
nesprávnu informáciu sa ospra-
vedlňujeme.

Pre úplnosť uvádzame, že na
plese mala hrať naša dychovka,
avšak z dôvodov, že jej štyroch
hráčov neuvoľnil zamestnávateľ,
museli ju nahradiť Skaličané. Ako
nám povedal organizátor plesu a
kapelník DH Cajlané František Fé-
der, išlo o ozaj kvalitnú náhradu,
pretože Skaličané sa pred dvoma
rokmi stali víťazom európskej
súťaže. (mo)

Od organizátorov sme sa dozve-
deli, že jubilejný V. ročník Medziná-
rodného súťažného festivalu dy-
chových hudieb Dychovky v preši
sa uskutoční v termíne 19. - 21.
augusta 2005 na nádvorí pezin-
ského Zámku. Na festivale sa aj
tentokrát zúčastnia kvalitné ama-
térske dychové hudby zo Sloven-
ska a zo zahraničia. (mo)

Ešte ste sa nerozhodli komu venu-
jete dve percentá z dane? Svojou
dobrou vôľou môžete podporiť naše
Občianske združenie Spolok dycho-
vej hudby Cajlané.

Sme nezávislé dobrovoľné
združenie občanov. Našim hlavným
cieľom je prezentovať, rozvíjať a
prehlbovať tvorivé schopnosti auto-
rov skladieb dychovej hudby. Na-
pĺňať hrdosť na ľudovú kultúru, viesť
mladú generáciu ku skutočným hod-
notám našej kultúry. Šíriť nové
piesne nášho regiónu.

Preto sa na vás obraciame s
prosbou o podporu Spolku DH Caj-
lané - formou poukázania 2 percent
zo zaplatenej dane. Sme tu a potre-
bujeme vašu pomoc.

. Pomôžeme vám pri vypl-
není tlačiva na daňový úrad.

Za priazeň vopredďakujeme.

predseda Spolku DH Cajlané

Tlačivo si môžete vyzdvihnúťna
vrátnici v Dome kultúry, Holubyho
42, Pezinok, alebo na adrese DH
Cajlané, Farská 7, Pezinok, Franti-
šek Féder

František Féder

Cesty, akými sa predmety dostanú do zbierok múzea bývajú rôzne, naj-
častejším spôsobom je dar alebo kúpa. Niekedy však táto cesta nie je pria-
ma, ale ovplyvňujú ju viaceré okolnosti. Zaujímavý príbeh má jeden z po-
sledných prírastkov Malokarpatského múzea - keramický tanier od Draho-
slava Chalányho, známeho majstra keramikára z Pezinka. Na tanieri, kto-
rého priemer je 53 cm, je umiestnený figurálny reliéf s vinárskym motívom
s príznačným názvom Koštovka (na snímkeĽuboša Janečku). Dvaja úrad-
níci v oblekoch na návšteve u vinára "koštujú" biele víno, výjav lemuje plas-
tický reliéf viniča s hroznom. Tanier získal 1. miesto v súťaži Keramika a
víno na I. ročníku Keramických trhov Pezinok 2004. V súťaži rozhodovali
návštevníci podujatia o najzaujímavejšom diele na túto tému, ktorú spra-
covali viacerí českí a slovenskí keramikári. Tri víťazné diela sa stali začiat-
kom zbierky, ktorú bude Malokarpatské múzeum vytváraťako archív podu-
jatia. Mgr. Eva Ševčíková

Hudobný život v Pezinku oboha-
cuje od konca roka projekt MUSIC-
MANIA. Už v minulosti bol Rock bar
u Švarca miestom, kde sa hrávali
koncerty, ktoré mali tú pravú klu-
bovú atmosféru. Rozšírením pries-
torov vznikli podmienky na vytvore-
nie klubu, ktorý by ponúkal isté pra-
videlné hudobné menu. A tak sa
štvrtky stali dňami D, keď si k Švar-
covi nájdu cestu všetci priaznivci
klubových koncertov už nielen z
Pezinka.

Projekt odštartoval 28. októbra
vystúpením bratislavskej skupiny
SO WHAT?, v ktorej kraľuje sympa-
tická speváčka Sisa. Po nich nasle-
dovali hardrockeri, taktiež z hlav-
ného mesta, skupina Salvation. V
novembri ešte vystúpila formácia
FEELME a pred Vianocami meta-
lové mláťačky King Diamond Revi-
val, Besnota, Majster kat a na ďal-
ších koncertoch v obmenenej
zostave domáci Krtinec a Ján Li-
tecký Šveda + Milan Konfráter.
Nový rok (13.1.) začali Pezinčania
Karpatskí pastieri. O dva týždne
hrala etno rocková kapela Karpat-
ské horké, vo februári Mukatado z
Banskej Bystrice, britpopový Rain
z Bratislavy a 10. marca pezinsko-
senická kapela Introvarts.

Ako podporný prvok projektu
vznikla web stránka www.music-
mania.konik.sk, ktorá obsahuje
informácie o pripravovaných kon-
certoch, o kapelách, fotografie,
fórum...

Koncepcia ráta aj s rovnomennou
reláciou Musicmania, ktorej obsa-
hom budú live videoklipy z hudob-
ných podujatí v Pezinku. Jej úvod-
ný diel odvysielala TV PEZINOK
začiatkom marca, takže ak vás zau-
jíma dianie na undergroundovej
scéne, nepremeškajte ďalšie diely.
Predbežný program:

- po dlhej dobe opäť
v Pezinku,
(neopunk z Rakúska). Vstup zdar-
ma.

Na stretnutie sa tešia autori pro-
jektu Paľo Švarc a Petter Bittner.

7.4. Ján
Ponka Duban

21.4. Empty Fridge

V minigalérii Kultúrneho centra
sa v marci uskutočnila výstava zná-
meho bratislavského fotografa
Pavla Kastla, ktorý sa venuje foto-
grafovaniu umeleckých osobností.
Fotografovaním sa zaoberá dvad-
sať rokov, za ten čas zhotovil
stovky zaujímavých portrétov.
Svoje práce prezentuje na samo-
statných i kolektívnych výstavách
na Slovensku i v zahraničí. Vysta-
voval v Maďarsku, Poľsku a Ra-
kúsku. Snímka M. Oravca je z ver-
nisáže výstavy v Pezinku, zľava
Pavol Kastl, vedľa pracovníčka KC
Daniela Debnárová.

Vo výstavných priestoroch Malo-
karpatského múzea v Pezinku bola
18. marca otvorená výstava prác
žiakov výtvarného odboru Základ-
nej umeleckej školy Eugena Su-
choňa v Pezinku, ktorý vedie Da-
nica Tyková. Výstavu si môžete
pozrieťdo 15. mája 2005. (mo)

Bratislavský samosprávny kraj
a Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku organizujú v piatok 1. apríla
2005 podujatie Noc s Anderse-
nom, ktoré sa koná v roku 200.
výročia narodenia dánskeho roz-
právkara Hansa Christiana An-
dersena.

Na deti čaká noc plná zábavy a
dobrodružstiev: čítanie Anderse-
nových rozprávok, chatovanie,
rozprávkový sprievod, pyžamová
módna prehliadka, hodina du-
chov v Trinástej komnate, okrem
toho stretnutie so zaujímavými
hosťami, súťaže, sadenie Roz-
právkovníkaAndersenovho a iné.
Amožno príde aj sámAndersen...

Podujatie sa začína o 19.00
hod. a končí v sobotu 2. apríla o
9.00 hod. (mk)
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v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme obsadzuje voľné pra-
covné miesto

REFERENT
ODDELENIAVÝSTAVBYAŽP
so zameraním na:

Požiadavky:

Mestský úrad, Radničné
nám. 7, 902 01 Pezinok

msu@msupezinok.
sk

1. investičnú činnosť pri prí-
prave stavieb

2. samostatnú odbornú čin-
nosť vo vecne vymedzenej ob-
lasti samosprávy

3. vypracovanie záväzných
stanovísk primátora k za-
mýšľanej výstavbe a územno-
plánovacích informácií.

- VŠ, príp. SŠ vzdelanie staveb-
ného smeru (k žiadosti priložiť
doklad o ukončení štúdia)
- prax nie je nutná
- práca s PC
- vodičský preukaz sk. B
- bezúhonnosť (doložená odpi-
som z Registra trestov, nie star-
ším ako 3 mesiace).

Žiadosti so životopisom a
požadovanými dokladmi zasie-
lajte do 8.4. 2005 poštou na ad-
resu:

, prí-
padne prineste osobne do poda-
teľne MsÚ (na prízemí) alebo
pošlite elektronickou poštou na
adresu:

.

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme obsadzuje voľné pra-
covné miesto

REFERENT
ODDELENIAVÝSTAVBYAŽP
so zameraním na:

Požiadavky:

Mestský úrad, Radničné
nám. 7, 902 01 Pezinok

msu@msupezinok.
sk

1. investičnú činnosť pri prí-
prave stavieb

2. samostatnú odbornú čin-
nosť vo vecne vymedzenej ob-
lasti samosprávy

3. vypracovanie záväzných
stanovísk primátora k zamýšľa-
nej výstavbe a územnoplánova-
cích informácií.

- VŠ, príp. SŠ vzdelanie staveb-
ného smeru (k žiadosti priložiť
doklad o ukončení štúdia)
- prax nie je nutná
- práca s PC
- vodičský preukaz sk. B
- bezúhonnosť (doložená odpi-
som z Registra trestov, nie star-
ším ako 3 mesiace).

Žiadosti so životopisom a
požadovanými dokladmi zasie-
lajte do 8.4. 2005 poštou na ad-
resu:

, prí-
padne prineste osobne do poda-
teľne MsÚ (na prízemí) alebo
pošlite elektronickou poštou na
adresu:

.

Štyri ocenenia za dva prihlásené
príspevky - to je výsledok účasti TV
Pezinok na prehliadke tvorby lokál-
nych televíznych staníc Slovenska
Workshop 2005.

V dňoch 17. - 19. marca privítal
Martin účastníkov už 7. ročníka
tohto celoslovenského festivalu. V
programe nechýbali diskusné fóra,
technické prezentácie, ale hlavne
súťažná prehliadka, do ktorej za-

slalo svoje príspevky viac ako 30
televízií.

Prvým oceneným príspevkom bol
cyklus Okénko pezinčiny ze strý-
cem Lajem, ktorý získal druhé
miesto a zároveň aj cenu diváka v
kategórii voľná tvorba. Porotu i
účastníkov zaujal najmä nápad,
originálny programový formát a
samozrejme výkon hlavného pro-
tagonistu Laja Slimáka, čo potvrdil

dlhotrvajúci potlesk pri projekcii
ako aj na vyhlasovaní výsledkov.

Druhou kategóriou, v ktorej sa TV
Pezinok umiestňuje na popred-
ných miestach je reklama. Re-
klamný spot Boan obsadil 3. miesto
a takisto získal Cenu diváka.

Za sedem rokov existencie festi-
valu je TV Pezinok v počte ocenení
na Workshope druhou najúspeš-
nejšou lokálnou televíziou na Slo-
vensku. (r)

Prostredie dieťaťa je významným
faktorom jeho profitotvorby. Na
prvé miesto v tomto zmysle by
sme, prirodzene, postavili rodinu.
Tá je prakticky prvým spoločen-
ským útvarom, s ktorým dieťa pri-
chádza do kontaktu. Najvplyvnej-
ším činiteľom je tu matka, ktorej
vplyv na dieťa je evidovaný ešte
pred jeho narodením. V ďalšom -
už počiatočnom - období je zre-
teľný aj vplyv otca a neskôr i sta-
rých rodičov, či užšieho (postupne i
širšieho) spoločenského prostre-
dia. Matka má však na vývin
dieťaťa stabilne pozitívny, niekedy
neutrálny, ba až negatívny vplyv.
Teda pri formotvorbe dieťaťa, do
ktorej patrí prvé spoločenské po-
znanie, vedomosti, návyky, ba aj
povahové vlastnosti a sociálne

vzťahy v širšom zábere. Týmito
faktormi je spoločensky uznávaná,
aj odborne profilovaná, správne sa
produkujúca rodina, ako inštitúcia
prvoradého významu.

Do registra činiteľov, ktoré utvá-
rajú a formujú osobnosť dieťaťa,
patrí aj ekonomická situácia kon-
krétnej rodiny (jej stav, možnosti,
perspektíva). Pri zohľadňovaní
tohoto faktora spravidla prichádza
k akejsi rozpornosti chápania situá-
cie: deti, prichádzajúce z nižšej
ekonomickej pozície môžu by ť
húževnatejšie, aktívnejšie, prieboj-
nejšie než deti, ktoré spadajú do
ústretovejšieho rodinného prostre-
dia a ich požiadavky sú pravdepo-
dobne operatívnejšie uspokojova-
né. Ba môže u nich nastať aj tvorba
negatívnejších povahových zna-

kov (nesmelosť, utiahnutosť, závis-
losťa iné).

Významným, vari aj rozhodujú-
cim, predpokladom pre pozitívne a
úspešné napĺňanie svojho výchov-
ného vplyvu je súladnosť vzájom-
ného rodičovského vzťahu ale aj
podmienkou nasycovania nádejí a
perspektív progresívneho rozvoja
komplexu celej rodiny. Žiaľbohu,
narušením takéhoto trendu sú nie-
len manželské nezrovnalosti, až
rozpory, ale aj zvyšujúca sa frek-
vencia rozvodovosti. To nie sú prí-
znaky pre jednotlivcov, ale pre celé
skupiny, hlavne u mladších spo-
ločenstiev, s nepríjemnými, zápor-
nými (niekedy až tragickými) dô-
sledkami pre deti.

PhDr. JozefAulitis, CSc.

V piatok 18. marca sa uskutočnil
v pezinskom Dome kultúry 3. roč-
ník súťaže Kráľovná vína malokar-
patského regiónu. Zúčastnilo sa na
nej deväť dievčat z Pezinka, Brati-
slavy, Trnavy, Vištuka a Malaciek.

V prvej, neverejnej časti, si diev-
čatá zmerali sily v znalostiach a
praktických zručnostiach z oblasti
vinohradníctva a vinárstva. V dru-
hej časti, na ktorej sa zúčastnili už

aj diváci, mali dievčatá za úlohu
pozvať do regiónu alebo do rod-
ného mesta, vo voľnej disciplíne sa
predstavili tancami, spievaním,
hrou na husliach či inými aktivitami
a na záver ťahali víno heverom.

Jedenásťčlenná porota mala pri
hodnotení ťažkú úlohu, pretože
viaceré dievčatá si počínali v súťaži
veľmi dobre, nakoniec sa zhodli na
tom, že titul udelia Vištučanke Vero-

nike Sobotovej, ktorá reprezento-
vala Strednú vinársko-ovocinársku
školu v Modre. Prvou vicekráľov-
nou sa stala Vanda Lieskovská z
Bratislavy a druhou Martina Fran-
ková z Pezinka.

Novej kráľovnej vína prináleží
povinnosť reprezentovať na rôz-
nych kultúrno-spoločenských po-
dujatiach v regióne i mimo neho.

(mo)

Chcete objaviť bezhraničné mož-
nosti vlastnej tvorby a tvorivého
myslenia? Ak áno, nenechajte si
ujsť jedinečnú príležitosť. Cent-
rum voľného času pre vás pripra-
vilo

. Je určený pre všetkých
záujemcov od 15 do 99 rokov.
Uskutoční sa .
Každý deň od rána do večera sa
budú konať rôzne workshopy
podľa záujmu účastníkov. Večer
po workshopoch bude nasledova ť
kultúrny program (koncerty, vystú-
penia). V sobotu sa uskutoční výlet
a v nedeľu prezentácia všetkých
workshopov. Stačí ak si z našej
ponuky workshopov vyberiete tri
hlavné a dve vedľajšie aktivity,
ktoré by ste chceli počas festivalu
navštevovať. Prihlásiť sa môžete
osobne v Centre voľného času
Pezinok, Mladoboleslavská 3,
alebo telefonicky na čísle 033/641

festival kultúrnych a ume-
leckých aktivít pod názvom At-
lantída

11. - 17. 7. 2005

2020. Ďalšie informácie nájdete
na internetovej stránke: www.pezi-
nok.sk/skoly/cvc/atlantida. Vstup-
ný poplatok je 1000 Sk (zahŕňa
účasť na workshopoch, materiál
na tvorivé dielne, vstupenky na
večerné podujatia, možnosť pripo-
jiť sa na internet). V prípade po-
treby vám zabezpečíme ubytova-
nie. Z priestorových a kapacitných
dôvodov bude počet účastníkov
obmedzený, preto neváhajte a
prihláste sa najneskôr do 31. mája
2005.

maľba na
sklo, keramika, premeny papiera,
maľba, kresba, grafika, výroba z
dreva, sochy a monumenty, vý-
roba šperkov, textilné techniky,
moderné tance, spoločenské tan-
ce, divadlo, bábkové divadlo,
spev, step, kick-box, aerobik, le-
zecká stena, gitara, hra na africké
bubny, hra na didgeridoo, English
club, Deutsch bei Tee, taliančina.

Ponuka workshopov:

Kultúrne centrum v Pezinku v spo-
lupráci s Centrom voľného času a
materskými školami usporiadalo
podujatie Najmenší festival. Jeho
cieľom bolo prezentovať činnosť
detí z materských škôl. Na festivale
sa zúčastnili štyri materské školy, tri
pezinské a jedna z Viničného. Ab-
senciu niektorých škôl spôsobila
zvýšená chorobnosť, v dôsledku
čoho museli na poslednú chvíľu
odmietnuť účasť.

Porota víťazstvo prisúdila Mater-
skej škole vo Viničnom, ktorá sa
predstavila so zaujímavým spraco-
vaním rozprávky Vlk a kozliatka.
Najúspešnejším pezinským účast-
níkom sa stala MŠ na Svätopluko-
vej ulici. (mo)

LIONS KLUB Pezinok Bozin a
Kultúrne centrum Pezinok vás po-
zývajú na Benefičný koncert, ktorý
sa uskutoční v piatok 1. apríla o
19.00 hod. v Dome kultúry v Pezin-
ku. Účinkujú Bukasový masív,
Arion a Ľudovít Nosko. Vstupné
dobrovoľné. Výťažok bude veno-
vaný Domovu sociálnych služieb
pre deti - Hestia. (r)
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Vo februári sa zišli na výročnej členskej schôdzi členovia Malokar-
patského baníckeho spolku v Pezinku. Ako nám povedal predseda
Jozef Mišuta, spolok má 52 členov. V minulom roku mali bohatúčin-
nosť, ktorá bola zameraná na údržbu Náučného banského chodníka,
prednášky na seminári , účasť v
sprievode na Vinobraní v Pezinku, organizovanie Svätobarborského
šachtágu, zájazdu do soľných baní v poľskej Wieliczke a na Sala-
mandrove dni a oslavy Dňa baníkov v Banskej Štiavnici a iné.

Rovnako bohatáčinnosť čakáčlenov spolku aj v tomto roku. (mo)

Z histórie malokarpatského baníctva
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Gabriel Lacko 19.1.
Nicol Dančíková 22.1.
Samuel Lisý 27.1.
Lucia Michalcová 28.1.
Romana Hüblová 28.1.
Natália Volochová 29.1.
Marko Bagin 1.2.
Ivan Benčat 4.2.
Roman Osvald 4.2.
Michaela Hrnčiarová 5.2.
Ema Bauerová 8.2.
Júlia Griflíková 8.2.
Alexandra Letnická 8.2.
Matúš Michalko 8.2.
Tomáš Poláček 8.2.
Simona Galovičová 13.2.
Viktória Bučeková 14.2.
Marek Kátlovský 16.2.
Rastislav Kočnár 17.2.
Dominik Kupec 17.2.
Laura Babková 20.2.
Tamara Macurová 21.2.
Matúš Močol 22.2.
Lucia Soboličová 22.2.
MarekAksamit 23.2.

Rastislav Nosál a Andrea Szöcsová
Ján Vágoviča Božena Ševčíková
Ing. Marián Slabý a Barbora Búbe-
lová
Boris Treuer a Katarína Rajnohová
Peter Liďák a Petra Pawerová
Patrik Neu a Katarína Lunáková

František Kanka 1.3.
MVDr. Peter Weiss 9.3.
Ľudmila Poláková 23.3.

Pavla Handreichová 9.3.
Jozef Trubár 13.3.
Karol Hajmaszy 23.3.
Mária Hupková 26.3.

Jozef Féder 7.3.
Viera Putrová 11.3.
Anna Guštafíková 23.3.

Ján Holický 1.3.
Mária Moravčíková 2.3.
Alojzia Pešková 7.3.
Oskár Köplinger 13.3.
Alojzina Kovačovská 23.3.
Ján Kurtiš 23.3.
Anna Humerová 27.3.
Vladimír Milko 28.3.

Veronika Dilistijanová 10.3.

Mária Kuličková 13.3.
Gizela Schvarcová 28.3.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročná

91-ročné

Štefan Vrábel 49 r.
Peter Fecko 51 r.
Naďa Macejková 28 r.
Jozef Šajerman 86 r.
Ján Podhorský 88 r.
Emil Vlado 76 r.
František Jergl 71 r.
Gizela Cehlárová 54 r.
Jozef Durdovanský 73 r.
Michal Horváth 48 r.
Viliam Valachovič 60 r.
Jozef Vrábel 69 r.
Paulína Hrachovská 85 r.
Jaroslava Súkeníková 76 r.
Paulína Magulová 85 r.

Dňa 6. marca 2005
sme si pripomenuli
2. výročie od chvíle,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá, milo-
vaná

z Modry.
Spomíname a nikdy nezabudne-
me.

Eulália VOZNÍKOVÁ

Dňa 23.3. 2005 uply-
nuli 2 roky, čo nás po
ťažkej chorobe opus-
til náš drahý manžel

.
Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu

s nami tichú spomienku. S láskou
spomína manželka s rodinou.

Ľudovít GUŠTAFÍK

Dňa 18.2. 2005 sme
sa navždy rozlúčili s
našim drahým

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí ho prišli odpre-

vadiť na poslednej ceste a prejavili
účasť na našom zármutku. Ďaku-
jeme tiež za kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina

Františkom
JERGLOM

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milo-
vali, klesli ruky, čo pre nás pracova-
li, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti
otec za všetkých nás.

Dňa 9. apríla 2005
uplynie 10 rokov
odvtedy, čo nás na-
vždy opustil náš
milovaný manžel,
otec a dedko

.
S vďakou a úctou

naň spomínajú jeho manželka, deti
a smútiaca rodina.

Štefan HORVÁTH

Dňa 2. februára 2005
uplynulo 12 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel, otec a
dedko

.
S láskou spomínajú

manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Ján PONIŠT

Dňa 15.3. 2005 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy vo veku 64
rokov opustil milo-
vaný manžel, otec,
starý otec, brat a
priateľ

.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Štefan BEDECS
Život a smrť. V nich nie si sám.
Tvoj odchod žije s nami.
Aj trýzeň smútku do nádejí prekvitá.
Ty žiješ v nás - my v tebe nie sme
sami.

Nezomrel ten, kto v srdci zostáva
Dňa 25.3. 2005 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec a dedko

.
Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka, synovia a dcéra s
rodinami.

Jozef KOSTRIAN

Dňa 19. apríla 2005
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý

.
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú
manželka a syn.

Imrich ŠIROKÝ

Dňa 27.3. 2003
doľahol na našu ro-
dinu veľký smútok a
žiaľ. Navždy od nás
odišiel milovaný
manžel, otec a starý
otec .

Pri druhom výročí úmrtia si naňho s
láskou a úctou spomínajú man-
želka Gabriela, dcéra Ivana s rodi-
nou a syn Eduard. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú s
nami.

Ivan TICHÝ

Požehnaných 80
rokov života sa 7.3.
2005 dožil náš dlho-
ročný člen

K vzácnemu jubileu
mu srdečne blaho-
želajú a dobré zdravie želajú

Jozef FÉDER.

Ha-
siči z Dobrovoľného hasičského
zboru v Pezinku.

Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom, spo-
lupracovníkom z
podniku ZIPP Brati-
slava a všetkým,
ktorí prišli 1. marca
2005 odprevadiť na

poslednej ceste nášho drahého
zosnulého

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Manželka, syn a
dcéra s rodinami.

Jozefa DURDOVANSKÉHO

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 22.4. 2005 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil vo veku
73 rokov náš drahý
manžel, otec, dedko

.
S láskou spomínajú

manželka Anna, dcéry Janka, Mar-
tinka s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

Bohumil
KŘUPALA

V stredu 16. marca
2005 nás náhle
opustila naša drahá
mamička

.

Srdečná vďaka za prejavy sústrasti
a kvetinové dary všetkým pria-
teľom a známym, ktorí sa zúčastnili
na poslednej rozlúčke. Smútiaca
rodina.

Žofia JANÁSOVÁ
Srdce prestalo biť,
svieca dohorela,
duša odletela. Pracovité ruky
spočinuli. Jej pamiatka bude svietiť
na ceste nám, ktorých milovala a
ktorí milovali ju.
Odišla si náhle, nečakane a na roz-
lúčku nebol čas, tvoj odchod zabo-
lel všetkých nás.

Dňa 28. marca 2005
sa dožil 85 rokov

.
K významnému ži-
votnému jubileu mu
želáme, aby s nami
prežil v dobrom zdra-

ví ešte veľa rokov obklopený lás-
kou svojich najbližších. Syn Ivan,
dcéry Veronika, Gabriela, Anna,
Jana, Marta, Ester s rodinami, pät-
násť vnúčat a desať pravnúčat.

Vladimír MILKO

Aprílová Vychádzka po pa-
mätihodnostiach Pezinka je
venovaná archeologickým ná-
lezom objaveným pri práve pre-
biehajúcom výskume vo Far-
skom kostole. Cieľom tohto
podujatia je priblížiť Pezinča-
nom nové poznatky vznášajú-
ce svetlo do histórie tohto ob-
jektu i celého mesta.

Organizátorom "vychádzky",
ktorá sa uskutoční 7. apríla o
16.00 hod. v Mestskom múzeu,
je hostiteľská inštitúcia a lekto-
rovať ju bude Mgr. Tomáš
Krampl a Peter Wittgrúber.
Vstup je voľný. (EL)



HISTÓRIA / 11

Počas eneolitu, niekedy v druhej
polovici 4. tisícročia, sa v strednej
Európe a teda aj na Slovensku obja-
vuje prvý spracovaný kov - meď.
Jeho používanie sa spočiatku ne-
prejavovalo v pracovných činno-
stiach. Meď bola veľmi vzácna a na
území Slovenska sa, podľa poznat-
kov, ktoré máme dnes k dispozícii,
v tom období ťažila len v oblasti
Španej doliny a Ľubietovej. Odtiaľ
sa vyvážala do blízkeho i širokého
okolia a podnecovala tak rozvíjajú-
ce sa obchodné vzťahy. Vzhľadom
na vzácnosť a zriedkavosť medi
bolo jej využívanie spočiatku úzko
zadefinované výrobou kultových
predmetov a ozdôb, prípadne drob-
ných nástrojov.

Na území Pezinka boli v rokoch
1989, 1996, 2001, a 2004 skúmané
tri eneolitické osady. V rokoch
1989, 1996 a 2001 bolo na terase
nad korytom potoka Mahulanka
preskúmané sídlisko, osídlené už
od neolitu. Povrchová ťažba a jej
predchádzajúca odkrývka ornice
väčšinu objektov tohto sídliska
zničili. Na základe získaných nále-
zov však môžeme povedať, že pra-
veká osada bola osídlená najmä
ľudom tzv. bolerázskej skupiny bá-
denskej kultúry, s výrazným zása-
hom tzv. jevišovickej kultúry, ktorej
nositelia žili predovšetkým v pries-
tore Moravy. Na jeseň roku 2004 sa
pristúpilo k archeologickému vý-
skumu eneolitického osídlenia v

priestore medzi Pezinkom - Grina-
vou a Slovenským Grobom. Skú-
mané praveké sídlisko sa na-
chádza v polohe Dlhé pole, ešte na
katastrálnom území Grinavy, aj keď
je bližšie k obci Slovenský Grob.
Archeologický výskum objavil v
tomto priestore orbou neporušené
eneolitické sídlisko, osídlené opäť
ľudom bolerázskej skupiny báden-
skej kultúry, ktorého predstavitelia
žili na našom území okolo 3500
p.n.l. Nositelia tejto kultúry sa vy-
značovali kvalitnou, nádherne zdo-
benou keramikou, okrem rytej vý-
zdoby používali aj plastické orna-
menty. Pravekí ľudia, žijúci na
tomto sídlisku boli podľa početných
nálezov praslenov chovateľmi
oviec. Výskum priniesol tiež objavy
niekoľkých kamenných pracov-

Eneolitická keramika

ných ná-
s t r o j o v ,
ale najmä
dva drob-
né mede-
né pred-
mety - ihlu
a špirálu,
pravdepo-
dobne sú-
časť náhr-
d e l n í k a .
O b i d v a
m e d e n é
predmety
sú dokladom relatívneho bohatstva
obyvateľov tejto pravekej osady.
Významným dokladom ich duchov-
ných prejavov je nález štylizovanej
plastiky ľudskej tváre, ktorá je v
rámci bolerázskej skupiny báden-

skej kultúry unikátom. Záhadou
naďalej zostáva nález medenej
sekerky, ktorá sa našla v 80-tych
rokov 20. storočia v priestore býva-
lých vojenských kasární v Pezinku.
Stopy po odlievaní na tejto sekerke
naznačujú, že výrobný areál, v kto-
rom bol tento predmet vyrobený, sa
pravdepodobne nenachádza príliš
ďaleko od miesta nálezu. Je mož-
né, že práve niektorý z obyvateľov
pravekej osady v Grinave bol jej
pôvodným majiteľom. Je však tiež
možné, že medená sekerka súvisí
s ďalším pravekým sídliskom, skú-
maným v roku 2004 v polohe Na
bielenisku. Až ďalší archeologický
výskum a predovšetkým prípadný
objav spomínaného výrobného
areálu môže priniesť definitívne
rozlúštenie tejto malej záhady. Do-
klady ďalšieho osídlenia ľudom
bolerázskej skupiny bádenskej
kultúry boli objavené v zime 2004 aj
počas výskumu Farského kostola v
Pezinku.

Na záver môžeme skonštatovať,
že spomínané výskumy odhalili v
priestore dnešného Pezinka a jeho
blízkeho okolia prekvapujúco bo-
haté eneolitické osídlenie, ktoré
môže naznačovať existenciu aké-
hosi organizačného a hospodár-
skeho centra s možnými výrobnými
areálmi na spracovanie medi.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Eneolitická plastika

Vo štvrtok 14. februára sa usku-
točnila v priestoroch Mestského
múzea v Starej radnici beseda o
minuloročných výskumoch v ka-
tastri Pezinka. Asi tri desiatky ná-
vštevníkov o výskumoch informo-
val z
Archeologického múzea v Brati-
slave.

O zhrnutie vlaňajších výskumov
sme požiadali jedného z organizá-
torov a účastníkov výskumu - pra-
covníka Mestského múzea

:
-

PhDr. Zdenko Farkaš, CSc.

Petra
Wittgrúbera

Archeologický výskum v minu-
lom roku bol najrozsiahlejší, aký
sa kedy v našom meste robil. Za-
čali sme záchranným výskumom
na Hrnčiarskej ulici, počas staveb-
ných prác. Skúmalo sa mestské
opevnenie, ktoré sa v tejto lokalite
nachádzalo. Pri výskume sa poda-
rilo zachytiť praveké osídlenie,
ktoré ešte nevieme bližšie lokali-
zovať, lebo zatiaľ sa našlo len zo-
pár črepov. V tomto výskume sa
bude ešte pokračovať.

Začali sme aj výskumné práce
na Pezinskom hrade, avšak tieto
sme museli pre nevhodné pod-
mienky (veľký výskyt kliešťov) pre-
rušiť. Na jeseň sme realizovali naj-
väčší vlaňajší výskum v Grinave a
v Slovenskom Grobe. Zistili sme

tam minimálne štyri fázy osídlenia
- eneolit, doba bronzová, Kelti,
Germáni, Slovania. Našlo sa tam
veľké množstvo keramiky z obdo-
bia eneolitu (pred 5,5 tis. rokov),
ktorá sa dá zrekonštruovať. Veľmi
vzácnym nálezom je hlavička plas-
tiky, ktorá je prvou z tejto doby v
strednej Európe. Je to ozaj unikát.

Ďalší výskum sa realizoval po-
čas výkopových prác v okolí Billy.
Tam sme objavili zahĺbené obydlie
z 13. storočia, ktoré potvrdzuje
osídlenie Pezinka z tohto obdobia.
Ide zatiaľ o najstarší objekt náj-
dený v meste.

Začiatkom novembra sa začal
archeologický výskum vo Far-
skom kostole, kde sa robia rekon-
štrukčné práce. Pri tomto výsku-
me bolo zachytené obdobie eneo-
litu, niektoré nálezy však treba
ešte odborne posúdiť. Mestské
múzeum financovalo výskum, kto-
rý vykonával Július Vavák na Bie-
lenisku. Výsledkom výskumu bol
nález predmetov z obdobia eneoli-
tu, ešte starších, ako sa našli v
Grinave. Bolo tu zachytené tiež
obydlie - dom či chata.

Chceli by sme dokončiť výskum
v Grinave, ďalej na Pezinskom
-

l Aké výskumné práce sa
budú vykonávať v tomto roku?

hrade a v tehelni. Keby sa nám to
podarilo, iste by sme sa dopraco-
vali k zaujímavým výsledkom.

Je pravda, že bez pomoci ostat-
ných by to ozaj nešlo. Mali sme
viacerých pomocníkov, ktorí u nás
brigádovali bez nároku na odme-
nu. Pomáhali nám študenti i iní
dobrovoľníci. Veľmi si vážime po-

-

l Rozsiahly výskum by Mest-
ské múzeum nezvládlo bez po-
moci. Kto vám najviac pomá-
hal?

moc, ktorú nám poskytol RNDr.
Juraj Čech tým, že nám uhradil
náklady za výkopové práce bá-
grom a Ing. Stanislav Sobota,
ktorý nám bezplatne zapožičal
zbíjačku. Ako odborníci sa na
výskumoch podieľali pracovníci
Archeologického múzea, predo-
všetkým PhDr. Zdenko Farkaš,
ako šéf výskumu, ale aj Igor Ba-
zovský, Mgr. Tomáš Krampl a Pe-
ter Nagy, a z Malokarpatského
múzea Július Vavák. (mo)

Beseda o minuloročných výskumoch v Mestskom múzeu.
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4.20 Trenčín
4.42 Bratislava HS
4.51 Trnava
5.14 Bratislava HS
5.52 Bratislava HS
6.26

7.10 Bratislava Nové Mesto

7.53 Leopoldov
8.19
8.55 Nové Mesto nad Váhom
9.17

10.20 Trnava
11.43
11.56 Leopoldov
12.47 Púchov
13.11 Bratislava Nové Mesto
13.49 Trnava

«

«

«

«

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

6.49 Leopoldov

Bratislava HS7.52

14.55 Nové Mesto nad Váhom
15.18

16.17
16.19 Trnava
16.57 Nové Mesto nad Váhom
17.52
17.57 Leopoldov

18.57 Nové Mesto nad Váhom
19.20
19.50 Leopoldov
20.40
20.44 Trnava
21.46
23.08 Trnava
23.30

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

Bratislava HS

- chodí len v pracovných dňoch.

15.54 Leopoldov

18.17 Bratislava Nové Mesto

«

Vysvetlivky:
«

V zmysle zákona o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciach do-
pravné inšpektoráty PZ s účinnosťou
od 1.3. 2005 začnú vydávať nový
evidenčný doklad -

, ktorý nahradí v súčas-
nosti vydávané doklady - technický
preukaz o evidencii vozidla.

Doteraz vydané technické preu-
kazy a osvedčenia o evidencii moto-
rového vozidla zostávajú v platnosti
naďalej bez obmedzenia. Po 1.
marci 2005 majiteľ obdrží nové
osvedčenie pri zaevidovaní na do-
pravnom inšpektoráte. Poplatky za
jednotlivé úkony v zmysle platného
zákona o správnych poplatkoch ostá-
vajú nezmenené.

osvedčenie o
evidencii

(ev)

V piatok 8. apríla 2005 sa usku-
točnia v Strednom odbornom uči-
lišti na Štefánikovej ulici v Pezinku
talentové skúšky v učebnom od-
bore umelecký keramik. Obsahom
talentovej skúšky bude posúdenie
domácich prác a prác vytvorených
priamo na skúške - zátišie maľova-
né tuhou, voľná kompozícia maľo-
vaná farebne - tempery a modelo-
vanie. (mo)

Začiatkom roka bol spustený internetový portál www.pknet.sk. Ak vás
zaujíma dianie v Pezinku alebo potrebujete aktuálne informácie, stačí si
len kliknúť.

Portál vznikol v rámci projektu rozširovania znalostí o internete, ktorý
zastrešuje Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v spolupráci so Zá-
kladnou školou Kupeckého ul., Mestom Pezinkom a Infovekom. Realizá-
torom portálu je TV Pezinok, ktorá zabezpečuje aktualizáciu stránky. Jej
obsahom, okrem iného, sú informácie o pripravovaných podujatiach, ko-
mentáre k článkom, služby lekární, programy kina, Musicmanie... Dôleži-
tou časťou stránky je diskusné fórum, kde je priestor na debatu o problé-
moch a možnostiach ich riešenia. Medzi témami fóra nájdete bezpečnosť
v meste, životné prostredie, kultúra ale napríklad aj diskusiu o gastronómii
a vinárstve v Pezinku.

Súčasťou portálu je sekcia obrazové spravodajstvo, v ktorom môžete
vidieť spravodajské príspevky TV Pezinok. Môže byť zaujímavá najmä pre
ľudí, ktorí nemajú možnosť sledovať lokálne vysielanie a aj pre Pezinča-
nov mimo domova. Samozrejme sme pripravení aktuálne reagovať aj na
požiadavky návštevníkov stránky, takže, ak máte čas kliknite si na www.
pknet.sk. riaditeľTV PezinokPeter Bittner,

V sobotu 30. apríla sa uskutoční v
Spoločenskej sále Domu kultúry na
Holubyho ulici v Pezinku nultý roč-
ník Otvorených majstrovstiev Pe-
zinka vo volenom mariáši. Hrať sa
bude hra "do sto", korunový,červeň
drahší. Turnaj bude vypísaný na päť
kôl po 50 minút.

Týmto si dovoľujeme pozvať všet-
kých hráčov a priaznivcov tejto
kráľovskej hry. Zápis hráčov bude v
čase od 8.00 do 8.50 hod. priamo v
Spoločenskej sále. Zápisné je 300
Sk. V tejto cene je obed, olovrant a
káva. Pre najúspešnejších hráčov
sú pripravené hodnotné ceny. Pre
víťaza okrem titulu Majster Pezinka
suma 8000 Sk, za druhé miesto
5000 Sk a za tretie 2000 Sk. Pre
úspešných hráčov v ďalších pora-
diach budú pripravené vecné ceny.
Keďže sme mesto vína, nejaké to
"deco" sa tiež nájde. Prípadnéďal-
šie informácie na tel. 0905 212 527,
0905 311 435, 0905 716 825.

Pevne veríme, že týmto nultým
ročníkom sa pripojíme do siete ma-
riášových turnajov, ktoré sa na Slo-
vensku s úspechom hrajú a že v
kalendári podujatí v našom meste si
v budúcnosti tento turnaj nájde
svoje pevné miesto.

Michal Pitoňák,
Jaroslav Chrapko

V súvislosti s modernizáciou železničnej trate Bratislava - Piešťany platí
od marca 2005 nový, upravený vlakový cestovný poriadok. Na žiadosť
viacerých čitateľov uverejňujeme odchody vlakov zo železničnej stanice
Pezinok.

Niektorým Pezinčanom v ostatnom
čase zamotala hlavu taká vcelku ba-
nálna záležitosť, akou je názov ulice.
Stalo sa to v centre mesta v uličke,
ktorú sme len nedávno nazvali Fort-
na, pri ktorej ešte nedozneli boje o
mäkčeň a už sa objavil nápis Katová
ulička. Na podnet historikov mesto
pristúpilo na názor, že popri oficiál-
nom názve by sa mohli na starých
múroch objaviť aj názvy historické
alebo ľudové, tak ako je to v iných
mestách a tie by mohli byť priamo na
múre a ešte aj napísané starým ty-
pom písma. Tak sme to vyskúšali
práve v uličke, ktorej všetci starí Pe-
zinčania nepovedia inak ako Katova,
pretože tadiaľto sa vraj pred stáročia-
mi vodili odsúdenci na mestské po-
pravisko. Lenže medzitým Mestské
zastupiteľstvo schválilo aj oficiálny
návrh Fortna, ktorý sa neskoršie obja-
vil aj na úradných tabuliach. A tak
máme názvy dva, a keď už nič iné, je
to pre turistov atrakcia a možno aj
hlavolam. (OS)

Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
príslušník mestskej polície

úplné stredné vzdelanie
trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší

ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej
polície, vodičský preukaz skupiny B

žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, do-
klad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

osvedčenie o odbornej spôsobi-
losti na výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na drža-
nie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia

žia-
dosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na
adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie č. 7, 902 01
Pezinok, tel. kontakt: 033/6901 181.

vyhlasuje výberové konanie
na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok

s týmito požiadavkami:
Zamestnávateľ:
Funkcia:
Kvalifikačné predpoklady:
Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbornosti:

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
do 30. mája 2005

V Minigalérii Domu kultúry
bola 21. marca otvorená vý-
stava

s podtextom
ŠKOLA - ZÁKLAD

ŽIVOTA Učiteľ a

tvorivosť, Alternatívne me-
tódy výučby. Výstavu si
môžete pozrieť do 11. apríla
2005.

VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/
2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme na obsade-
nie miesta

VEDÚCEHO ODDELENIA
VÝSTAVBY

A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
s týmito predpokladmi a po-
žiadavkami:

I. zamestnávateľ:

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

III. kvalifikačné predpokla-
dy:

vítané osobitné kvalifikačné
predpoklady na vykonávanie
funkcie podľa osobitného
predpisu:

1.

2.

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

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

do 4.4. 2005

"VK -
VOVŽP"

vyhlasuje

Mesto Pezi-
nok

ve-
dúci oddelenia výstavby a život-
ného prostredia

vysokoškolské vzdelanie
stavebného smeru, prax v ria-
diacej oblasti min. 3 roky

odborná spôsobilosť na ob-
starávanie územno-plánova-
cích podkladov a územno - plá-
novacej dokumentácie obcí
podľa § 2 a) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku, v znení ne-
skorších predpisov

spôsobilosť vykonávať vy-
brané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku, v znení neskor-
ších predpisov

skúsenosti v oblasti investičnej
činnosti podložené súpisom
predchádzajúcich zamestnaní,
jazykové znalosti, bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schop-
nosti

živo-
topis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, odpis 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,
ktoré sa uskutoční v budove
MsÚ v Pezinku, Radničné nám.
č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa
13.4. 2005 v čase od 14.00 hod.
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Tretie pokračovanie informačného servisu občanov mesta Pezinok o príležitostiach na voľ-
ný čas detí a službách pre ne v rámci kampane Mesto priateľské k deťom je venované téme:
Čo robiť, keď je dieťa v núdzi. Ponúkame užitočné informácie a kontakty pre deti, prípadne
ich okolie pre prípad, že sa dostanú do situácie, keďpotrebujú pomoc.

V apríli 2004 Ministerstvo prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny za-
viedlo dotácie, ktoré umožňujú
adresnejšiu pomoc pre deti, ktoré
pochádzajú z rodín poberate ľov
dávky v hmotnej núdzi a navšte-
vujú predškolské zariadenie, zá-
kladnú či strednú školu. Ide o dotá-
ciu a

. Dotácia sa poskytuje zria-
ďovateľovi predškolského zaria-
denia a základnej školy alebo
občianskemu združeniu.
Ďalšia forma opatrenia je dotá-

cia pre dieťa v
hmotnej núdzi, ktorá sa posu-
dzuje podľa prospechu dieťaťa.

- 500 Sk mesačne pre žiaka, ak v
poslednom školskom polroku do-
siahol priemerný prospech naj-
viac 1,5
- 300 Sk pre žiaka, ak v posled-

nom školskom polroku dosiahol
priemerný prospech najviac 2,5
- 200 Sk pre žiaka, ak si v posled-
nom školskom polroku zlepšil prie-
merný prospech najmenej o 0,5
oproti predchádzajúcemu škol-
skému roku.

na stravu na školské po-
treby

na štipendium

Výška dotácie na štipendium
pre základné školy:

Žiadateľom je aj v tomto prípade
zriaďovateľ školského zariade-
nia. Nárok na štipendium nemá
dieťa, ktoré malo v poslednom
školskom polroku neospravedl-
nené hodiny, či žiaci, ktorí navšte-
vujú školy pre deti s mentálnym
postihom.

- 1200 Sk pri priemernom pro-
spechu žiaka do 2,0 vrátane
- 800 Sk pri priemernom prospe-
chu žiaka horšom ako 2,0 do 3,0
vrátane
- 600 Sk pri priemernom prospe-
chu žiaka horšom ako 3,0.

Žiadateľom je rodič, ktorý je po-
berateľ dávky v hmotnej núdzi a
má dieťa študujúce na strednej
škole, gymnáziu alebo učilišti.
Ten požiada školu, ktorú jeho
dieťa navštevuje o poskytnutie
štipendia. Štipendium sa nepo-
skytuje žiakovi, ktorému bolo
uložené podmienečné vylúčenie,
alebo mu bolo priznané štipen-
dium na základe nepravdivých
údajov.

Výška dotácie na štipendium
pre žiakov stredných škôl, špe-
ciálnych škôl a učilíšť:

Treba sa obrátiť na Sociálne odde-
lenie Mestského úradu v Pezinku,
Radničné nám. 7, tel. 033/6901
130.

Môže byť poskytnutá jednora-
zová dávka na úhradu mimoriad-
nych výdavkov, ošatenie, zakúpe-
nie školských potrieb pre nezaopa-
trené dieťa a na mimoriadne
liečebné náklady.

- sociálnou prevenciou -

- sociálnou prevenciou pre dieťa:

V hmotnej núdzi:

V sociálnej núdzi:
predchád-

zanie a zabraňovanie príčin vzniku
porúch psychického, fyzického a
sociálneho vývinu

ak je ohrozená a narušená vý-
chova v rodine, zanedbávanie škol-
skej dochádzky a podozrenie z týra-
nia.

Robí sa to návštevami v rodi-
nách, ktoré takúto pomoc potre-
bujú, odporučením ďalšieho rieše-
nia problému, rozhovorom s rodič-
mi, pohovorom s ďalšími kompe-
tentnými orgánmi, ako sú ošetrujú-
ci lekár, úrad práce a iní.

Sídli na Cajlanskej ul. č. 95 v Pe-
zinku. Je to štátne zariadenie, čo
znamená, že poskytuje služby bez-
platne. Objednať sa dá osobne
alebo telefonicky na tel. č. 033/640
43 88 v čase od 8.00 - 15.00 hod.
Svoje služby ponúka deťom a mlá-
deži vo veku od 11 do 18 rokov, ich
rodičom, rodinným príslušníkom,
učiteľom. Realizuje sa to formou
individuálneho a skupinového pora-
denstva.

Problémy, s ktorými deti na od-
porúčanie školy, lekára, žiadosti
rodičov alebo na vlastnú žiadosť

prichádzajú: problémy so správa-
ním v škole, doma, nezhody so spo-
lužiakmi, súrodencami, časté nose-
nie poznámok, znížená známka zo
správania, krádeže, záškoláctvo,
fajčenie, experimentovanie s dro-
gami, problémy v partnerských
vzťahoch.

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

Je mimovládna, nezisková, nezávis-
lá a apolitická organizácia. Združe-
nie 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 šírenia
choroby HIV/ AIDS, riešenie konflik-
tov mediáciou a pod.), ochrany život-
ného prostredia (skládka odpadov v
Pezinku). Kontakt: 0904 871 396.

Linka detskej istoty UNICEF
OZ PrevenciaAD
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie

Pedagogicko-psychologická poradňa

Detská linka záchrany
Linka Nezábudka
Policajná linka dôvery
Linka Dôvery
Linka dôvery a prevencieAIDS
Protidrogová linka mladých
Detské krízové centrum Brána do života

Krízové centrum Maják nádeje

Centrum nádej (OZ Pomoc ohrozeným deťom)

Detské centrum Kľúčik

OZ Pomoc obetiam násilia

Centrum nádej pre tiché obete domáceho násilia

- 0800 112 112

- 0904 871 396, Pezinok

- 033/640 4388,
Cajlanská 95, Pezinok

- 033/640 2071, Hrnčiarska
ul., Pezinok

- 0800 123 232, dispečing Bratislava

- 0800 110 022

- 02/555 711 10 - nonstop

- 02/444 606 06, Bratislava

- 02/547 892 49, Bratislava

- 02/433 300 49, Bratislava

- 02/624 104 68, 02/624
104 69,

- 0904 700 866, 02/526 267 01, Bra-
tislava

- 02/622 499 14,
02/622 478 87, 0905 463 425,

- 02/544 114 61, 0904 609 247,

- Bezručova 6, Bratislava,
, Po, Ut, Štv: 14.00 - 18.00 hod. - 02/526 324 94, 10.00 -

14.00 hod. - 0850 111 321

- 02/622 499 14,
0905 463 425 - nonstop.

branadozivota@post.sk

nadej@gtsi.sk

ozdck@cen-
trum.sk

linka@pomo-
cobetiam.sk
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16.4. MBK Pezinok - Prievidza
17.4. MBK Pezinok - Banská

Bystrica

3.4. GFC Grinava - Jakubov
3.4. Karp. Limbach - Plavecký

Štvrtok
3.4. Slovan Viničné - Malacky

10.4. PŠC Pezinok - Inter B
10.4. Slovan Viničné - GFC Gri-

nava
10.4. Slovenský Grob - Záh. Ves

17.4. GFC Grinava - Kostolište
17.4. Karpaty Limbach - Sloven-

ský Grob

24.4. PŠC Pezinok - Láb
24.4. Slovan Viničné - Záh. Ves
24.4. Slovenský Grob - Lozorno

10.4. ŠKH Pezinok - Bojnice
16.00 hod.

24.4. ŠKH Pezinok - Vajnory
16.00 hod.

6.4. VTC Pezinok

Zápasy basketbalu a hádzanej
odohrajú v športovej hale na Ko-
menského ulici.

Basketbal:

Futbal:

Hádzaná:

Volejbal:

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

domáci zápas play off

Víťazným zápasom (3:0) proti Forplastu Komárno ukončili v sobotu 5.
marca volejbalistky VTC Pezinok základnú časť extraligy volejbalistiek.
Keďže v priebehu súťaže odstúpila Snina o miesta v play off bojovalo len
deväť družstiev. Naše volejbalistky vyhrali v základnej časti päť zápasov a
v jedenástich odišli z palubovky porazené. Táto bilancia im zabezpečila 7.
miesto v tabuľke a vo štvrťfinále narazili na favorizovanú Sláviu UK Brati-
slava. V sérii hranej na tri víťazné zápasy pezinské volejbalistky v čase
našej uzávierky prehrávali 0:1 na zápasy, pretože začiatok tejto série posu-
nuli pre zdravotné problémy volejbalistiek Slávie UK. Neskôr rovnaké pro-
blémy postihli aj naše hráčky. O vývoji volejbalového play off vás budeme
informovať v aprílovom čísle. (pr)

Snímka Miroslava Friča je zo zápasu VTC Pezinok - Forplast Komárno.

V stredu 2. marca sa uskutočnilo v
Pezinku zasadnutie spoločnosti Pro
- Hokej (riadiaci orgán ST Extraligy),
na ktorom uzatvorili základnú časť
extraligovej súťaže a informovali o
defintívnom spôsobe vyraďovacích
súbojov. (r)

Stalo sa už tradí-
ciou, že v apríli sa
uskutočňuje Pezin-
ská školská liga v
orientačnom behu.
V dňoch 7., 14. a
21. apríla sa bude

konať jej štvrtý ročník. Našich žiakov
uvidíme súťažiť na Oreší a na sídlis-
kách Juh a Sever. V predchádzajú-
com ročníku zvíťazila ZŠ Fándlyho
pred ZŠ Kupeckého a ZŠ Orešie. Na
tratiach súťažilo spolu 725 pezin-
ských detí. Vďaka spolupráci s Mes-
tom Pezinkom, Centrom voľného
času, Reviou - Malokarpatskou komu-
nitnou nadáciou a spoločnosťami
Orange Slovensko a Slovenská spori-
teľňa sa mohlo uskutočniť jedno z
najmasovejších podujatí pre pezinské
deti. Najúspešnejších budeme mať
možnosť vidieť na Majstrovstvách
Slovenska škôl, ktoré budú 8. - 9. júna
na Fúgelke.

Dúfame, že mladí orientační bežci
sa prebojujú do výberu Slovenska a
na Majstrovstvá sveta školských
družstiev v dňoch 23. - 29. apríla 2006
s centrom v Pezinku. Pavol Poláček

V sobotu 12. marca 2005 pre-
behlo v Trnave 3. kolo ligy v karate
detí, mládeže a seniorov. Pezinskí
karatisti na tomto podujatí opäť do-
kázali svoje kvality a získali tieto
medailové umiestnenia: -

(-60 kg, kumite,
ženy), (-78 kg, kumite
muži), (-72 kg, ku-
mite dorastenci),

(-52 kg, kumite dorastenky),

(A. Hupková, Z. Gregušová, M. Ko-
hútová),

(A. Palčík, M. Greguš, Matú-
šek), -

(-60 kg, kumite ženy),
(+72 kg, kumite doras-

tenci), (-170 cm,
kumite žiačky),
(kata žiačky, 12 - 14 r.), -

(A.
Hupková, Z. Gregušová, M. Ko-
hútová)

1. miesto
Alena Hupková

Ivan Marko
Michal Greguš

Zuzana Gregu-
šová
družstvo dorasteniek v kumite

družstvo dorastencov v
kumite

2. miesto Michaela Ko-
hútová An-
drej Palčík

Martina Poizlová
Veronika Konečná

3. miesto
družstvo dorasteniek v kata

(zt)

Zimné mesiace si horský cyklista
spestruje doplnkovým špor-

tom - jazdou na snowscoote. Tento
rok sa v dňoch 11. - 13. marca zúčast-
nil aj na Majstrovstvách Európy vo
švajčiarskej Crans Montane. V konku-
rencii vyše 100 pretekárov získal v
disciplínach slopstyle a boardercross
5. miesta, v dualslalome skončil na 5.
- 8. mieste. V týchto dňoch sa však už
pripravuje na letnú sezónu.

-

-

-

Filip Polc

Aká bola vaša zima?

V súčasnosti sa však už zrejme
chystáte na letnú sezónu...

Aké preteky vás čakajú
počas sezóny?

l

l

l

Bola trochu iná ako v minulých ro-
koch. Nevenoval som sa až tak veľa
snowscootu, ale viac som jazdil na
bicykli. Je to výborné v tom, že som aj
cez zimu v kontakte s bicyklom, aj keď
na snehu. Vyhral som Český zimný
pohár GP snowcup, seriál pozostá-
vajúci z piatich pretekov, na ktorých
štartovalo vždy okolo 100 pretekárov.
Inak som veľa trénoval, či už v posil-
ňovni, v bikrosovej hale, na trenažéri
ale aj na snowscoote.

Mám za sebou sústredenie
zamerané na kondíciu, teraz
trénujem v domácich pod-
mienkach, snažím sa jazdiť v
okolitých terénoch a cibriť tech-
niku v zjazdoch. Získavam tiež
materiálne a finančné zabez-
pečenie na sezónu.

Prioritou pre mňa je Svetový
pohár, tento rok sa skladá z
ôsmich pretekov. Chcem od-
jazdiť z neho čo najviac, aby
bolo výsledné umiestnenie čo
najlepšie. Samozrejme budem
jazdiť aj Slovenský i Český po-

Žiaci prvého stupňa Základnej
školy na Fándlyho ulici sa v marci
zúčastnili na džudistickom tréningu
v JUDO HALE, ktorý pre nich pri-
pravili skúsení tréneri klubu. Deti sa
oboznámili so základnými princípmi
džuda a prakticky si vyskúšali nie-
ktoré techniky a pády. Všetci si po-
chvaľovali tento projekt a dohodli sa
na jeho pokračovaní. (mt)

Filip Polc na snowscoote na Majstrov-
stvách Európy v Crans Montane.

hár, tiež nejaké preteky v Európe, ale
všetko bude záležať na tom, koľko
budem mať financií.

Volá sa Filip Polc Racing Team. Za-
ložil som ho pred dvoma rokmi, keď
som skončil v českom tíme Author a
nikde som nenašiel vhodné podmien-
ky na ďalšie pôsobenie. Keď som
chcel dostať jazdeckú licenciu musel
som mať tímovú príslušnosť, tak som
založil vlastný tím. Okrem mňa sú v
ňom zjazdári Tomáš Pagáč a Rasťo
Pirman a dráhar Štefan Petergáč. O
kompletné zabezpečenie tímu sa
starám sám, pomáha mi len mana-
žérka a rodina. Je to dosť problema-
tické, lebo na Slovensku sa ťažko
rokuje so sponzormi, firmy príliš ne-
podporujú extrémne športy. Mňa to
stojí priveľa času, ktorý by som mohol
lepšie využiť na tréning a nemám ani
takú psychickú pohodu, akú by som
potreboval.

-

lVieme, že máte svoj vlastný tím.
Môžete nám o ňom prezradiť niečo
viac?

(pr)

Po dlhotrvajúcej zime sa počas
veľkonočných sviatkov začali nižšie
súťaže v bratislavskom regióne.
Prvé jarné kolo sa malo hrať už 20.
marca, ale pre nespôsobilé terény sa
nehralo. Futbalisti PŠC tak začali
jarnú časť v nedeľu 27. marca, keď
na domácom trávniku zdolali Svätý
Jur 4:3.

Pezinčania zimovali na 12. mieste.
Počas zimy štartoval PŠC Pezinok v
zimnom turnaji Bratislavského futba-
lového zväzu, kde v konkurencii de-
siatich tímov skončil na 4. mieste.
Dôležitejšie ako výsledky bolo iste to,
že tréner Maroš Jakim mal možnosť
v deviatich zápasoch otestovať adep-
tov na pezinský dres. Z jesenného
kádra odišiel najlepší strelec Achber-
ger, ktorý spolu s Múčkom ukončili
hosťovanie, Kuťka, Čík (obaja do
Rače), Krajčovič (do Rakúska) a
dlhodobo zranený je Pätoprstý. Do
kádra PŠC naopak pribudlo sedem
futbalistov: Berzedi, R. Hulák, B. Hu-
lák (všetci zo SFM Senec), Kretter (z
hosťovania v Senci), Krasňanský (na
hosťovanie z Viničného), Džubák
(návrat z hosťovania v Limbachu) a
Spišák (hosťovanie z Turne nad Bod-
vou). Výstrahou by však malo byť, že
na zimnom turnaji skončil PŠC po-
sledný v súťaži Fair play.

V IV. lige má štvornásobné zastú-
penie Pezinský mikroregión. Najlep-
šie si na jeseň počínal GFC Grinava,
ktorý je na 8. mieste, Slovan Viničné
je desiaty, Karpaty Limbach zimovali
na 14. mieste a hneď za nimi je
Družstevník Slovenský Grob na 15.
mieste. (pr)
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V Pezinskom mikroregióne žije
obyvateľov. Najviac ich má

Pezinok - , nasledujú Slo-
venský Grob - , Viničné -

, Limbach - a Vinosady -
obyvateľov.

Narodilo sa 201 detí, zomrelo 170
osôb, prisťahovalo sa 412 osôb,
odsťahovalo sa 365 osôb. Počet
obyvateľov sa zvýšil o 78 osôb.

Narodilo sa 14 detí (5 dievčat, 9
chlapcov), zomrelo 11 osôb, pri-
sťahovalo sa 51 osôb, odsťaho-
valo 24 osôb. Počet obyvateľov sa
zvýšil o 30 osôb.

Narodilo sa 24 detí, zomrelo 17
osôb, prisťahovalo sa 60 osôb, od-
sťahovalo 18 osôb. Počet obyva-
teľov sa zvýšil o 49 osôb.

Narodilo sa 13 detí, zomrelo 5
osôb, prisťahovalo sa 30 a odsťa-
hovalo 14 osôb. Počet obyvateľov
sa zvýšil o 24 osôb.

Narodilo sa 20 detí, zomrelo 18
osôb, prisťahovalo sa 48 osôb a
odsťahovalo 23. Počet obyvateľov
sa zvýšil o 27 osôb.

27 827
21 954

1931
1628 1280
1035

PEZINOK

LIMBACH

SLOVENSKÝ GROB

VINOSADY

VINIČNÉ

Demografický vývoj
za rok 2004

Rozloha mesta Pezinka a
obcí mikroregiónu

Pezinok

Slovenský Grob

Viničné

Limbach

Vinosady

- Malokar-
patské osvetové stredisko a Obec-
ný úrad v Slovenskom Grobe vás
pozývajú 3. apríla o 16.00 hod. do
veľkej sály tamojšieho Domu kul-
túry na galaprogram spevákov
amatérov populárnej piesne Malo-
karpatský slávik 2005. V súťažnom
programe sa divákom predstavia
najúspešnejší speváci z malokar-
patského regiónu. Vstupenky si
môžete objednať na Obecnom
úrade v Slovenskom Grobe, č. tel.
033/647 8210.

SLOVENSKÝ GROB

Ing. Jozef Javorka

- Obecné zastupi-
teľstvo na svojom zasadnutí 8.
februára 2005 dalo súhlas staros-
tovi obce Ing. Miroslavovi Achber-
gerovi na prenájom prízemia Zá-
kladnej školy vo Vinosadoch spo-
ločnosti OBK INSTAL PROFI, ktorá
sa zameriava na montážne práce,
opravy a revízie ÚK, vodoinštalácie
a plynoinštalácie. Celková výmera
prenajatých priestorov je 228 m .
Prenájom bude trvať 5 rokov od
podpisu zmluvy. Prenajímateľ do-

VINOSADY

2

- V nedeľu 6. marca sa
uskutočnil vo Viničnom 15. ročník
kartárskeho turnaja v šnapse. Zú-
častnilo sa na ňom 32 hráčov. Orga-
nizátori z Rybárskeho zväzu pri-
pravili pre najlepších hodnotné ce-
ny. Prvú cenu - horský bicykel, zís-
kal Pezinčan Karol Vicena, na dru-
hom mieste sa umiestnil Karol Vaš-
kovič zo Slovenského Grobu.

VINIČNÉ

(r)

- Miestna
organizácia SZZ v Slovenskom
Grobe zorganizovala v dňoch 13. -
14. marca v Dome kultúry 28.
ochutnávku vín. Návštevníci si
mohli vybrať na ochutnanie vzorky
vín od malokarpatských vinárov i
vinárov z Českej republiky. Vysta-
vovatelia, ktorých bolo 56, ponúkali
25 druhov vín s 210 vzorkami. Po-
dujatie je zaradené do série podu-
jatí organizovaných na Malokar-
patskej vínnej ceste. Na ochut-
návke sa zúčastnilo 250 návštevní-
kov.

SLOVENSKÝ GROB

Ing. Jozef Javorka

- Kultúrnym podujatím, verejnou rozhlasovou na-
hrávkou ECHO-RADIO, ktorá sa uskutočnila 28. februára v Slovenskom
Grobe, začal novovzniknutý Pezinský mikroregión svoju činnosť. Na podu-
jatí sa zúčastnil viceprimátor Pezinka Ing. Jozef Chynoranský, starosta
Limbachu Vladimír Hrašna, starosta Vinosadov Ing. Miroslav Achberger,
starosta Viničného Štefan Lenghart, starosta Slovenského Grobu Ing. Jo-
zef Javorka, exstarosta Vinosadov Vladimír Kanka. V preplnenej sále
Domu kultúry bola aj početná skupina návštevníkov z okolitých obcí. Publi-
kum vytvorilo dobrú atmosféru pre účinkujúcich, medzi ktorými boli Magda
Paveleková, Dušan Tarageľ, Ivan Letko, Peter Bzdúch, Pavol Topoľský,
Štefan Skrúcaný, Robo Kaizer a Peter Meluš. Po skončení nahrávky sa
pre všetkých návštevníkov konala recepcia.

SLOVENSKÝ GROB

Ing. Jozef Javorka

stal podmienku, že nebude narúšať
plynulosť vyučovacieho procesu,
stavebné úpravy vykoná na vlastné
náklady a bude zabezpečovať
údržbu a opravu v celej budove,
počas nájmu.

Z dôvodu nízkeho počtu žiakov I.
stupňa ZŠ (1. - 4. ročník) a detí pri-
vážaných z okolia do susednej ma-
terskej školy, obec Vinosady chce
zvolať verejné zhromaždenie obča-
nov, aby sa vyjadrili k zvýšeniu
počtu žiakov v miestnej ZŠ.

Kultúrna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve a Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre uspo-
riadali 20. marca v Kultúrnom dome
vo Viničnom už tretí ročník podujatia
Veľkonočné inšpirácie na Kvetnú
nedeľu.

Na podujatí sa predstavili ľudoví
remeselníci z malokarpatského re-
giónu, ozajstní majstri rôznych odbo-
rov: čipkárstvo, výroba drevených
hračiek, zdobenie veľkonočných
kraslíc, pernikárstvo, umelecké dro-
társtvo, výšivkárstvo, maľba na
sklo, výroba sviec a rôznych figúrok
z včelieho vosku, sklárstvo či kera-
mika.

Mimoriadny obdiv návštevníci ve-
novali olympijskému víťazovi v deko-
ratívnom vyrezávaní z ovocia a zele-
niny Otovi Hvizdákovi z Púchova.
Jeho kreácie doslova vyrážali dych.
Nie každý deň má človek možnosť
vidieť také jedinečné výtvory na
vlastné oči.

V rámci kultúrneho programučle-
novia miestneho ochotníckeho diva-

dla predviedli ukážku osláv prí-
chodu jari vo Viničnom.Ľudový ume-
lec Marián Plavec očaril prítomných
divákov svojim koncertom na viace-
rých druhoch píšťál, ale najviac sa
vari zapáčila hra na fujare a pri hre
na gajdách dietky ani nedýchali. Pre
niektorých bolo jednoznačným kul-
túrnym vrcholom celého podujatia
vystúpenie členov špičkového folk-
lórneho súboru Ekonóm z Bratisla-
vy. Svojím majstrovským recitálom
tancov a hudby sa nezabudnuteľne
vpísali do myslí všetkych prítom-
ných.

Pre iných mohlo byť vrcholom
ochutnávanie kulinárskych špecia-
lít. Bolo ich neúrekom.Apáni istotne
ocenili aj chuť kvalitného viničnian-
skeho vínka. Na podujatie sa prišlo
pozrieť bezmála 300 ľudí z Vinič-
ného aj z blízkeho okolia.

Ostáva nám len dúfať, že sa "duši"
celého podujatia - pani Ingrid Sla-
ninkovej a jej tímu podarí aj na bu-
dúci rok pripraviť také pútavé podu-
jatie. Text a snímka Miroslav Frič

V dňoch 22. a 23. apríla sa usku-
toční v Hoteli Limbach IV. Limbaš-
ská ochutnávka hroznových vín v
čase od 14.00 do 21.00 hod.

- Dňa 3. februára 2005
bola na Obecnom úrade v Limba-
chu malá slávnosť. Starosta obce
Vladimír Hrašna prijal vzácnu náv-
števu - francúzskeho veľvyslanca
pána Jacquesa Faurea v sprievode
predstaviteľov francúzsko-sloven-
skej obchodnej komory - prezidenta
Jeana Michela Giovanethiho, čest-
ného prezidenta Vladimíra Valacha
a výkonného riaditeľa Antona Berit-
ha.

Pán veľvyslanec sa zaujímal o
históriu obce a jej perspektívny roz-
voj. Ako predstaviteľ najvýznamnej-
šej vinárskej veľmoci na svete
prejavil záujem o tradíciu a výsledky
dorábania vína v Limbachu. Usku-
točnila sa degustácia vín v pivnici
Vinárskeho družstva, Vinárstva Sa-
dloň, Limbavin Puček Ladislav a
Víno Jano. Pán veľvyslanec bol prí-
jemne prekvapený vysokou kvalitou
bielych ajčervených vín.

LIMBACH

(vh)

Dňa 10. apríla 2005 sa dožíva
100 rokov pani Anna Rybecká, rod.
Fričová z Viničného. Jubileum
oslávi v kruhu svojej rodiny v Klube
dôchodcov vo Viničnom. Občania
obce jej gratulujú k tomuto
krásnemu jubileu.
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(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále) -

- účin-
kujú hudobné skupinyArion a Buka-
sový masív;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

;
(sobota) o 9.00 hod. -

-
PROCESY S KAPUCÍNMI - sku-
pina pátra Rudolfa Reinera.

9.00 hod. - Svätá omša v
Kapucínskom kostole, 10.30 hod. -
Seminár v malej sále KC, prednáša
páter Metod. Hlavný garant: Ob-
lastná organizácia KPVS;

(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále - -
II. ročník koncertu spriaznených
kapiel. Karpatskí pastie-
ri, Feelme, Ska pra šupina, Second
hand. spolupráci s Občianskou
iniciatívou DEJAVUE;

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

- divadelná komé-
dia v podaní Slovenského divadla
VHV zo Starej Pazovy;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále -

- súťaž v prednese v
anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ;

(piatok - sobota) v Spo-
ločenskej sále -

. Združe-
nie pezinských vinohradníkov a
vinárov, Mesto Pezinok a Kultúrne
centrum;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - -
pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-

niku - - cyk-
lus prednášok V. Černuškovej.

Čo musíme vedieť o sebe, aby
sme boli zdraví - III. časť;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále -

- súťaž v prednese v ne-
meckom jazyku pre ZŠ a SŠ;

(piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále - ;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

- krajská súťaž ma-
lých dychových kapiel spojená s
veselicou. Hlavný garant: Malokar-
patské osvetové stredisko;

(sobota) o 8.00 hod. v Spo-
ločenskej sále -

.

21.3. - 11.4.
;

12.4. - 24.4. -

1.4.
BENEFIČNÝ

KONCERT LION´S CLUBU

8.4.
KONCERT HU-

DOBNÉHO ODBORU ZUŠ
9.4. DEŇ

NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH

9.4.
KARPATY FEST

10.4.
MILAN GRGIČ: PREBUĎ

SA KATARÍNA

14.4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM

15. - 16.4.
VÍNNE TRHY PEZI-

NOK 2005

17.4.
AHOJ ROZPRÁVKA

21.4.
HOVORY O ZDRAVÍ

28.4.
AJ PÁN GOETHE BY MAL

RADOSŤ

29.4.
RODINNÝ KONCERT ZUŠ

29.4.
HRAJTE NÁM MU-

ZIKY VESELÉ

30.4.
OTVORENÉ

MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZI-
NOK VO VOLENOM MARIÁŠI

ŠKOLA, ZÁKLAD
ŽIVOTA

VÍNNE ETIKETY

Pro-
gram:

Účinkujú:

Organizátori:

Dnes:

Té-
ma:

Divadlo
MAŠKRTA z Košíc - Pavilón snov a
výmyslov

VÝSTAVY:

výstava k 10. ročníku Vínnych tr-
hov Pezinok 2005;
25.4. - 12.5.

- príroda, poľovnícke ná-
mety, náboženská tématika, do-
bové výjavy.

1. - 3. Jeho foter, to je lotor
USA

5. - 6. Na dotyk USA
7. - 8. Bokovka USA

9. - 10. Roboti
USA

12. - 13. Million dollar baby USA
14. - 15. Milenci a vrazi ČR
16. - 17. Hra na schovávačku

USA
19. - 20. Agenti 00 FRA

21. FK: Žiadostivé telá FRA
22. - 24. Constantine USA
23. - 24. Hrdinovia z ríše Gaja

USA
26. - 27. Príliš dlhé zásnuby FRA

28. FK: Exil FRA
29. - 1. Hitch: Liek pre moderného

muža USA
Začiatok predstavení je o 19.00

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: pondelok v čase od
13.00 - 16.00 hod., streda a piatok
v čase od 10.00 - 12.00 hod. a
13.00 - 17.00 hod., utorok a štvrtok
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. Informá-
cie: tel. 033/641 2020, cvcpezi-
nok@nextra.sk.

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

IVETA SKUPINOVÁ
A MARIÁN VAŠTAG - OLEJO-
MAĽBY

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

Deň otvorených dverí v Dome
techniky

KILOMETRE ZA HODINU

KINO DOMU KULTÚRY

(17.00 a 19.00 hod.)

(17.00 hod.)

Výstava:

Stála expozícia:
Jozef Franko - Sakrálna plastika

7.4.

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM VO
FARSKOM KOSTOLE

(štvrtok) - v rámci cyklu Vy-
chádzky po pamätihodnostiach -

- prehliadka
kostola s výkladom Mgr. Tomáša
Krampla, vedúceho archeologic-
kého výskumu. Zraz je o 16.00 hod.
pred farským kostolom.
Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Z okna, do okna

Ako chutí samovíno...

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

-
-

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

- výstava prác
žiakov výtvarného odboru ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Výstava po-
trvá do 15.5. 2005 vo výstavných
priestoroch múzea.

- recesis-
tická výstava o pôsobení velikána
svetovej vedy Jára Cimmermana v
Pezinku na začiatku 20. storočia.
Otvorenie výstavy 1.4. o 14.00 hod.

Stále expozície:

Výstavy:

V utorok 8. februára sa uskutočnilo v Klube dôchodcov na Sládkovičovej
ulici Fašiangové posedenie v maskách. O dobrú zábavu sa postarali
vlastní muzikanti a spevokol. Výborná nálada potvrdila, že ani vek nie je na
prekážku, aby sa ľudia dobre zabávali. Príďte aj vy medzi nás. (EK)

v priestoroch múzea. Výstava po-
trvá do 1.6. 2005.

- pri
príležitosti otvorenia výstavy

s bohatým pro-
gramom (divadlo, slávnostné reči,
ukážka vybraných vynálezov). Po-
dujatie sa uskutoční

v priestoroch múzea.
- riadená de-

gustácia vín z archívu múzea. De-
gustátor: Ľubomír Janečka, vstup-
né 80 Sk. Uskutoční sa

v pivničných priestoroch
múzea.

- pred-
náška k 105. výročiu narodenia
brigádneho generála, účastníka
SNP. Lektor: Mgr. Martin Hrubala.
Prednáška sa uskutoční

v priestoroch múzea.
utorok - piatok

8.30 - 12.00 hod., 13.00 - 16.30
hod., sobota 9.00 - 15.00 hod. ne-
deľa 13.00 - 17.00 hod. V pondelok
je zatvorené.

- výstava prác Ja-
roslavy a Jozefa Hoborovcov, po-
trvá do 17.4. 2005.
Galéria sídli na Potočnej ul. 5 a je
otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 - 17.00 hod.

Akcie a podujatia:

Ako
chutí samovíno...

Prvoaprílová performancia

1.4. o 14.00
hod.
Otváranie archívu

1.4. o 17.00
hod.

Karol Pekník (1900 - 1944)

21.4. o
16.00 hod.
Otváracie hodiny:

Emaily a sochy

Na podnet primátora mesta sa 2.
marca uskutočnilo stretnutie so
zástupcami všetkých ôsmich pe-
zinských lekární. Hlavnou témou
bola požiadavka občanov na ne-
pretržitú - dvadsaťštyrihodinovú
prevádzku aspoň jednej lekárne v
meste. Predstavitelia lekární vy-
svetlili, že to v súčasnosti, vzhľa-
dom na personálne a odborné pro-
blémy, nie je možné. Upozornili tiež
na ekonomickú neúnosnosť takejto
služby i na to, že v Pezinku je za-

bezpečená služba denne od 7.00
do 18.00 hod. v niekoľkých le-
kárňach a denne (i vo sviatok) do
21.00 hod. v Hypernove na
Šenkvickej ceste. Každá lekáreň
má v čase mimo prevádzky tiež
informáciu na dverách, ktorá leká-
reň má službu v sobotu alebo v ne-
deľu. Lekárnici však nevylúčili, že v
budúcnosti možno, pod vplyvom
vzrastajúcej konkurencie, nad roz-
šírením ponuky začnú v lekárňach
uvažovať. (MsÚ)


