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S veľký m potešením som si prečítala v časopise Pezinčan člá nok o
myšlienke postaviť M.R. Š tefá nikovi v Bratislave pamä tník. Som
rada, že Slovensko nezabú da na
vý znamné osobnosti. V škole sme
sa o Š tefá nikovi veľa nedozvedeli a
myslím si, že Slová ci vedia všeobecne má lo o jeho osobnosti, jeho
politickej, vedeckej a všestrannej
kariére. Vďaka mojim rodičom som
sa o ňom dozvedela pomerne veľa
a sná ď i preto si veľmi cením snahu
a prá cu pani Emílie Vittkovej a
iný ch, ktorí sa podieľajú na tomto
veľkolepom zá mere. Rada by som i
ja prispela malou finančnou sumou. Akou formou by to bolo možné?
Lýdia Haigererová
Salzburg

Nadá ciu REVIA, Malokarpatská
komunitná nadá cia so sídlom v
Pezinku od 4. februá ra ná jdete na
novej adrese: Moyzesova ul. 26, 2.
poschodie, 902 01 Pezinok. Tel./
fax: 033/641 3011. E-mail: revia@revia.sk.

Ministerstvo obrany zabezpečuje
vý ber žien - vojačiek do profesioná lnych funkciív ú tvaroch a zariadeniach Armá dy Slovenskej republiky. Uchá dzačky musia spĺňať
tieto podmienky: ukončené stredoškolské vzdelanie, vek do 35
rokov, vý borný zdravotný stav,
trestná bezú honnosť, zodpovedajú ca fyzická kondícia.
Bližšie informá cie zá ujemkyniam
poskytne Okresná vojenská
sprá va Pezinok, Komenské ho
ul. 29 alebo telefonicky: 033/644
2003 (kpt. Kratochvíl, kpt. Ing. Š kul(r)
téty).

MsKS pripravuje na 9. má ja
o 19.00 hod. humoristický
program NOVOTY s Petrom
Novotným a Karlom Š ípom.

Snímka M. Oravec

Dňa 30. januá ra sa konala konferencia Miestneho zvä zu SDKÚ v
Pezinku. V nový ch voľbá ch bol za
predsedu MZ zvolený Ing. Jozef
Chynoranský . Delegá ti zá roveň
odsú hlasili kandidatú ru novozvoleného predsedu do predsedníctva
Regioná lneho zvä zu Bratislava, do
ktorého bol zvolený na konferencii
17. februá ra.
V diskusii ú častníci konferencie
hodnotili vý sledky volieb do Bratislavského VÚ C, ako aj spoluprá cu
so stranami koalície pri príprave a
priebehu volebnej kampane na okresnej ú rovni. Miestna konferencia
SDKÚ rokovala aj o možnej predvolebnej a povolebnej spoluprá ci v
rá mci koalície v komuná lnych voľbá ch.
MZ SDKÚ
Mestská plavá reň na Komenského ulici začala vo februá ri plavecký vý cvik. Okrem detízo zá kladný ch škôl sú prihlá seníi jednotlivci v
staršom veku. Trénermi sú Naďa
Urbančoková , Eva Pä toprstá a Rudolf Teplanský .
Najťažšia a najzodpovednejšia je
prá ca s deťmi vo vekovej kategórii 3
- 5 rokov. Vý učba začína cvičením,
postupný m oboznamovaním s vodou, neskôr tréner zoberie dieťa do
ná ručia a spolu začínajú plá vať pomocou dosky. Vzhľadom na presklenú plochu medzi vstupnou ha-

lou a bazénom, môžu vý cvik sledovaťpriamo i rodičia.
Na fotografii je zá ber z plaveckého
vý cviku žiakov zo Zá kladnej školy
Na bielenisku, na ktorom sa zú častnilo 37 detís 95 percentnou ú spešnosťou. Každý absolvent kurzu dostane tzv. mokré vysvedčenie
Upozorňujeme občanov a školy,
že sa vyskytli prípady nepravdivého
informovania o krytej plavá rni a kurzoch z ú st nepovolaný ch osôb, preto prihlá šky prijímajú a informá cie
poskytujú už len pracovníci plavá rne.
Anna Pavelková

Ohlas na člá nok
Na člá nok v Pezinčanovi č. 2 o
pezinský ch leká rnikoch, ktoríneakceptovali nariadenie okresnej štá tnej leká rky o pohotovostný ch službá ch do 21. hodiny, sme prekvapujú co dostali reakciu z iného okresu
- od majiteľky seneckej leká rne
Mgr. Ľubice Follrichovej.
V liste píše, že dnes sú už leká rne
v ruká ch sú kromníkov a na ich pleciach leží celá ťarcha spojená so
zabezpečovaním liekov pre občanov. Služby sú vysoko ná ročné na
finančné prostriedky, pritom im
zdravotné poisťovne dlhujú milióny
korú n. Ďalej uvá dza, že za predchá dzajú ceho režimu boli pohotovostné leká renské služby veľmi

slušne platené a leká rnici mali o ne
zá ujem. Na druhej strane majú
však praxou vyskú šané, že služby
leká rnív neskorý ch večerný ch hodiná ch v našich malý ch okresoch
neboli pre občanov dôležité. Myslí
si, že tieto služby sú skôr občanmi
zneužívané.
Ľ. Follrichová ďalej píše, že problém leká renský ch pohotovostný ch
služieb naša legislatíva rieši veľmi
nepresne. Preto okresnej štá tnej
leká rke MUDr. Aulitisovej oponuje
v tom, že je oprá vnená vo veci rozhodovať sama. Podľa § 63 Zá kona
č. 140/98 o lieku okresný ú rad organizuje pohotovostné služby po prerokovaní so Slovenskou leká rnickou komorou.
(r)

Blíži sa 57. vý ročie oslobodenia
mesta. Je to vý znamná udalosťnovodobý ch dejín. Do protifašisitického
odboja sa zapojili aj mnohíPezinčania, z ktorý ch niektorí aj položili životy v spravodlivom boji.
Na pravej strane vchodu do mestského parku je umiestnený skromný
pomníček a na ňom mená tý ch, ktorí
sa slobody už nedožili. V prvom rade
čítame meno generá l Karol Pekník
(1900 - 1944). Mnohý m občanom
Pezinka toto meno nič nehovorí, hoci
je po ňom pomenovaná jedna ulica
na sídlisku Mušká t.
- Karol Pekník sa narodil v Pezinku
20. apríla 1900. Od roku 1923 bol
dôstojníkom československej armá -

dy. Pred vypuknutím Slovenského
ná rodného povstania (SNP) bol ná čelníkom štá bu ministerstva ná rodnej obrany a profesorom na VŠ vojenskej v Bratislave. V SNP zastá val
funkciu veliteľa I. československej armá dy na Slovensku. Bojoval po boku
gen. Viesta a Goliana. Po potlačení
Povstania aktívne pôsobil so svojou
skupinou v Nízkych Tatrá ch, kde pri
Pohronskom Bukovci 1. novembra
1944 padol. Po oslobodeního exhumovali a slá vnostne pochovali v Pezinku 21. októbra 1945. In memoriam bol vymenovaný za generá lmajora čsl. armá dy, vyznamenaný Radom SNP I. triedy a čsl. vojnový m
krížom.
Má ria Markeová

Minister prá ce, sociá lnych vecía
rodiny Peter Magvaši s poslancom
NR SR Viliamom Sopkom navštívili
vo februá ri Pezinok. Témou stretnutí s občanmi, funkcioná rmi samosprá vy a vybraný mi podnikateľmi a zá stupcami strá n boli predovšetký m problémy v sociá lnej
oblasti.
Hovorilo sa o zvyšovanídôchodkov, nezamestnanosti, bytovej vý stavbe, novelizá cii Zá konníka prá ce, rozvoji cestovného ruchu, odštá tnení SAD a transformá cii Vodá rnía kanalizá cií.
Ná vštevu ľavicový ch politikov,
pôsobiacich vo vrcholný ch orgá noch, zorganizoval Okresný vý bor
SDĽ.
(mo)

Oddelenie občianskych zá ležitostíMestského ú radu v spoluprá ci
s Kultú rnym centrom usporiadajú v
nedeľu 7. apríla v Dome kultú ry
DeňRómov v Pezinku.
V rá mci programu sa uskutoční
prezentá cia brožú r Ró movia v Pezinku a Minireceptár ró mskych jedál, projekcia dokumentá rneho
filmu TV Pezinok Žijú s nami , otvorenie vý stavy ručný ch prá c Rómok,
degustá cia špecialít rómskej kuchyne a kultú rne vystú penie.
Program začína o 10.00 hod.
(msú )

Presne tak znie ná zov ďalšieho stretnutia v rá mci cyklu
Vychádzok po pamätihodnostiach mesta Pezinok, ktoré sa
uskutoční vo štvrtok 25. apríla
2002 o 16.00 hod. v priestoroch
Malokarpatského mú zea v Pezinku na ul. M.R. Š tefá nika č. 4.
Rozprá vať sa bude aj o ďalších
pozoruhodnostiach z tajomného prostredia lesov pohoria Malé Karpaty.
(EL)

V nedeľu 31. marca o 13.00
hod. sa uskutoční v Kultú rnom
dome v Modre II. ročník prehliadky vín pod ná zvom VITIS
AURA MODRA 2002.
Verejnej prehliadke predchá dzalo hodnotenie sú ťažný ch vín
v odborný ch komisiá ch. Prihlá sený ch bolo 227 vzoriek z domá cej produkcie. Š AMPIÓ NOM sú ťaže sa stalo Rulandské biele,
ročník 2001, neskorý zber z Vinohradníckej spoločnosti, a.s.
Modra.
Ú spešný m vystavovateľom
bola pezinská firma VPS - Pavelka, Sobolič, ktorá získala dve
vyššie ocenenia - CENU prof.
Ing. Fedora Malíka, DrSc. za najvyššie ohodnotené červené víno
Alibernet, ročník 2001 a CENU
MALOKARPATSKEJ KOMUNITNEJ NADÁCIE REVIA pre
najlepšieho vystavovateľa. (r)

