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Dňa 9.3. 2002 to
bude dvadsaťrokov,
keď nás náhle a neč akane opustil náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Š tefan MANÁ K
z Pezinka
v nedožitom 41 roku svojho života.
Prosíme príbuzných, priateľov a
známych o tichú spomienku.
Ďakujú manželka, synovia
Š tefan a Milan
a dcé ra Jana s rodinami

Dňa 13. februára
uplynulo 5 rokov, č o
nás navždy opustil
drahý otec
Igná c
MIKLENČ IC.
Ďakujeme vš etkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou spomínajú
syn a dcé ry s rodinami
Osud nikdy nevrá ti, čo ná m vzal
zostali len spomienky a žiaľ.
S bolesť
ou v srdci
si spomíname na
15.3. 2002, keď uplynie 10 rokov, č o nás
navždy opustil môj
milovaný manžel
Ing. Gustá v KUNA.
Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca manželka s rodinou
Dňa 23.2. 2002 si s
hlbokým zármutkom
pripomíname 10 rokov od náhleho odchodu naš ej drahej,
obetavej, pracovitej
maminky a babič ky
Agnešy BARIČ IČ OVEJ ,
rod. Šteberlovej.
Mami, Ty žiješ v ná s - my v Tebe,
nie sme sami.
Prosíme o tichú spomienku
dcé ra Anežka, vnuk Patrik,
vnuč ka Andrea
Dňa 17. februára to bol rok, č o
nás po krátkej a ť
ažkej chorobe vo
veku 78 rokov opustil
Alojz CHMELÍČ EK.
Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Manželka Oľ
ga
Dňa 6. marca
2002 uplynie rok
plný žiaľu, odkedy
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko
Vojtech FARKAŠ
vo veku 54 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Manželka, deti a vnúč ik Erik

Po nežnej revolúcii v roku 1990 nastalo veľa zmien aj v zdravotníctve.
Žiaľ, nemáme už geriatrické sestry,
aspoň v naš om okrese, a tak zanikol
už celkom dobre vybudovaný systé m
starostlivosti o starých ľudí. Mnohí
starkí to pociť
ovali ako veľkú ujmu.
Keď nieč o chýbalo, tak to bolo tých
pár milých slov, zmeranie tlaku, na
ktoré si už zvykli, rozhovor.
Pôvodný projekt oš etrovateľsko opatrovateľskej starostlivosti z r. 1992
nebolo možné realizovaťna území
mesta, lebo chýbala nielen legislatíva
ale samozrejme aj finanč né prostriedky.
Po rokoch sa vš ak podarilo vytvoriť
nieč o iné a dúfame, že to prinesie
oč akávaný efekt. Vytvorili sme organizáciu v rámci tretieho sektora, neziskové dobrovoľné združenie. Zameria sa na starostlivosťo starých, chorých, bezvládnych a opustených ľudí.
Po rokovaniach s tretím sektorom a
Ministerstvom práce a sociálnych
vecí, kde sa nám dostalo veľkej podpory, sme vypracovali stanovy, ktoré
sú zaregistrované na Ministerstve

vnútra SR. Zaregistrovaní sme aj na
Krajskom úrade Bratislava, ktorý nám
dal súhlas na poskytovanie sociálnej
starostlivosti na základe Zák. č .
195/1998 Z.z. v znení neskorš ích
predpisov.
Naš a č innosťje verejnoprospeš ná,
humanitnáa hlavne sociálna starostlivosť
. Plánujeme požiadať o spoluprácu praktických lekárov, odbory
sociálnej starostlivosti na okresných a
mestských úradoch ako aj úrady práce. Naš im úmyslom je pomáhaťnielen starým a chorým, ale i nezamestnaným. Máme už niekoľko žiadostí na
opateru, dokonca ju už aj poskytujeme, ale, žiaľ, nemáme zatiaľpeniaze
na prípadné financovanie pre tých
obč anov, ktorí nie sú schopní si túto
starostlivosť
hradiť
sami.
Každáorganizácia postavenána
báze dobrovoľnosti využíva na financovanie svojej č innosti prostriedky zo
zdrojov ako napr. č lenské príspevky,
dary, dotácie, príjmy z vykonávania
hospodárskej č innosti v súlade s úč elom vzniku združenia. Aby sa naš e
prostriedky rozmnožili, zaregistrovali

V roku 2001 sa uskutoč nilo v kine Domu kultúry a v prírodnom kine 351 filmových predstavení, ktoré navš tívilo 33 945 návš tevníkov. Priemerná
návš teva na jedno predstavenie v kine DK bola 86 a v prírodnom kine 127
návš tevníkov.
Celkovánávš tevnosťv roku 2001 poklesla oproti predchádzajúcemu roku
o 3602 divákov. Je zaujímavé , že v prírodnom kine bola za tri mesiace úč asť
11 579 ľudí, č o je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 49 viac. Takže
stratu v návš tevnosti sme mali v kine DK. Je vš ak pravdou, že najúspeš nejš í
film na Slovensku aj v Pezinku Pearl Harbor mal premié ru u nás v prírodnom
kine. Pevne veríme, že keď návš tevnosťna Slovensku vlani stúpla o 8 percent, v Pezinku sa jej pokles aspoň zastaví.
Na Slovensku a aj v Pezinku sa na prvom mieste umiestnil film Pearl Harbor. Na dvanástom mieste sa umiestnil slovenský film Vad
í, nevadí. Tu je
vidieťč o dokáže reklama. Č eský film Tmavomodrý svet skonč il na 19. mieste
a film Musíme si pomá hať na 27. mieste.
Umiestnenie piatich najlepš ích filmov podľa návš tevnosti:
1. Pearl Harbor - 2228, 2. Múmia sa vracia - 1680, 3. Prci, prci, prcičky 1294, 4. 102 Dalmatíncov - 1159, 5. Scary Movie 2 - 1121.
Keď č ítate tieto riadky je v kine DK v prevádzke už stereo Pro Logic zvuk.
(TM)

Pavol Rekoš
Frederika Š krabáková
Katrin Biharyová
Viktor Mihok
Andrea Hajtmánková
Zuzana Chovanová
Vladimír Ratkovský
Teré zia Tománková
Tomáš Horváth
Laura Kadnárová
Kristína Oláhová
Juraj Kormanovič
Róbert Jurikovič
Ján Trochta
Ľuboš Graus
Marek Goga
Mária Kyč inová
Nikola Rarigová
Nikola Slimáková

16.11.
3.12.
10.12.
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19.12.
19.12.
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28.12.
31.12.
1.1.
2.1.
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14.1.
16.1.

Martin Slezák a Eva Korbelová

Jaroslav Šindler, 69 r.
Pavel Miklenč ič , 61 r.
Jozefína Škrobáková, 78 r.
Jozefína Kraupová, 77 r.
Viola Svrč ková, 67 r.
Michal Šebeňa, 76 r.
Stanislav Slovák, 51 r.
Františ ek Kluka, 42 r.
Viliam Koiš , 46 r.
Pavel Suchoň, 54 r.
Alojzia Č echová, 80 r.
Ján Serafín, 17 r.

2.1.
5.1.
12.1.
12.1.
12.1.
13.1.
18.1.
31.1.
31.1.
5.2.
5.2.
5.2.

70-roč ní
Gabriela Solč anská
Filomé na Majbová
Františ ek Petrakovič
Anežka Kanková
Jozefa Hlavenová
Mária Slimáková
Štefan Mikovič

2.2.
5.2.
5.2.
7.2.
10.2.
19.2.
28.2.

sme sa aj ako príjemca 1 percenta
odvodu z daní. Pre tých, ktorí by
chceli touto formou naš u č innosť
podporiť
oznamujeme naš u adresu: Holubyho 42 (Dom kultúry), 902 01 Pezinok. Tu poskytneme tiež bližš ie informácie.
Umožniťnaš im rodič om a starým
rodič om prežiťstarobu doma, kde sú
obklopení svojimi blízkymi, je prejavom vďaky a úcty naš ich detí.
Marta Hrbeková
Združenie obč anov
na pomoc blížnemu svojmu

Dňa 10. februára
oslávila svoje životné jubileum 70 rokov
Má ria
SLIMÁ KOVÁ .
Veľa zdravia, š ť
astia a pohody želajú
manžel Ľudovít, dcé ry Marta,
Eva a Lýdia s rodinami
Dňa 15.2. 2002 sa
dožila 82 rokov
Má ria NEYOVÁ .
Vš etko najlepš ie,
hodne zdravia, š ť
astia a Božieho požehnania do ďalš ieho života jej prajú najbližšípríbuzní.
Najmladš í pravnuci babke posielajú veľkú pusu.
Dňa 16.2. 2002
oslávila 25. výroč ie
naš a "BÁBIKA"
Silvia
BENDŽÁ KOVÁ
z tehelne.
Vš etko najlepš ie,
veľa zdravia, š ť
astia a lásky jej želá
snúbenec Patrik
a kamará t Roman
75-roč ní
Božena Burghardtová
Alžbeta Ovš onková
Cecília Iš toková
Margita Sedláč ková
Anna Galánková
Matilda Haš anová
Justína Hanúsková
Veronika Hríbiková
Rozália Kokoš ková
Emanuel Domorák
Jozefína Galová
Antónia Krasňanská
Mária Schnirtczová
Emília Karš ayová
Teré zia Duš eková
Jozefína Hrachovská
80-roč ní
Vilma Benč úriková
Štefánia Ondrovič ová
Jozef Mezei
Přemysl Janoš ka
Paula Pätoprstá
Ľudvika Č echovič ová
Katarína Pesselová
85-roč ní
Matilda Hrdinová
Helena Konfráterová
Andrej Mihaľ
91-roč ný
Ján Rybár
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