Š védsky panovník (v strede) si so zá ujmom pozrel aj maľby v Historickej sá le Zá mku.

O plané tke 1996 YH1 predtým
nikto nevedel a po jej ďalš om priblíženík Slnku minulý rok bola jej drá ha natoľko presne vypočítaná , že sa
mohla zapísaťdo kataló gov MPC.
Ná vrh na pomenovanie plané tky
po meste Pezinok podali do centra
Camridge v USA vlani v septembri a
po jeho schvá lení bola plané tka
oficiá lne zapísaná do kataló gov
MPC.
Pezinok je š tvrtým slovenským
mestom, po ktorom bola pomenovaná plané tka (Modra, Rimavská
Sobota, Lučenec).
(mo)

Vo š tvrtok 4. apríla navš tívil naš e
mesto š védsky krá ľ Carl XVI.
Gustaf. Do Pezinka priš iel v rá mci
trojdňovej oficiá lnej ná vš tevy Slovenskej republiky a zú č astnil sa na
ochutná vke vín v Zá mku.
Po privítaní pred Zá mockou viná rňou sa š védsky panovník v
sprievode ministra zahranič ných
vecí Eduarda Kukana a ďalš ích
hostí zú č astnil na degustá cii v
priestoroch Historickej sá ly a v pivnici Zá mku. Vzá cneho hosťa privítal a produktmi malokarpatskej vinohradníckej oblasti ponú kol generá lny riaditeľ Viná rskych zá vodov
Ľubomír Vitek. Pri tejto príležitosti
sa podá vali minuloroč né vína Rizling vlaš ský, Devín, Irš ai Oliver
a Muš ká t Ottonel roč ník 1980 a
Cabernet Sauvignon roč ník 2000.
(mo)

AMA

V roku 1996 bola v Astronomickom a geofyziká lnom observató riu
UK na Pieskoch v Modre objavená
plané tka 1996 YH1, ktorá na podnet objaviteľov Alexandra Pravdu a
Mgr. Adriana Galá da dostala meno
PEZINOK.
Plané tka (asteroid) je asi 5-7 kilometrov veľké teleso, ktoré obieha
na má lo excentrickej drá he okolo
Slnka so sklonom 7 stupň ov k ekliptike medzi drá hou plané ty Mars a
Jupiter. V tomto pá sme asteroidov
je už pomenovaných asi 15 tisíc
takýchto objektov.

Stanislav Š tepka (druhý
sprava) z Radoš inského naivného divadla je veľký priaznivec kvalitného pezinského
vína. Na Vínne trhy zavítal už
vlani, v tomto roku priviedol i
ď alš ích členov súboru, ktorí
sa predstavili aj s krá tkym
programom.
Snímka M. Oravca zachycuje S. Š tepku v príjemnej
debate so zná mym slovenským viná rskym odborníkom
Prof. Fedorom Malíkom, prezidentom Vínnych trhov Já nom Hacajom a primá torom
Pezinka Ivanom Pesselom.

REK
L

Na zač iatku neboli možno celkom
jasné predstavy ako robiť mestské
noviny, je ale chvá lyhodné, že sa k
tomu prikroč ilo. Myš lienka vydá vať
Pezinč ana vznikla v Dome osvety
pred 35 rokmi, za pôsobenia riaditeľky Zlaty Hrnč írovej. Možnosti boli
vtedy ale skromné, nebolo patrič né
technické vybavenie, chýbali peniaze, bolo to ná roč né na č as.
Je zaujímavé registrovať, ako sa
č asopis postupne vyvíjal, č o sa týka
periodicity vydá vania, kvality tlač e,
formá tu, poč tu výtlač kov, rozsahu
ako i obsahovej a grafickej ú rovne.
Je celkom prirodzené, že nastal po
vš etkých strá nkach kvalitatívny
vzostup.
Vš etko sa to dialo za podpory a
pochopenia mesta, ktoré sa snažilo
vytvá rať redaktorom stá le lepš ie
podmienky, uvedomujú c si význam
a dôležitosť mestských novín ako
informač ného zdroja pre obyvateľov.
Aj keď žijeme v dobe rozmachu
televízie a internetu, mesiac č o mesiac sa presviedč ame, akú informač nú silu majú naš e noviny. Tá to
forma poskytovania informá cií má
aj množstvo predností, ktoré sa budeme usilovaťstá le viac využívať.
Veľmi ná m zá ležína tom, aby ste
v Pezinč anovi naš li vždy to najdôležitejš ie o dianí v naš om meste.
Ž ivot v Pezinku je taký bohatý, že
vyberať je ozaj z č oho. Preto by
sme niekedy uvítali, aby rozsah
naš ich novín bol eš te väč š í.
Budeme radi keď Pezinč an zostane naďalej vaš im kľú č om k š irokému spektru informá cií a bude
maťv ďalš ích rokoch stá le viac spokojných č itateľov.
Milan Oravec

