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Termín vyhodnotenia sú ťaže o
Najkrajšiu kvetinovú vý zdobu sa
blíži. Aj keď počasie s vysoký mi teplotami niektorý m kvetom veľmi nepraje, predsa sú pestovatelia, ktorí
majú ná dherné predzá hradky a
kvety v okná ch a na balkónoch. Do
začiatku septembra je ešte čas, aby
sme tú to krá su zdokumentovali a
zaradili do sú ťaže. Nemá te aj vy vo
svojom okolí niekoho, kto si takéto
ocenenie zaslú ži? Budeme radi, keď
ná m to ozná mite.

Zá stupcovia Malokarpatskej vínnej cesty prezentovali
toto regioná lne združenie na stretnutípredstaviteľov Rakú ska a Slovenska. Cieľom podujatia bolo prehĺbiť vzá jomnú spoluprá cu v oblasti kultú ry, umenia, vinohradníctva
a viná rstva.
Naš ím partnerom bola Rímska vínna cesta, ktorá sa začína v Hainburgu a je sú časťou vínnych ciest Dolného Rakú ska.
Prínosom k rozš íreniu cezhraničnej spoluprá ce a rozvoja cestovného ruchu môže byť dohoda o vydaníspoločnej mapy Malokarpatskej vínnej cesty a Rímskej vínnej
cesty v decembri tohto roku.
(mo)

Do redakcie sme dostali list, v ktorom anonymní pisatelia (tri nečitateľné podpisy) píš u o nedostatkoch v
mestskej plavá rni.
Pripomienky sa týkajú hlavne nízkej ú rovne plaveckej sú ťaže, ktorú tu
zorganizovali po ukončení plaveckých výcvikov. Deti vraj boli rozdelené bez rozdielu výkonnosti a veku,
š tartér š tartoval na opačnej strane,
nie ako to má byť - na š tarte, rozhodovali rozhodcovia, ktorí asi držali
prvýkrá t stopky v ruká ch, chýbala
disciplína sú ťažiacich, ktorí po
ukončenípretekov znovu ská kali do
vody. Pisatelia sa tiež pýtajú , kam
odiš li mladé trénerky, prečo sa na
mieste plavčíkov striedajú dôchodca
a mladý chlapec, o ktorých pochybujú , že majú zá chraná rsky kurz. Ne

Mestská organizácia HZDS
Pezinok vás pozýva na Vatru
zvrchovanosti, ktorá sa bude
konať v piatok 19. jú la 2002 o
20. hodine na Rozálke, pri
Požiarnom ú tvare.
Ú č asť ou na podujatísi pripomenieme 11. výroč ie vyhlásenia o zvrchovanosti Slovenskej republiky. S.Sobota

Pre niekoho nie je problém vysypať smeti ani priamo na ulici, ako sme sa mohli o tom presvedčiť na
sídlisku Sever. Len pá r metrov od obytného domu a
od spustnutej budovy, ktorá už dosťdlho mala slú žiť
ako predajňa. Aj keď jej neutešený stav k
znečisťovaniu priam provokuje, predsa to len nie je
cesta k ozdravovaniu ná šho životného prostredia o
ktoré sa snažíme.
(mo)

zdá sa im ani to, že funkciu vedú cej
plavá rne zastá va pracovníčka so
stredoš kolským vzdelaním, keď v
Pezinčanovi v podmienkach výberového konania bolo uvedené vysokoš kolské vzdelanie.
O stanovisko k listu sme požiadali konateľa Podniku bytových
služieb spol. s r.o. Pezinok Severína Sandtnera:
- Cieľom plaveckej sú ťaže na zá ver plavecký ch kurzov nebolo vyrovnať sa s ú rovňou profesioná lnym sú ťažiam, išlo skôr o to, aby
absolventi kurzu mohli uká zať, čo
sa naučili. Mala to byť aj aká si
forma odmeny, v neposlednom rade i spoločná zá bava. Toto sa myslím aj podarilo, potvrdzujú to aj
kladné ohlasy zo škôl.

Ú častníci Spomienkového stretnutia na odvlečenie sestier vincentiek z pezinskej psychiatrickej liečebne si 6. jú la pripomenuli tú to smutnú
udalosť, ktorá sa stala v noci z 5. na 6. jú la 1960.
Podujatie usporiadal Okresný odbor Konfederá c ie po litic k ýc h v ä z ňo v S lo v en s ka ( O O
KPVS). Začalo sa svä tou omš ou v kaplnke sv.
Luká š a, ktorú celebroval kaplá n vdp. Michal Vivoda.
Po sv. omš i sa ú častníci presunuli do jedá lne
nemocnice, kde ich privítal predseda OO KPVS
Karol Noskovič. Stretnutie viedol Stanislav Pá tek.
Predná š ku o likvidá cii komunity vincentiek predniesol PhDr. Já n Milan Dubovský. Neskôr odzneli
svedectvá niektorých žijú cich sestier. Svedectvo
sestry Anatólie Bublavej DKL z Př
epých v ČR
prečítala sestra Barbora DKL a svedectvá sestry
Aká cie Haš anovej DKL z Nitry a sestry Vestíny
Svoradovej z Močenku sestra Rená ta DKL. Žijú ce
sestry sa pre rôzne okolnosti, najmä vysoký vek,
na podujatí zú častniť nemohli, ale prítomných
bolo devä ť sestier vincentiek z Pezinka, viceprimá tor Oliver Solga a ná mestníčka riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku
MUDr. Emília Žigová .

Ku kompetencii plavčíkov chcem
poznamenať, že naši plavčíci nemusia mať skú šky zá chrannej vodnej
služby, stačí im, vzhľadom na to, že
ide o krytú plavá reň s hĺbkou nie vä čšou ako je dospelý človek, zá kladný
odborný kurz na poskytovanie prvej
pomoci. Tento naši plavčíci, navyše i
prevá dzkoví technici majú . Pokiaľ ide
o kvalifikovanosť vedú cej plavá rne,
nie je pravdou, že by sme niekedy
požadovali na tú to funkciu vysokoškolské vzdelanie, aj v Pezinčanovi
(viď č. 5/2000) bola uvedená podmienka stredoškolské vzdelanie. S prá cou terajšej vedú cej pani Pavelkovej
som zatiaľ spokojný , čo sa nakoniec
odrá ža aj na zvyšovaní ná vštevnosti
a tržieb v tejto prevá dzke. (mo)

Futbalový klub GFC Grinava
usporiada v nedeľu 4. augusta futbalový turnaj o Pohá r primá tora
mesta Pezinok za ú časti mužstiev
Slovenského Grobu, Limbachu,
Viničného a domá ceho GFC. Prvý
zá pas sa začína o 12.30 hod. (mk)

Veteran Car club Pezinok pozýva
občanov na ANNA BÁL, ktorý usporiadajú v sobotu 27. jú la od 15. do
22. hodiny v peknom prostredíkameňolomu pod Babou.
Pre ná vš tevníkov je zabezpečená kvalitná živá hudba, tanec
a občerstvenie.
Vstupné je 100 Sk (v cene je 0,7 l
vína alebo 1,5 l pepsi), dôchodcovia a vojaci len 60 Sk, deti do 12
rokov zadarmo, mlá dež do 18
rokov 60 Sk (+ 1,5 l pepsi).
Informá cie: Autoservis p. Bula
(640 1177), Helio, s.r.o. (645
2200).
O 21.45 hod. bude zabezpečený
odvoz autobusom do Pezinka.

V nedeľu 21. jú la sa uskutočnia na
Piesku (Zochová chata) Slá vnosti
lesa, ktorý ch hlavný m organizá torom je Občianske združenie Karpaty Slovakia.
Dopoludnia o 9.30 hod. sa uskutoční pietna spomienka na miestnom cintoríne, o 10.00 hod. bude
Svä tá omša v Kaplnke sv. Magdalény a po nej koncert dychovej
hudby Vinosadka.
Poobedňajší program začne o
13.00 hod. Hopcajcom, ľudovou
drevorubačskou hodovou zá bavou.
V areá li kú paliska sa predstavia
modranské country skupiny. Pripravené sú i ďalšie atrakcie. Organizá tori nezabudli na občerstvenie, podá vať sa bude tiež huncoká rsky divinový gulá š.
O 15.00 hod. bude v chate Breza
otvorená vý stavka a uskutoční sa tu
beseda o živote modranský ch huncoká rov.
(r)

l VEZMEM do prenájmu 1-2
izbový byt. Čiastočne zariadený.
Pezinok a okolie. Tel: 0905 135
293.

