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Každú prvú stredu v mesiaci v
čase od 14. do 17. hodiny majú
možnosť občania prísť na Okresné
riaditeľstvo PZ v Pezinku a stretnúť
sa s okresným riaditeľom.
Každý občan, ktorý má zá ujem,
môže v rozhovore s okresným riaditeľom vyjadriť svoj ná zor na
prá cu polície v okrese Pezinok,
prípadne prísť s ná metom na zlepšenie jej činnosti.
Prijímacie hodiny riaditeľa OR PZ
pre verejnosť budú v tomto roku
dň a 5. marca, 2. apríla, 7. mája, 4.
júna, 2. júla, 6. augusta, 3. septembra, 1. októbra, 5. novembra
a 3. decembra. Stretnutia sa uskutočnia na Okresnom riaditeľstve
Policajné ho zboru v Pezinku,
Šenkvická ul. č. 14 (ohlá ste sa u
informá tora vo vestibule alebo zavolajte sekretariá t riaditeľa - kl.

Prvými narodenými deťmi v roku
2003 v Pezinku sa stali Kvetoslava
Pavlusová a Matej Sabo, obe sa
narodili 1. januá ra v Bratislave.
Kvetka býva na ulici Orešie (grinavská časť), Matej na Bystrickej ulici.
(mo)

V roku 2002 sa narodilo v Pezinku
167 detí, z toho 81 dievčat a 86
chlapcov. Najčastejšími menami
medzi chlapcami boli Adam, Tomá š
a Matúš, medzi dievčatami Simona,
Katarína, Vanesa a Veronika. (mo)

V januá rovom čísle Pezinčana
sme priniesli podrobnejšiu informá ciu o prezentá cii ná šho mesta na
medziná rodnej výstave cestovné ho ruchu Slovakiatour v Bratislave. Nemalý podiel na úspechu tejto
akcie malo aj Vinohradníckoviná rske družstvo podielnikov Karpaty z Grinavy, ktoré venovalo na
verejnú degustá ciu v našom stá nku
víno zo svojej produkcie (odrodu
Neuburg, ročník 2002). Organizá tori podujatia ďakujú družstvu za
pomoc.
(EL)

Občianske
združenie U psej
matere pozýva
všetkých zá ujemcov a milovn ík o v p sík o v
rôznych plemien (s papiermi i bez
nich) na 3. ročník výstavy pezinskej
ORIEŠKIÁDY. Výstava bude 3.
má ja 2003 na pozemku združenia
pri Panholeckom há ji v Pezinku
(smer Šenkvice). Zá pis psíkov bude od 13.00 hodiny, prehliadka od
14.00 hod.
Bližšie informá cie o podujatí získate na tel. číslach 0905 632 285,
0905 362 802, e-mail: upsejmatere@post.sk, pošt. adresa združenia P.O. BOX 43, 902 01 Pezinok.
Aktualizované podrobnosti o výstave ná jdete aj na web strá nke
www.upsejmatere.dog.sk. (hj)

Vodovodná sieť na niektorých miestach v našom meste je užporuchová , k
havá riá m dochá dza opakovane. Pracovníci Vodá rní sa snažia vyskytujúce
sa poruchy odstraň ovať, ale niekedy to trvá dlho a občania zostá vajú bez
vody viac hodín.
Aj pri poruche v piatok 7. februá ra na Ná lepkovej ulici na Mušká te I. robili
výkop v asfaltovom úseku zdĺhavo ručne. Použitie stroja vylúčili, vraj z dôvodov, že nevedia či v tomto úseku nevedú iné inžinierske siete, ktoré by
mohli s použitím techniky poškodiť.
(mo)

V mestskom Zá mockom parku,
pá r metrov od vchodu, po pravej
strane chodníka, rastie vzá cny
strom - magnólia, ktorý púta ná vštevníkov keď zakvitne ná dhernými kvetmi. Ide ozaj o krá sny
strom, ktorý je ozdobou ná šho parku.
Zvlá štnosťou stromu je, že má
veľmi nízko koná re a má hladkú
kôru, čo lá ka deti, aby naň vyliezali.
Všimla som si dokonca, že mamičky
svoje ratolesti pobá dajú, aby skúšali
na strom vyliezať. Samozrejme, že
pri tom sa lá mu koná riky a odrá žajú
puky a kvety.
Chcela by som preto poprosiť ná vštevníkov parku, aby boli k tomuto
vzá cnemu, exotické mu stro- mu
šetrní a zabrá nili jeho poškodzovaniu. Predsa, je s ním spojený kus
histórie tohto parku a svojou ná dherou poteší oko každé ho človeka.
Možno by bolo tieždobré , keby
mesto k tomuto stromu dalo nejakú
tabuľku, z ktorej by sa ná vštevníci
dozvedeli o akýstrom ide.
(AM)

Februá rové stretnutie Živeny sa
nieslo spomienkou na nezabudnuteľné ho Dr. Karola Gá briša (nar. 2.2.
1919), evanj, fará ra, dekana, profesora slovenskej evanjelickej bohoslov. fakulty, evanj. seniora, pri jeho
nedožitých 83. narodeniná ch a štvrtom výročí úmrtia. Bol oduševnelým
živeniarom a spolu s manželkou Annou, ktorá bola prvou predsedníčkou
Živeny v Pezinku, často pripravoval
zaujímavé predná šky.
Predsedníčka Emília Fričová zhodnotila činnosť organizá cie za roky
2001-2002. Stretnutí nemali veľa, ale
boli veľmi hodnotné a obohatili
členky nielen kultúrne ale aj duchovne.

opery Nabucco a dobytie Jeruzalema a odvlečenie judejcov do babylonské ho zajatia.
Zaujímavé bolo aj rozprá vanie
Aleny Bučekovej o svetovej výstave
v Hanoveri. O objavení pezinské ho
hradu a archeologických výskumoch
porozprá val Peter Wittgrúber, ktorý
sa intenzívne venuje stredovekej
regioná lnej histórii. Na ďalšom stretnutí sa členky obozná mili s alternatívnou medicínou, jej metódami a
účinkami, ktorou sa zaoberá MUDr.
Ivan Dobrovoda.
V zá vere roka sa pri čaji a šišká ch
stretli s MUDr. Nadeždou Kamenickou, ktorá im porozprá vala o svojom
leká rskom povolaní na východnom
Slovensku, najmä v Snine, kde dlhé
roky pôsobila. Alžbeta Strapáková

Kto z ná s nezatúžil aspoň raz v
živote byť pilotom, iný túžil dobyť
vesmír. Detské sny o vlastnej budúcnosti. Sny, ktoré privedú mnohých až do dospelosti. Nie každé mu sa však tento sen splní.
A tak pripravil ná š školský klub
netradičnú prezentá ciu človeka,
ktoré mu sa to podarilo. Deti s úžasom počúvali príbeh prvé ho slovenské ho kozmonauta - plk. Ing.
Ivana Bellu. Jeho veselé zá žitky z
prípravy aj samotné ho letu obohatili jeho ná vštevu v našom klube.
Že ide ozaj o mimoriadneho človeka, potvrdilo aj jeho zapojenie do
kvízu pripravené ho pre deti. V tej
chvíli, akoby bol jedným z nich. A
všetci v sá le boli zrazu kozmonautmi. Rozžiarené tvá re detí s obdivom obzerali kombiné zu kozmonauta a zvedavo sa vypytovali. Najviac ich rozveselila otá zka jedné ho
z mladších žiakov, či stretol v
kozme ufónov. Č as však bol neúprosný a otá zok veľmi veľa. Deti sa
len ťažko zmierili s koncom tejto

Azda najväčší ohlas mala predná ška spisovateľky Pavly Ková čovej,
ktorá porozprá vala o krá snom
vzťahu a korešpondencii manželov
Janka Jesenské ho a Anny Bottovovej. Knihou spomienok Preletím ponad život od Jely Krčmé ry - Vrtelovej
si živeniarky pripomenuli našu veľkú
osobnosť kultúrneho života po roku
1918 Štefana Krčmé ryho. Ďalšia
predná ška patrila Martinovi Rá zusovi, veľkej postave našich dejín, literatúry a cirkvi.
Pri príležitosti 100. výročia smrti si
pripomenuli otca talianskej opery a
rýdzo talianskej hudby Giuseppe
Verdiho. Pá n fará r Mgr. Jozef Benko,
PhD. priblížil živeniarkam obsah

Spomienka na stretnutie s kozmonautom.
besedy. Krá sne a vydarené popoludnie ešte umocnila zá verečná
autogramiá da.
Chceme vyjadriť uspokojenie z
celej akcie a poďakovať Ivanovi
Bellovi za ná vštevu a pani vychová vateľke Milade Viglaskej, za zorganizovanie atraktívnej akcie pre
deti školské ho klubu. Vhodná kombiná cia zá ujmových činností a netradičných akcií pre deti v škol-

ských kluboch podnecuje deti k
činnosti a získava ich pre aktívny
oddych a vypĺň anie svojho voľné ho
času. Zá žitky, ktoré v deťoch zostá vajú, stoja za trochu prá ce navyše.
Veď každý z ná s začínal prá ve
túžbou po splnení svojho detské ho
sna.
Darina Matonogová
vedúca vychovávateľka Š KD
pri ZŠ Kupecké ho , Pezinok

