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Baníctvo v Malých Karpatoch
skrýva aj po rokoch výskumu ešte
celý rad zá had, otá znikov a neobjasnených skutoč ností. Medzi tie
najzaujímavejšie patrí veľmi
vzá cny minerá l schafarzikit. Tento
minerá l prvýkrá t objavil a opísal L.
Tokody, pracovn ík Maďarského
ná rodného múzea v Budapešti v
roku 1925.
Malé kryštá liky sa nachá dzali na
vzorke, privezenej v roku 1898 z
antimó nových banív Perneku. Postupne sa v múzeá ch vo Viedni a
Budapešti našlo ešte sedem vzoriek mimoriadne vzá cneho minerá lu. Avšak ani vďaka úsiliu mnohých
bá dateľov sa nepodarilo po dlhé
roky objaviť schafarzikit priamo v
Perneku. Ažv roku 2002 sa č lenom
Obč ianskeho združenia Karpaty
Slovakia Jiřímu Vitá lošovi a Petrovi
Tuč ekovi podarilo pri prieskume a
dokumentá cii zaniknutých banských diel v Perneku objaviťneuveriteľných 21 nových vzoriek schafarzikitu. Expertízy vo viacerých
laborató riach potvrdili, že ide naozaj o tento výnimoč ný malokarpatský minerá l.
Po oficiá lnom potvrdenívzoriek
ich odovzdajú niektorým slovenským múzeá m. Schafarzikit by mali
verejnosti predstaviť na tohtoroč nom Pezinskom permoníkovi.
Naše mesto tak získa do svojej
zbierky jeden z najvzá cnejších geologických objavov posledných rokov a vhodne tak doplnísvoju bohatú a slá vnu banícku tradíciu.
Peter Wittgrúber

7.5. (streda) o 13.30 hod. v CVČ PREKVAP SVOJU MAMIČ KU - výtvarné dielne;
11.5. (nedeľa) o 15.00 hod. v KC - JA
A MOJA MAMA - kultúrny program ku
Dň u matiek;
21.5. (streda) o 15.00 hod. v CVČ UROB NIEČ O NOVÉ - tvorivé dielne;
22.5. (štvrtok) o 15.00 hod. v CVČ NA CESTÁ CH... - beseda s cestovateľom;
25.5. (nedeľa) o 10.00 hod. v Zá mockom parku - POĎME SPOLU DO
ZOO - ná všteva ZOO v Bratislave;
27.5. (utorok) o 13.30 hod. v CVČ SÚ ŤAŽ O POHÁ R RIADITEĽKY
CVČ - pre malotriedne ZŠ;
28.5. (streda) o 15.00 hod. - KRÁ - SA
INAK - beseda s kozmetičkou;
31.5. (sobota) o 14.30 hod. - DEŇ
DETÍ- veľký zá bavný program ku Dň u
detí.

V piatok 25. apríla sa uskutoč nív pezinskom Dome kultúry
koncert Michala Davida a Mishy
pod ná zvom DOUBLE DISKOPRÍ
BEH - MIŠO A MISHA. Vystúpenie zná mych umelcov
doplníPezinč an Miroslav Holzmann. Po koncerte, ktorý sa
zač ne o 20.00 hod., bude program pokrač ovať aždo 3. hod.
rannej diskotékou DJ Rasťa T.
Lehotského z rá dia B1 a Tomá ša z FUN rá dia.
(mo)

Poslanci MsZ schvá lili granty na
podporu kultúry v roku 2003:

V utorok 6.apríla sa uskutoč nila v
priestoroch Zá kladnej školy na Kupeckého ulici okresná súťaždetských kategó riív umeleckom prednese poézie a pró zy Hviezdoslavov Kubín.
Výsledky:
1. kategória: poézia (2. - 4. trieda
ZŠ) - 1. Anita Turanská , Č astá , 2.
Natá lia Hrnč iarová , Limbach, 3.
Anna Štrbová , Modra, 1. kategória: próza - 1. Alexandra Longová ,
Vinič né, 2. Kristína Kupkovičová ,
ZŠ Holubyho, Pezinok, 3. Nina
Drgalová , ZŠ Na bielenisku, Pezinok, 2. kategória: poézia (5. - 7.
trieda ZŠ a I. - III. roč ník gymná zií) 1. Natá lia Gavorníková , Gymná -

zium Pezinok, 2. Zuzana Židková ,
Modra, 3. Katarína Ochabová ,
Modra, 2. kategória: próza - 1.
Alexandra Mareková , ZŠ Holubyho, Pezinok, 2. Michaela Szilvá sová , Gymná zium Pezinok, 3.
Katarína Balá žová , Slovenský
Grob, 3. kategória: poézia (8. - 9.
trieda ZŠ a IV. a V. roč níka gymná zií) - 1. Elena Laurincová , Gymná zium Pezinok, 2. Anna Pudmarč íková , Č astá , 3. Andrea Janečková , ZŠ Kupeckého Pezinok, 3. kategória: próza - 1. Anna
Janošková , Gymná zium Pezinok, 2. Andrea Škultétyová , Slovenský Grob, 3. Veronika Valentovič ová , Č astá .
(r)

Jedineč ná výstava voskových
figurín sa koná v dň och 22. - 28.
apríla v Malokarpatskom múzeu v
Pezinku.
Ide o výstavu voskových figurín,
anomá liíľudského tela z Guinessovej knihy rekordov. Expozícia pochá dza z petrohradského antropologického múzea KUNSTKAMERA. Ide o figuríny ľudí, ktorínaozaj
žili alebo ešte žijú. Sú presnými
napodobeninami s pravými vlasmi,
leká rskými implantá tmi oč í. Všetky
exponá ty sú umelecké diela z
vosku.

Najväč šiemu zá ujmu spomedzi
23 exponá tov sa tešíLola Ferrari,
tá to Francúzka absolvovala 18 plastických operá ciíň adier, Buster Simcus, najtlstejšímužsveta, siamské
dvojč atá Koledero a skupina postá v hrajúcich karty.
Okrem Ruska bola v Poľsku, Nemecku, Č esku, Nó rsku, Holandsku
a vo vybraných mestá ch na Slovensku. Vstupné: dospelí 60 Sk,
deti a dôchodcovia 30 Sk, hromadné ná vštevy 20 Sk.
(mc)

Skupina BREAK STEP, L. Tonhajzer
(obleč enie, cestovné, tréningy) - 3000 Sk
Ing. Já n Butko (vydanie knihy Esencie)
- 5000 Sk
OZ Galéria Š . Prokopa (bezpeč nostný
systém do galérie, projekt výtvarné dielne)
- 9000 Sk
Dychová hudba Grinavanka (údržba
ná strojov, notový materiá l)
- 5000 Sk
Zuzana Frnková (akcia Dni Malokarpatského folkló ru)
- 9000 Sk
Gymná zium Pezinok (tlač bulletinu k
50. výroč iu založenia školy, ná kup
šport. pomôcok)
- 18 000 Sk
Spolok dychovej hudby Cajlané (organizovanie festivalu Dychovky v preši
- 40 000 Sk
Petan - Klub spoločenských tancov
(organizovanie súťaže v spoloč enskom
tanci Pezinský strapec)
- 18 000 Sk
Zá kladná umelecká škola (festival E.
Suchoň a, pozvá nky, plagá ty, plakety,
bulletin)
- 20 000 Sk
Malokarpatské múzeum Pezinok (organizovanie výstavy Premeny mesta
Pezinok)
- 10 000 Sk
Dušan Lančarič (ozvuč enie akcie
DÉ JA VUE - Spomienka na Deža Ursínyho)
- 8000 Sk
Reklamná agentúra T. Volek - Plus
design (akcia Street party na amfiteá tri)
- 8000 Sk
Malokarpatský banícky spolok (vyhotovenie zá stavy)
- 8000 Sk
OZ Za duchovný, kultúrny, sociá lny
rozvoj a spoluprá cu (5. roč ník projektu
Hudba bez hraníc)
- 5000 Sk
Malokarpatská knižnica (ná kup kníh,
akcie pre deti, tlač publiká cie) -10 000 Sk
Centrum voľného času (akcie pre deti)
- 15 000 Sk
Ú nia žien Slovenska (súťažtalentov Spievajte s nami)
- 9000 Sk
SPOLU:
200 000 Sk

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:

3., 17. a 31.5. - Poč ítač e a modelá rska dielň a
8.00 - 12.00 hod.

VÝSTAVY:
20.5. - 13.6. Výstava prá c detízá ujmových útvarov v CVČ .

PODUJATIA PRE:

- Š kolské kluby: 7., 14., 21., a 28.5. o
13.30 hod. v CVČ - Postav dom... tvorivé dielne;
- 6. a 20.5. v CVČ - Hestia u ná s... tvorivé dielne;
- Materské š koly: 15. a 29.5. o 9.30
hod. v CVČ - Najkrajšia kvetinka tvorivé dielne;
- Mamičky s deťmi: 2., 9., 16., 23. a
30.5. o 9.30 hod. v CVČ - Mama, ocko, poď sa hrať.

Figurína Var Bosetta - žil v 20. storočí bez rú k. Pracoval v cirkusoch, kde
udivoval ná vš tevníkov streľbou z luku jedine za pomoci nô h. Obvykle nikdy
neminul letiaci cieľ.

OTAKAR JAMNICKÝ (4.5. 1878 11.2. 1952) - advoká t, cirkevný
funkcioná r, župan komá rň anskej
župy (poč as I. Č SR), 125. výroč ie
narodenia, rodá k;
ĽUDOVÍT MOLNÁ R (2.7. 1940 7.5. 1998) - vedec, hydroló g, publicista, pedagó g, 5. výroč ie úmrtia,
pôsobenie;
FRANTIŠ EK PETRAŠ OVIČ (9.5.
1913 - 11.7. 1959) - sochá r, maliar,
90. výroč ie narodenia, pôsobenie;
JOZEF HAŠ A (9.3. 1888 - 27.5.
1968) - verejný č initeľ, uč iteľ, 35.
výroč ie úmrtia, pôsobenie.

