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Alexander Pravda, sprá vca poč ítač ovej siete na Mestskom úrade v
Pezinku a Mgr. Adrian Galá d z
Astronomického observatória v
Modre, ktorí sa zaoberajú sledovaním planét vo vesmíre, sa stali objaviteľmi novej planéty. Sledovali ju
dlhší č as, popísali jej presnú polohu a urobili vý poč et drá hy.
Vo februá ri 2003 zaslali do Centra
pre malé planéty v americkom Cambridge žiadosť o zaevidovanie a
schvá lenie novej planéty, ktorú pomenovali Satinský . Planéta dostala
č íslo 15946 a lieta na drá hach medzi Marsom a Jupiterom.
"Plané tu sme objavili ešte 8. januára 1998. Vž dy však treba nejaký
č as poč kať, pokiaľ sa znovu objaví,
niekedy to trvá 3-6 rokov, aby bolo
mož né urobiť ďalšie presnejšie
merania. Spolu s Adrianom Galádom máme objavený ch asi 40 plané tok, s návrhmi na ich pomenovanie prichádzame obaja. Pomenovanie tejto plané ty po Júliusovi Satinskom navrhol kamarát," - povedal ná m jeden z dvojice objaviteľov
A. Pravda.
Alexander Pravda a Adrian Galá d
sú tiež objaviteľmi planétky PEZINOK, ktorú medzi Marsom a Jupiterom objavili v roku 1996.
(mo)

Slovenská autobusová doprava
a.s. Bratislava oznamuje, že od
1.4. 2003 došlo k zmená m otvá racích hodín v predpredaji cestovný ch lístkov v Pezinku na Radnič nom ná m. 9. Predpredaj sa uskutoč ň uje v dň och: pondelok 6.00 9.00, 13.00 - 16.00 hod., utorok
13.00 - 17.00, streda - voľný deň ,
štvrtok 13.00 - 17.00, piatok 12.15
- 17.00.
(ľš)

Centrum voľného č asu ponúka
voľné miesta do letný ch tá borov
pre deti v júlový ch termínoch:
Super letný tá bor v Taliansku!
15.7. - 24.7. 2003
Miesto: oblasťRimini, kemp Adria,
ubytovanie v stanoch
Dô lež ité: deti do 9 rokov s úč asťou
dospelého. Veková hranica úč astníkov 9 - 15 rokov. V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, 7x plná penzia, doprava, sprievodca, poistenie, vý let do mesta Cattolica a Riccione. Pestrý program na každý
deň zabezpeč ia vychová vateľky
CVČ . I. splá tka: 2000 Sk - do
konca apríla 2003.
Rekreačno - zá bavný pobyt v
Piešťanoch
7.7. - 13.7. 2003
Miesto: Domov mlá deže SPTŠ
Zá hradnícka. I. splá tka - 1200 Sk
do konca apríla 2003.
Bližšie informá cie: Centrum
voľného času, Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok, t. č.
033/641 2020.

Ako prvé sme na observatóriu v
Modre zač ali robiťklimatické pozorovania v roku 1988, rok 2002 uzatvá ra teda pätná sť rokov tejto č innosti. Je to dosťdlhý č as na získanie hrubého pohľadu na klimatické
podmienky na našom pracovisku.
Pozrime sa teda, aké sú u ná s klimatické podmienky.

Zrá ž ky
Najvač šie priemerné zrá žky za
deň u ná s sú 46,4 mm. Vôbec najväč šie zrá žky za deň spadli 6.júla
1997 a dosiahli hodnotu 89 mm,
teda 89 litrov vody na štvorcový
meter. V roku 2002 sme sa im 13.
augusta takmer priblížili, keďnapršalo 70,1 mm.

Teploty

1995, kedy napadlo dokopy 86 cm
snehu. Minulý rok to bol tiež december, ale len s 27 cm.
Priemerná najväč šia vý ška snehovej pokrý vky je na našom observatóriu 44 cm. Najchudobnejším
rokom na sneh bol rok 1989 len 10
cm a najbohatším rokom rok 1996,
keďešte 14. marca bolo u ná s 94
cm snehu. V roku 2002 najväč šia
vý ška snehovej pokrý vky bola 3.
januá ra a to len 27 cm.
Priemerne u ná s vydrží snehová
pokrý vka 74 dní v roku. Rekord v
tomto smere drží rok 1996, keď
snehová pokrý vka trvala 139 dní a
rok 1989, keď naopak sme mali
sneh len 27 dní.
Snežiťu ná s zač ína v priemere 7.
novembra a posledný raz padá
sneh v priemere 12. apríla. V roku
1997 však prvý raz snežilo 7. októbra a v roku 1991 snežilo ešte 24.
má ja.

Priemerná maximá lna teplota
bola 31,8 stupň a. Najteplejším bol
rok 2000, keďteplomer vystúpil 19.
augusta až na 34,3 stupň a. V roku
2002 bola maximá lna teplota 32,4
stupň a, teda nadpriemerná .
Priemerná najnižšia minimá lna
teplota bola 13,6 stupň a. Najchladnejším rokom bol rok 1991, keď
teplota 6. februá ra klesla až na mínus 16,7 stupň a. V roku 2002 bola
najnižšia teplota mínus 15 stupň ov
a to 4. januá ra.
Najvyššia priemerná teplota je
24,7 stupň a. Rok 2002 patril k
teplejším rokom a najvyššia priemerná teplota bola 23. júna 25,9
stupň a.
Najnižšia priemerná teplota u ná s
je mínus 10,9 stupň a. V roku 2002
však 3. januá ra bola nižšia ako priemer mínus 12,4 stupň a.
Priemerná roč ná teplota na našom observatóriu je 8,21 stupň a.
Rok 2002 patril medzi teplejšie
roky a priemerná teplota dosiahla
hodnotu 8,91 stupň a.

Zrá žky meriame i v podobe snehu. Priemerne ho napadne za jeden deň najviac 20 cm. Najväč šie
množstvo snehu napadlo 28.marca
1993 a to 45 cm.
Mesiac, v ktorom najviac nasnežilo bol doteraz december roku

Priemerná roč ná dĺžka slneč ného svitu je u ná s 1861 hodín .
Najviac slnko svietilo v roku 1997,
keďdosiahol slneč ný svit 2062 hodín a najmenej svietilo slnko v roku
1991, len 1688 hodín.
Každý rok zaznamená me z našej
stanice v priemere 30 búrok.
Všetky tieto údaje a iné hodnoty
môžete ná jsťna adrese http://center.fmph.uniba.sk/-AGO/.
Dušan Kalmančok
AGO FMFI UK

Mgr. Ľubomír Machá ček, riaditeľZŠ Orešie:
- Použ ívanie mobilný ch telefónov v našej škole je mož né len
cez prestávky, poč as vyuč ovania je zakázané . Mali sme s tý m
zlé skúsenosti, deti esemeskovali aj cez vyuč ovanie, jednak to

odpútavalo ich pozornosť, ale niektorí to zneuž ívali pri písomkách.
Nebol problé m vyž iadať si chý bajúci vzorec č i iné informácie, ktoré
potrebovali pri písomný ch prácach.
Mgr. Soň a Strmeň ová , riaditeľka ZŠ Holubyho ul.:
- Podľa školské ho a pracovné ho
poriadku ž iaci v našej škole môž u
nosiť mobilný telefón, ale cez hodinu
ho musia mať vypnutý. Cez prestávku telefonovať môž u. Za stratu mobilné ho telefónu ale škola nezodpovedá. Uč itelia do tried mobily nenosia.

Mgr. Viera Radičová , riaditeľka ZŠ Kupeckého ul.:
- Náš školský poriadok zakazuje
ž iakom mať v budove školy mobilný telefón v prevádzke. Môž u
ho použ ívať cestou do školy a zo
školy.
Mgr. Milan Janoga, riaditeľ
ZŠ Fá ndlyho ul.:
- V našej škole môž u ž iaci mobily
použ ívať len poč as prestávok,
aby vyuč ovanie nebolo rušené
vyzváňaním.
(mo)

Vo štvrtok 20. marca sa uskutoč nila výroč ná č lenská schôdza Klubu
dôchodcov v Grinave. Zúč astnilo sa
na nej 68 č lenov.
Č innosťklubu zhodnotila predsedníč ka výboru Zita Joklová . Nemožno
vymenovať všetky aktivity, avšak
aspoň na ilustrá ciu uvedieme
niektoré.
Zorganizovali sme zá jazd do Štúrova a Ostrihomu, na ktorom sa
zúč astnilo 44 č lenov. Zúč astnili sme
sa na stretnutí s dôchodcami z
družobného mesta Mosonmagyaróvá r. Vydarená bola aj Gulá š-party
a Annabá l.
Ď alej sme boli na jednodň ovom
zá jazde na zá mku Č ervený Kameň
a v jaskyni Driny. Naši č lenovia sa
zúč astnili na celomestskej akcii v

rá mci Mesiaca úcty k starším. V programe, ktorý bol zostavený z príspevkov pezinských klubov, vystúpili i naši č lenovia - Ružena Šmahovská s tromi vtipnými scénkami a
Já n Veselý, Jozef Krajč ovič a jeden
z najstarších č lenov Ondrej Bizná r s
hudobno-spevá ckou vložkou. Ich
vystúpenia prítomní odmenili
veľkým aplauzom. Mali sme tiež
posedenie pri jedlič ke, fašiangové
posedenie a rôzne ďalšie kultúrne
akcie.
V sprá ve o hospodá rení hospodá rka klubu Anna Kulifajová uviedla,
že hospodá renie v roku 2002
skonč ilo s prebytkom 20 tisíc korún.
Nie preto, že by sa šetrilo na č lenoch, ale preto, že predsedníč ka
výboru Z. Joklová sa vzdala odmeny

za vykoná vanie funkcie vedúcej grinavského klubu dôchodcov.
Za č lenov klubu boli zvolení: Zita
Filová , Matej Chrapa, PhDr. Zita
Joklová , Zuzana Klembová , Anna
Satková , Jozefína Uherková , Miroslav Krasň anský, Ladislav Šmahovský a Anna Kulifajová .
Na zá ver schôdze sa uskutoč nila
diskusia, v rá mci ktorej prítomný
primá tor mesta Oliver Solga spolu
so svojím zá stupcom Jozefom Chynoranským odpovedali na dotazy
dôchodcov. Ubezpeč ili prítomných,
že svoje sľuby obsiahnuté vo volebnom programe pre Grinavskú č asť
splnia bez zvyšku a možno pridajú
aj nieč o navyše.
Ing. Stanislav Satko
kroniká r klubu

Najdaždivejším mesiacom za
posledný ch 15 rokov u ná s bol júl v
roku 1997, keďnapršalo 305,2 mm.
V roku 2002 to bol pre zmenu august s 242,1 mm zrá žok. Priemerne
u ná s každý mesiac spadne 158
mm vody na meter štvorcový .
Priemerné množstvo zrá žok v
roku z naších meraní je 845 mm.
Najdaždivejším rokom bol minulý
rok s rekordný mi 1108 mm zrá žok,
teda za celý rok viac ako 1000 litrov
na štvorcový meter pôdy.
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Slnečný svit

