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Po prvom úspešnom podujatí
pre milovníkov dychovky dá vame
do pozornosti, ž e 29. júna 2003 o
17.00 do 20.00 hod. sa v Kultúrnom dome v Pezinku uskutoční
druhý koncert. Do tanca a na počúvanie bude tentoraz vyhrá vať II.
vicemajster Európy na rok 2001 Dychová hudba zo Zá horia Skaličané. Ani tento raz nebude chý baťdobré vínko od niektorého pezinského viná ra. Vstupenky si
mož no zakúpiť v predpredaji na
vrá tnici Kultúrneho domu v Pezinku (v predpredaji 60 Sk, v deň
koncertu 70 Sk). Príďte sa pobaviť
s dychovkou pri vínku v Pezinku.
František Féder
predseda spolku DH Cajlané

Združ enie občanov Na pomoc
bliž nemu svojmu - HILÁ RKO a
Mestský klub Slovenského orla
Pezinok pozý vajú občanov Pezinka i okolia na II. Benefičný juniá les u Hilá ra, ktorý sa uskutočnív
nedeľu 29. júna v lokalite Sirková ,
nad Psychiatrickou nemocnicou.
V krá snom prírodnom prostredí
čaká na vá s hudba, tanec, tombola, občerstvenie (cigá nska pečienka, gulá š, ná poje, všetkého druhu).
Podujatie sa uskutočnív čase od
14.00 do 21.00 hod.
. Príďte na chvíľu zahodiť denné
starosti a ponoriťsa v Bož ej prírode
do chvíľok radosti.
(org)

Vyš e 160 účastníkov sa zúčastnilo 14. júna na 4. ročníku turistické ho pochodu UNICEF TOUR 2003. Trasa peš ej túry v dĺžke desať kilometrov
viedla Malý mi Karpatmi, kde účastníkov čakali š tyri stanoviš tia so zábavný mi prekážkami. Podmienkou účasti na pochode bol registračný poplatok,
ktorý organizátori z MOS Pezinok spolu s ďalš ími sponzorský mi príspevkami v sume 12 240 Sk poukázali Unicefu na podporu projektu na pomoc
deťom v Etió pii.
(mo)

Viac ako tri roky trval spor o prá vo na značu Vinea. Najvyššísúd Slovenskej republiky v minulý ch dň och rozhodol, ž e jediný m oprá vnený m vý robcom Viney je Viná rsky zá vod Pezinok.
"Spor prebiehal medzi VITIS TRADE, s.r.o. Banská Bystrica (tá to spoločnosťje spoločníkom Viná rskeho zá vodu Pezinok - pozn. red.), ktorý je
jediný m majiteľom ochrannej zná mky Vinea, s odporcom VÍNO s.r.o.
Nitra. Víno Nitra neoprá vnene vyrá balo tradič ný nealkoholický ná poj
bez súhlasu majiteľa ochrannej zná mky. Vinea bola zaregistrovaná v
roku 1974, v súč asnosti sa v Pezinku vyrá ba v balení 0,25 l a 1,5 l," povedala ná m JUDr. Alž beta Slobodníková , prá vna zá stupkyň a spoločnosti
VITIS TRADE.
(mo)

Č lenovia Malokarpatského baníckeho spolku navštívili staré banícke mesto Kremnicu. Pri tejto
prílež itosti sfá rali do prvej podzemnej elektrá rne v Európe z roku
1921, nachá dzajúcej sa 245
metrov pod povrchom. Pozreli si tu
uniká tne technické zariadenia.
Obozná mili sa tiež s tzv. turčeko-

vý m vodovodom, privá dzajúcim
vodu z katastrov Turčeka, Krahúl a
Kremnický ch Baní, ktorý vznikol v
15. storočía slúž i ešte aj dnes ako
privá dzačvody do elektrá rne.
Okrem toho si pozreli historické
jadro mesta a navštívili stred Európy pri Já nskom kostole.
(JM)

Hliadka Mestskej polície v Modre
pristihla Jaroslava K. a Mareka B. z
Pezinka pri Observató riu na Pieskoch ako jazdia s teré nnymi motocyklami po lesný ch chodníkoch. Za
priestupok dostali blokovú pokutu
po 1000 Sk a vykázali ich z tohto
územia.
(mo)

Na Zá kladnej škole na Fá ndlyho
ulici sa uskutočnila slá vnostná akadémia, v ktorej deti pozdravili svojich spoluž iakov pri prílež itosti Dň a
detí. Cieľom akadémie bolo hlavne
uká zať všetko, čo sa deti v priebehu školského roka naučili vo svojom voľnom čase v škole, zá kladnej
umeleckej škole a rôznych zariadeniach, ktoré deti navštevujú. Nie-

ktoré vystúpenia dojímali svojou
úprimnosťou, niektoré zaujali svojou profesionalitou. Akadémia bola
milý m prekvapením pre všetký ch,
pretož e deti vo vystúpeniach odhalili, ž e v kaž dom sa môž e skrý vať
určité nadanie alebo zručnosť,
stačíim len poskytnúťpriestor. A to
sa deťom a učiteľom naozaj podarilo.
(zš)

V Sociá lnej poisťovni funguje
horúca linka, na ktorej pracovníci
oddelenia kontroly a sťaž nostízaznamená vajú sťaž nosti občanov.
Občania, ktorísú z aký chkoľvek
dôvodov nespokojní, či už s prá cou
pracovníkov ústredia a pobočiek,
ich neochotou, zlý m prístupom
alebo sú presvedčenío nesprá vnosti vybavovania svojich zá lež itostí, môž u zavolaťvž dy v utorok a
vo štvrtok v čase od 9.00 do 12.00
hod. na bratislavské telefónne
číslo: 02/59 248 482.
(kad)

Konečne prišiel ten deň , keď
ideme do školy v prírode. Všetky
deti, aj ja, sme sa veľmi tešili.
Miesto aktovky sme do rúk dostali
batoh alebo kufor. V pondelok rá no
sme nastúpili do autobusu. Zaký vali sme rodičom a naša cesta za
dobrodruž stvom sa mohla začať.
Cesta bola dlhá , avšak počas nej
sme spievali, hrali sa, počúvali hudbu, a preto ná m rý chlo ubehla. Keď
sme konečne prišli do Osrblia a
ubytovali sme sa, dostali sme
dobrú večeru. Po večeri sme sa

ulož ili do postieľok a pokojne zaspali. Rá no sme sa zobudili a začal
bohatý program: hľadanie pokladu,
pyž amová party, diskotéky, nočný
pochod, branné preteky, olympijský beh, vý let ž elezničkou, opekačka, túra na Hrb, plavá reň , ná mestie v Banskej Bystrici, múzeum
SNP. Celý pobyt sa mi veľmi pá čil.
Ď akujem učiteľom a aj rodičom, ž e
ná m umož nili taký to vý let a pobyt v
Osrblí.
Michaela Mihá lová
ZŠ Na bielenisku, 3. A

Dychová hudba Vinosadka sa už
tradične aj tento rok (31.5.) zúčastnila spolu s veriacimi z farnostíPezinok a Modra na púti v pútnickom
mestečku Mariazell v Rakúsku.
.
(mv)

V utorok 27. má ja prišla do Pezinka mobilná odberová jednotka
Slovenského Č erveného kríž a. Na
bezplatnom odbere v Dome kultúry
sa zúčastnilo 48 ľudí. Medzi nimi
bolo aj dvadsaťštudentov z miestneho Gymná zia.
"Od roku 2002 spolupracujeme
pri odberoch s Hematologicko transfúznym oddelením Nemocnice na Kramá roch, s ktorý m
sme vytvorili spoloč né pracovisko. Darcov získavame v Bratislave a blízkom okolí. Do Pezinka chodíme štyrikrá t do roka
a musím povedať, že veľmi radi.
Vždy ná s tu č aká 40 - 50 darcov,
č o je veľmi dobré. Chcela by
som aj touto cestou všetký m
poď akovať za to, že nachá dzajú
cestu ku ná m a darujú vzá cnu
tekutinu krv, ktorá sa nedá nič ím
nahradiť," povedala ná m Má ria
Kmeťová , manaž érka pre darcovstvo krvi Slovenského Č erveného
kríž a.
(mo)

Medzi darcami bol aj Stanislav
Peš ko z Grinavy, odber zabezpečuje sestra Mária Voš tenáková.

Medziná rodný festival loká lnych
televíziíZlatý ž obrá k 2003 sa deviaty raz konal v Košiciach. Prvý krá t si cenu z tohto podujatia odniesla aj TV PEZINOK. Ocenený
bol dokument YAD VASHEM autorov Pravdová , Schmogrovits. V
rá mci dvaná sťhodinovej súťaž nej
prehliadky bolo odvysielaný ch 35
programov, ktoré vyrobilo 22 európskych televíznych spoločností,
vrá tane nezá vislych tvorcov.
Súčasťou festivalu bolo množ stvo workshopov, na ktorý ch predná šali mediá lni odborníci z celého
sveta. TV Pezinok patríuž dlhšie k
najúspešnejším loká lnym televíziam na Slovensku. Predtý m bola
úspešná na festivaloch v Martine a
v Kopřivnici.
Peter Bittner

Pozý vame vá s na koncert Vá ž na
hudba v srdciach mladý ch, ktorý sa
uskutočnív piatok 4. júla o 18.00
hodine na ná dvoríStarej radnice.
Účinkujú Diana Deá ková a Klaudia
Vašinová - študentky bratislavského konzervatória, v hudobnom
sprievode M. Spustu, A. Riga a P.
Vargu.
(red.)

