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Deťom mladšieho školské ho veku (I. stupeň ZŠ ) chý bajú športové a pohybové aktivity, ktoré sú zdrojom príjemný ch zá žitkov (ú spech, radosť).
Upevňujú kladný postoj k vlastné mu zdraviu a k aktívnemu využívaniu
športu a pohybu, ako neodmysliteľnej sú č asti svojho života.
ZŠ Fá ndlyho ul. v Pezinku iniciovala stretnutie zá stupcov uč iteľov zá kladný ch škôl. Spoloč ne pripravili aktivitu pod ná zvom Pezinská olympiá da žiakov 1. - 4. roč níka ZŠ . Vypracovali krité riá a pravidlá sú ťaže. Jednotlivé disciplíny zahŕňajú - beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, preká žkovú drá hu, hod kilogramovou loptou. Každý z olympijský ch kruhov s farebný m odlíšením sa stal symbolom jednej zo škôl. Podujatie vyvrcholilo
celomestský m kolom.
Vý sledky: štafetový beh škô l chlapci - 1. ZŠ Fá ndlyho ul., 2. ZŠ Holubyho ul., 3. ZŠ Kupecké ho, dievčatá - 1. ZŠ Fá ndlyho, 2. ZŠ Holubyho, 3.
ZŠ Orešie, jednotlivci, 1. ročník - 1. Erik Krá lovič , Paulína Č íková (obaja
ZŠ Kupecké ho), 2. ročník - 1. Michal Š aliga, Simona Zá pražná (obaja ZŠ
Fá ndlyho ul.), 3. ročník - 1. Peter Š kvá ra (ZŠ Fá ndlyho ul.), Anna Luptá ková (ZŠ Holubyho), 4. ročník - 1. Peter Kocourek (ZŠ Na bielenisku), Jú lia Heldová (ZŠ Fá ndlyho). V celkovom hodnoteníškôl zvíťazila ZŠ Kupecké ho.
Za prípravu žiakov a ú spešný priebeh olympiá dy patrípoďakovanie riaditeľom a uč iteľom všetký ch pezinský ch zá kladný ch škôl. Ďakujeme Mestu
Pezinku, že z Fondu športu poskytlo finanč né prostriedky na zakú penie
športový ch potrieb.
Veríme, že sa ná m podarínaštartovať novú športovú aktivitu, ktorá si
ná jde každý rok miesto v kalendá ri športový ch sú ťažív meste Pezinok.
Mgr. Mária Miklášová
zá st. riaditeľa ZŠ Fá ndlyho

Naša č itateľka J.S. ná s 14. má ja
upozornila, že na Hrnč iarskej ulici
pred domom č . 13 chý ba už dlhšíč as
kovový kanalizač ný kryt. Diera je nezabezpeč ená a je plná špinavej vody.
Nedá vno do nej spadlo dieťa, našťastie okrem toho, že sa ufú ľalo sa
mu nič nestalo. Predtý m do diery

vypisuje
vý berové konanie
na prenájom nebytový ch
priestorov v Dome kultúry
Ide o nasledovný priestor:
- na I. poschodíDK s rozmerom 18 m2
Bližšie podmienky prená jmu
sa dozviete na sekretariá te KC.
Prihlá šky do vý berové ho konania doruč te poštou na adresu:
Kultú rne centrum, Holubyho42,
902 01 Pezinok alebo osobne
na sekretariá t KC do 30.6. 2003.

šliapla staršia žena, skonč ilo to pá dom a nepríjemný m udretím nohy.
Č itateľka ná m povedala, že upozornila na tento nedostatok aj vodá rov,
ale tís tý m nerobia nič .
Dňa 15. má ja sme na to vodá rov
telefonicky upozornili aj my, službukonajú ca pracovníč ka ná m prisľú bila,
že problé m budú riešiť. O tri tý ždne,
keď sa nič nedialo, telefonovali sme
znova. Opäť sľuby, už sa tam pôjde
pozrieť vedú ci. V č ase našej uzá vierky bolo od prvé ho nahlá senia 36
dní(!), ale nedostatok ešte neodstrá nili.
Pý tame sa, č o sa musístať, aby to
prinú tilo zodpovedný ch konať? (mo)
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