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Z vysviacky zá stavy spolku.
Snímky (mo)

Č lenov Malokarpatské ho baníckeho spolku (MBS) prijal primá tor
mesta Oliver Solga. Pri tejto príležitosti v Obradnej sieni na radnici prítomníduchovní- fará r rímsko-kat. cirkvi Zdenko Sitka a evanj. fará rka
Helena Benková vysvätili novú zá stavu spolku.
Malokarpatský banícky spolok vznikol v roku 2002. Hlá si sa k pokračovaniu Historické ho baníckeho krúžku z roku 1986. Jeho cieľom je udržiavaťbanícke cechové tradície, zachovaťzvyky baníkov z minulosti a oživovaťich pri vhodný ch príležitostiach.
Hneďna začiatku svojej činnosti sa členovia spolku, za prispenia
mesta, zúčastnili na celoslovenský ch oslavá ch Dň a baníkov a Salamandrový ch dnív Banskej Štiavnici. Spolok má úzku spoluprá cu s Bansko-

Môžete ho denne stretá vať na
jeho trojkolesovom bicykli v Grinave či v inej časti Pezinka. Má 23
rokov. Je to komunikatívny, priateľský mladý muž, ktorý má rá d hudbu, počítače, priateľov, chce byť
užitočný .
Valter má po detskej mozgovej
obrne, ktorú prekonal v detstve,
problé m s jemnou motorikou a mechanikou, s chôdzou. Preto je odká zaný na trojkolesový bicykel. Ten
má už v zlom technickom stave,
potreboval by nový , poisťovň a však
dá va príspevky najskôr po piatich
rokoch, aj to len podľa finančný ch
možností.
Pomôžte Valtrovi získať čo najskôr ná hradné "nohy", ktoré sú pre
neho také potrebné . Komunitná
nadá cia REVIA so sídlom v Pezinku zriadila na tento účel účet:
2660740003/1100, variabilný symbol 222.
(ľm)

Do septembrové ho čísla, ktoré
vyjde k Vinobraniu 17. septembra,
pripravujeme prílohu s podrobný m
programom oberačkový ch slá vnostía mnohý mi zaujímavosťami z
oblasti vinohradníctva a viná rstva.
V tomto rozšírenom čísle poskytneme väčšípriestor aj na inzerciu,
zá ujemcovia si ju môžu objednať
do 3. septembra 2003 priamo v redakcii.
(red.)

Do pamätnej knihy sa podpisuje najstarš í č len spolku 90-roč ný
Gabriel Fraň o.
štiavnicko-hodrušský m spolkom. Vlani v novembri sme sfá rali do štôlne
Glanzenberg v Banskej Štiavnici, na miesta kde v roku 1764 fá rali cisá rski
vyslanci Má rie Teré zie. V tejto štôlni sme sa rozhodli osadiť aj pamätnú
tabuľu ná šho spolku. Uskutočnísa to v septembri tohto roku. V zá vere
minulé ho roka na sviatok sv. Barbory, patró nky baníkov, spolok usporiadal tzv. Šachtá g, kde žartovnou formou boli prijatído baníckeho stavu
novíčlenovia.
V roku 2003 sa rady členov MBS rozšírili o ďalších bý valý ch pracovníkov Rudný ch baní, lebo spolok je organizá cia otvorená . Schá dzame sa aj
mimo členský ch schôdzívo väčšom či menšom počte, aby sme si pohovorili o aktuá lnych otá zkach a programe, ktorý ná s čaká . V júni sme usporiadali té matický zá jazd do Kremnice, spojený s fá raním do podzemnej
elektrá rne.
Jozef Mišuta

Ako odmenu - namiesto vysvedčení- sme 27. júna 2003 pre deti a ich rodičov uskutočnili rozlúčkový karnevalový juniá les s opekačkou v zá hrade
našej Materskej školy na Oreší. Učiteľky s deťmi pripravili pre rodičov a verejnosť kultúrny program plný piesní, bá snía scé nok, deti sa po občerstveníroztancovali v rytmoch disca, pre rodičov a ostatný ch hostík dobrej
ná lade pripravila koncert dychová hudba Grinavanka. V neskorších večerný ch hodiná ch sa pri ohnisku rozozneli struny gitary pá na Kozmona v štý le
country. Po zotmení, nielen detské srdiečka potešil ohň ostroj, ktorý pripravili pá ni Grell a Hupka.
Deti sa milo potešili sponzorský m šišká m z Bagety a džúsikom od rodičovské ho združenia. Vďaka sponzorstvu Vinoproduktu Rača a pani
Havlovičovej sa v bufete mohli občerstviťaj rodičia, čím sme získali slušnú
sumu na podporu pripravované ho projektu.
Anna Krasň anská, riaditeľka MŠ Orešie

Mestská polícia Pezinok za podpory Mesta Pezinok v spoluprá ci s
Mestskou políciou Piešťany realizuje v tomto mesiaci v dvoch turnusoch športovo-vý chovný tá bor v
kaštieli v Lúke nad Vá hom. Pobyt
všetký ch detíz Pezinka a Piešťan v
tá bore sponzorsky podporili podnikatelia z Piešťan, pričom pobyt detí
z Pezinka hradív plnej vý ške mesto. Do tá bora bolo vybratý ch spolu
26 detízo zá kladný ch škôl Fá ndlyho, Holubyho a Orešie a to konkré tne žiaci 5. ročníkov, ktorí sa
zúčastnili na preventívnom projekte
Sprá vaj sa normá lne. Žiaci boli vyberaní v spoluprá ci s pedagó gmi
príslušnej školy na zá klade aktívnej
účasti žiaka pri realizá cii samotné ho projektu a do úvahy sa bralo aj
sociá lne postavenie rodiny dieťaťa.
Program športovo-vý chovné ho
tá bora je okrem iné ho zameraný aj

na prevenciu kriminality. Cieľom
tohto tá bora je vyškoliť spomedzi
detí5. - 9. ročníkov pomocníkov koordiná torov, aby sa tak rozšírila
pôsobnosť projektu S mlá dežou
proti kriminalite. Títo mladíkoordiná tori vytvoria užšiu spoluprá cu s
koordiná torom prevencie kriminality Mestskej polície v Pezinku a
budú spoločne pomá hať svojim
rovesníkom v ich problé moch. Zá roveň sa vytvorípevný systé m spoluprá ce detí aj so psycholó gom,
ako aj s políciou. Každé zo zúčastnený ch detí získa aj oficiá lne
osvedčenie. Tý mto tá borom sa
skvalitníprogram na vytlačenie kriminality z ná šho mesta. Vytvorísa
tak reá lny priestor pomoci nielen
pre deti a mlá dež ale aj pre dospelý ch.
Mgr. Ľudovít Farbula
náč elník MsP Pezinok

Na prahu letnej turistickej sezó ny
úspešne absolvovalo kurz mestský ch sprievodcov osem mladý ch
ľudíz Pezinka a okolia. Po piatich
konzultá ciach pod vedením pracovníka Mestské ho múzea Petra
Wittgrúbera sa podrobili písomný m
i ústnym skúškam, v ktorý ch preuká zali svoje znalosti z histó rie aj
súčasnosti ná šho mesta a schopnosť"predať" ho zá ujemcom o jeho
bližšie spoznanie.
V stredu 9. júla prevzali z rúk primá tora Olivera Solgu osvedčenia
odbornej spôsobilosti k vý konu
sprievodcovskej činnosti. Zá ujemcovia o využitie služieb sprievodcov sa môžu na nich nakontaktovaťprostredníctvom Informačné ho
centra v Pezinku, Radničné ná m.
9, tel. 033/6901 107, 641 2550.
(EL)

