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Na medzinárodnej vedeckej konferencii Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia, ktorá sa pod záštitou
Obchodnej fakulty EU a Únie miest
Slovenska uskutočnila 14. novembra na Ekonomickej univerzite v
Bratislave, mal svoje zastúpenie aj
Pezinok. Odznel na nej príspevok
Ing. Evy Lupovej, ktorý sa venoval
t ro j r o čný m sk ú s en o s tiam s
uplatňovaním Komplexnej stratégie komunikcie samosprávy mesta
Pezinok. Naše mesto bolo jedným
z desiatich, ktoré na tomto podujatí
prezentovali svoje marketingové
aktivity.
(red.)

V dňoch 14. a 15. októbra navštívili naše mesto členovia Predsedníctva a Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Bratislavy a Predsedníctva Českého zväzu bojovníkov za
slobodu z Prahy.
Naša ZO SZPB pripravila pre nich
bohatý program. Hostia navštívili
Malokarpatské múzeum, kde sa
oboznámili s vývojom Pezinka od
najstarších čias až po súčasnosť.
Veľmi ich zaujala najmä cechová
výroba v 16. a 17. storočí.
S obdivom prechádzali aj miestnosťami Starej radnice, ktorá je po
rekonštrukcii ozaj reprezentačná.
Všetci sme boli nadšení z archeologických zbierok od najstarších až
po súčasné po objavení starého
pezinského hradu, ktoré nám bližšie popísal zanietený sprievodca
Peter Wittgrúber. Pri prechádzaní
výstavnými priestormi boli hostia
prekvapení, koľko má naše mesto
slávnych umelcov. Medzi vystavenými dielami si všimli aj meno primátora Mgr. Olivera Solgu, ktorý je
tiež autorom novej známky Pezinka.
Potom nasledovalo prijatie u primátora. Oboznámil ich s našimi
významnými osobnosťami a slávnymi rodákmi, osobitne vyzdvihol
Jána Kupeckého, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera a ďalších.
Pred spoločným zasadnutím zväzových orgánov oboch krajín
účastníci položili kytice k pamätníkom.
K dobrej pohode prispelo príjemné prostredie v horskom hoteli
na Stupoch. Považujeme za veľkú
poctu, že sme mohli hostiť v našom
meste predstaviteľov slovenského
a českého odboja, čo iste prispeje
aj k ďalšiemu zviditeľneniu Pezinka.
(MM)

Okresný výbor KSS Pezinok pozýva občanov na protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční za
účasti poslanca NR SR 2. decembra 2003 o 16.30 hod. v zasadačke
nad Bagetou na Štefánikovej ulici.
Účastníci budú môcť pri tejto príležitosti podpísať petíciu za predčasné voľby.
(mar)

Na pezinskom gymnáziu si v uplynulých dňoch pripomenuli dve významné jubileá - 250 rokov od založenia
prvej strednej školy v Pezinku - jezuitského gymnázia a
50 rokov gymnázia, najprv pod názvom Jedenásťročná
stredná škola.
Jezuitské gymnázium vzniklo v roku 1753. Sídlilo v misijnom dome, ktorý stál na mieste dnešného mestského
úradu. Gymnázium bolo štvortriedne a ročne ho navštevovalo 120 študentov. V roku 1754 bola postavená nová
budova na susednom pozemku. Misijné gymnázium
bolo zrušené v roku 1773, od roku 1776 začalo svoju
činnosť nižšie kráľovské gymnázium, ktoré pôsobilo dva
roky.
Ďalšie jubileum sa spája so vznikom Jedenásťročnej
strednej školy v roku 1953, predchodkyňou terajšieho
gymnázia. Škola sídlila v budove bývalej meštianskej
školy na Seneckej ulici. V prvom roku existencie mala 15
tried s 568 žiakmi. Z priestorových dôvodov sa vyučovalo
na dve zmeny. Hrozilo trojzmenné vyučovanie, preto sa v
roku 1957 pristúpilo k výstavbe 23 triednej panelovej
školy na Fándlyho ulici. Do novej budovy sa škola
presťahovala v roku 1959.
V roku 1961 došlo k reorganizácii školstva. Jedenásťročná stredná škola sa rozčlenila na dve samostatné inštitúcie - Základnú deväťročnú školu a Strednú
všeobecnovzdelávaciu školu (SVŠ), ktoré sídlili v jednej
budove. SVŠ mala k dispozícii 10 učební.
V školských rokoch 1968/69 až 1972/73 sa SVŠ zmenila na gymnázium. Budova panelovej školy na Fándlyho
ulici bola už v 80-tych rokoch pritesná. Po dostavbe
dvoch budov pre základné školy sa uvoľnili priestory na
Seneckej ulici, kam sa gymnázium 1. septembra 1986
presťahovalo.

Riaditeľka pezinského gymnázia Alžbeta Vodová preberá ocenenie od prednostu Krajského
úradu v Bratislave Branislava Longauera.

Rozkopávky na uliciach 1. mája,
Bernolákova a Za hradbami súvisia s uložením optického kábla,
ktorý vedie k novému vykrývaču. Poskytovateľ telekomunikačných služieb spoločnosť
Orange Slovensko tým chce zvýšiť kapacitu vysielača a skvalitniť príjem signálu v tejto oblasti.
(mo)

Na čele školy sa počas 50-ročnej existencie vystriedalo
päť riaditeľov - Ján Majling (1953 - 1957), Marta Fraňová
(1957 - 1970), Eva Slováková (1970 - 1989), PhDr. Jozef
Mruškovič (1990 - 1994), RNDr. Alžbeta Vodová (od roku
1994).
Za 50 rokov existencie školy jej brány opustilo 3282
absolventov. Vyučovalo a formovalo ich 199 pedagógov
a štyria zahraniční lektori. Mnohí absolventi sú dnes významné osobnosti nášho kultúrneho, vedeckého, politického a športového života.
V tomto školskom roku navštevuje školu 558 študentov
v 16-tich triedach. V škole vyučuje 42 interných a externých učiteľov.
Po nástupe súčasnej riaditeľky RNDr. Alžbety Vodovej
v roku 1995 zaviedli osemročné štúdium zamerané na
vyučovanie cudzích jazykov. Bola dokončená telocvičňa,
rekonštruovali tiež susedný dom, ktorý bol majetkom
školy, kde zriadili posilňovňu pre žiakov školy. Na budove
vymenili drevené okná za plastové a cez posledné
prázdniny zväčšili priestory školy o tri nové učebne, zrekonštruovali sociálne zariadenia a opravili strechu.
Pri príležitosti jubileí pezinského gymnázia sa uskutočnilo 7. novembra spoločenské stretnutie pedagógov, hostí, absolventov školy a slávnostná akadémia s bohatým
kultúrnym programom, v ktorom účinkovali študenti a
absolventi školy. Podujatie navštívili aj hostia - prednosta
Krajského úradu v Bratislave Branislav Longauer, predseda VÚC Bratislava Ľubo Roman, primátor mesta Oliver Solga a ďalší.
Pezinské gymnázium je dnes nesporne jednou z najvýznamnejších inštitúcií na pôde nášho mesta. Pri príležitosti jeho významného jubilea želáme všetkým pedagógom a žiakom do ďalších rokov veľa úspechov.
(r)

V kultúrnom programe na akadémii vystúpili aj žiačky
školy, ktoré pôsobia v Tanečnom odbore pezinskej
ZUŠ pod vedením Aleny Hardovej.

Odborný časopis o architektúre ARCH organizuje každoročne súťaž o
najhodnotnejie architektonické dielo na Slovensku. Vyhodnocuje sa
jedno dielo. Medzi desiatku stavieb roka 2002 vybrali aj turistickú
rozhľadňu na Veľkej Homoli, ktorá bola vážnym kandidátom na prvenstvo.
Medzinárodná porota nakoniec za architektonickú stavbu roka vybrala sklad v Rovinke.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 23. októbra v Bratislave za účasti všetkých majiteľov a autorov vybraných stavieb.
Zúčastnili sa na ňom aj navrhovateľ a organizátor výstavby rozhľadne Milan Ružek, projektant Ing. arch. Vlastimil Dohnal, statik Ing.
Ján Rajniak a pomocník pri výstavbe Anton
Macháček.
Turistická rozhľadňa na Veľkej Homoli bola
stavebne dokončená v novembri 2001 a do
užívania verejnosti bola daná v máji v nasledujúcom roku. Na jej výstavbe finančnými
príspevkami a brigádnickymi prácami sa
podieľali desiatky Pezinčanov vrátane
Mesta Pezinka.
(mo)

