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Mesto Pezinok nebude chýbať
ani na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného veľtrhu cestovného
ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. - 18. januára 2004
na výstavisku Incheba v Bratislave.
Už tradične budeme súčasťou expozície Malokarpatského regiónu,
ale tak ako minulý rok sa bude Pezinok prezentovať i v samostatnom
stánku so svojimi partnerskými
mestami Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár a premiérovo aj s Mladou Boleslavou.
Cieľom tohto podujatia je predovšetkým predstaviť svoj potenciál z
hľadiska cestovného ruchu. Prezentácia bude mať podobu informačných panelov o jednotlivých
mestách, poskytovanie informácií
priamo návštevníkom veľtrhu prostredníctvom pracovníkov informačných centier všetkých štyroch
miest a tiež distribúciou prospektov.
(EL)

Piateho decembra prišiel medzi
pezinské deti Mikuláš v sprievode
anjela a čerta. V poobedňajších
hodinách sa previezli spolu na koči
po uliciach a navštívili materské
školy. O piatej už zavítali na Radničné námestie, kde ich čakali
stovky zvedavých detí s rodičmi. V
tomto roku urobili organizátori
zmenu v tom, že Mikuláš sa neprihováral deťom z balkóna mestského úradu, ale z tribúny, ktorá
bola postavená na chodníku pred
novou radnicou. Pre deti, ale aj na
privítanie Mikuláša pripravili chlapci a dievčatá z bratislavského súboru Continental kids krátky kultúrny
program. Očká najmenších zažiarili, keď im Mikuláš zažol svetlá na
veľkom vianočnom strome, ktorý
tróni na námestí.
Deti z námestia odchádzali so
sladkosťami, ktoré im dali pomocníci Mikuláša, označení vysokými
bielymi čapicami.
(mo)

Podľa schváleného plánu práce
na rok 2004 bude mať Mestské
zastupiteľstvo v budúcom roku sedem riadnych zasadnutí a jedno
slávnostné. Prvé pracovné zasadnutie MsZ sa uskutoční 13. februára. Rovnaký počet pracovných zasadnutí bude mať Mestská rada,
ktorá zasadá spravidla dva týždne
pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
(mo)

Zaslúžilí darcovia krvi preberajú ocenenia z rúk predstaviteľov Slovenského Červeného kríža.

Územný sekretariát Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie 24. novembra ocenil 32
bezpríspevkových darcov krvi z
okresu Pezinok.
Tradičné každoročné odovzdávanie ocenení viacnásobným
darcom sa uskutočnilo v obradnej sieni na Mestskom úrade v
Pezinku. V úvode sa prítomným
prihovorili nový riaditeľ Územného sekretariátu SČK Rudolf
Brünner a primátor Pezinka Oliver Solga. Jánskeho plakety a
drobné darčeky zaslúžilým darcom odovzdali zástupkyňa ÚS
SČK Eva Hučalová a predsedníčka Mestskej organizácie SČK
v Pezinku Jozefína Kovárová.

V stredu 3. decembra sa uskutočnil na Základnej škole Na bielenisku Deň otvorených dverí. Detí
pod vedením vychovávateliek Školského klubu detí (ŠKD) sa zúčastnili na Tvorivých dielňach a podieľali sa na celkovej výzdobe školy.
Atmosféra bola príjemná, vládla
predvianočná nálada. Podujatie
otvorili mažoretky pod vedením

Z Pezinka boli ocenení:
Diamantová plaketa
Viola Kilhofová
Zlatá plaketa
Jozef Koník
Ján Benčurík
Strieborná plaketa
Pavlína Štilhammerová
Michal Balaček
Ing. Tibor Janto
Ľubomír Durgala
Nataša Osuská
Bronzová plaketa
Pavol Kadlec
Mgr. Ľubomír Gašparovič
Radovan Šimonovič
Matúš Klamo
Jaroslava Blažkovičová
Vladimír Sandtner
Mária Sekerešová
(mo)

Zuzany Bystroňovej. Potom sa deti
odobrali do určených priestorov,
krásne vyzdobených tried, kde modelovali z cesta a z hliny, pracovali
s prírodným materiálom a papierom, vyšívali a zdobili perníčky.
Akcia sa vydarila, deti boli spokojné. Škoda len, že sa na nás neprišlo pozrieť viac detí, učiteľov,
rodičov a vychovávateliek aj z
iných škôl. Naozaj sa bolo na čo
pozerať.
Poďakovanie patrí všetkým výchovávateľkám ŠKD za prípravu
akcie a samozrejme vedeniu školy.
Anna Šimonovičová
ved. vych. ŠKD

Redakcia Pezinčana ďakuje všetkým dopisovateľom, spolupracovníkom a
obchodným partnerom za
výbornú spoluprácu v uplynulom roku.
Aj vďaka Vám sa nám podarilo splniť naše zámery pri
vydávaní mestských novín.
Želáme Vám úspešný nový
rok a už teraz sa tešíme na
ďalšiu spoluprácu s Vami.

V januárovom čísle Pezinčana prinesieme dokumentačný
materiál - Najdôležitejšie udalosti roku 2003 v Pezinku.
V našich novinách nájdete aj
víťazov ankety o najlepšieho
športovca Pezinka roku 2003.

V redakčnom pláne na rok 2004
sme stanovili termíny vydaní Pezinčana v týchto termínoch: 30.
januára, 27. februára, 26. marca,
30. apríla, 28. mája, 25. júna, 16.
júla, 27. augusta, 22. septembra,
29. októbra, 26. novembra , 17.
decembra.
(mo)

Materská škola Za hradbami 2
oslávila 30. výročie svojho založenia. V priebehu troch desaťročí sa
menil kolektív zamestnankýň aj
detí. Meradlom našej práce je najmä spokojnosť detí a ich rodičov.
Dnes už navštevujú našu MŠ deti
našich bývalých detí. Materská
škola realizuje projekt Naša MŠ
zdravá škola. S deťmi pracuje špeciálny pedagóg na logopédiu. Deti
sa tu môžu učiť anglický jazyk.
Výročie sme si pripomenuli slávnostnou Pracovnou radou, na
ktorú sme pozvali hostí z Mesta
Pezinok, Rady školy, Rady rodičov
a bývalé zamestnankyne MŠ. Zamestnankyne MŠ pripravili kultúrny program spojený s občerstvením. Oslava sa niesla v priateľskej
atmosfére a príjemnom spomínaní.
Tešíme sa, že budeme vychovávať ešte mnoho ďalších generácií,
ktoré budú mať na dni strávené v
našej MŠ pekné spomienky. (BV)

Pozývame vás na tretie stretnutie
milovníkov Malých Karpát a Klubu
priateľov turistickej rozhľadne,
ktoré sa uskutoční 1. januára 2004
o 13.00 hod. na Veľkej Homoli.
Organizátori z Modry a Pezinka

