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n Finančný dar 40 tisíc Sk získala
Revia - Malokarpatská komunitná
nadácia, od a.s. Tatrabanka na podporu projektov vybraných organizácií v Pezinku, Modre a vo Svätom
Jure. Grantová komisia nadácie
Revia rozhodla z tejto sumy podporiť päť projektov - z Pezinka sú to ZŠ
Kupeckého - Detské prírodovedné
múzeum a Občianske združenie
Dotyk - Literárna dielňa.
n Novými darcami Klubu darcov
nadácie Revia sa stali Daniela Klamová, Andrea Janošková a František Féder. Osem členov z Pezinka
prispelo sumou 12 900 Sk, ktorú
grantová komisia rozdelí na dobrovoľnícke projekty v Pezinku. Klub
darcov vznikol v rámci projektu,
ktorý iniciovali spoločnosť Orange
Slovensko a Slovenská sporiteľňa.
Zuzana Frnová

Rada školy pri Materskej škole Za
hradbami v Pezinku ďakuje pani
riaditeľke Daniele Moravčíkovej a
kolektívu za starostlivosť o deti v
tomto zariadení. V liste riaditeľke
sa ďalej píše:
- Materskú školu riadite srdcom,
poznáte ľudí ktorých riadite, silou
svojej osobnosti ich dokážete stimulovať a motivovať k práci. v celom kolektíve cítiť radostnú a tvorivú atmosféru, vyplývajúcu z dobrých medziľudských vzťahov, čo
má priaznivý vplyv aj na naše deti,
ktoré chodia do školy veľmi radi.
Úsmev a pohladenie pom áha
deťom prekonať aj ťažké obdobie
ich adaptácie v kolektíve. My rodičia, sme veľmi spokojní s Vašou
iniciatívou a organizovaním rôznych podujatí. Dúfame, že i pripravované spojenie troch pezinských
materských škôl do jedného väčšieho subjektu zachová i naďalej
nadštandardné dobré vzťahy a
dobrú spoluprácu, vlastnú tejto
škole rodinného typu. Budeme spokojní, keď budú naše deti i naďalej
chodiť do školy s úsmevom a radosťou.
Za Radu MŠ:
Ing. Andrea Slaninová
a Jarmila Poláková

Malokarpatské múzeum v spolupráci s mestom Pezinkom pokračuje v sérii kurzov prípravy regionálnych špecialít. Najbližšie
rozprávanie spojené s praktickou
demonštráciou tradičných postupov podľa receptov našich babičiek sa uskutoční v stredu 9.
júna o 16.00 hod. v dielni múzea
na ul. M.R. Štefánika č. 10. Pod
vedením riaditeľky a zároveň lektorky Dany Kopálovej sa budú
kuchtiť jedlá typické pre svadobný
obrad. Keďže ide vskutku o mimoriadne menu, v príprave jedál na
túto príležitosť sa bude pokračovať aj na septembrovom "varení".
Vstup na podujatie je voľný. (EL)

Žiačky siedmeho ročníka Kristínka Mizeráková a Miška Reichbauerová
zo Základnej školy Na bielenisku sa v marci rozhodli využiť ponuku Slovenskej televízie a zasúťažiť si v relácii Superkvíz. Ich účasť bola korunovaná
úspechom. Pre školu nahrali peknú finančnú "injekciu" (33 000 Sk) a pre
seba digitálny fotoaparát.
(r)

Zaujímavú tradíciu stavania mája
odštartovali v minulom roku obyvatelia Cajly. V podvečer prvého mája
najskôr chlapi postavia máj a potom sa občania poschádzajú na
neoficiálnom stretnutí, aby sa spoločne zabavili a upevnili svoju
uličnú spolupatričnosť a dobré susedské vzťahy. V tomto roku sa pri
tejto príležitosti zišlo 120 ľudí,
medzi ktorými boli aj 83-ročná
Pavla Kilhofová a 78-ročný Lajo
Ondrejkovič. Účastníci stretnutia si
tentoraz pochutnávali na pečenom
prasiatku a guláši, nechýbal ani
široký sortiment nápojov. O dobrú
náladu sa postarala živá hudba, pri
ktorej sa Cajlania zabávali až do
ranných hodín.
Nielenže sa všetci dobre zabavili,
ale pod holým nebom strávili
vzácne a príjemné chvíle prvého
dňa mesiaca mája, ktorý má prívlastok mesiac lásky.
(mo)

Vážený pán riaditeľ!
Mnoho obyvateľov Pezinka potešila správa o Tescu v našom meste. Bola to skvelá myšlienka, keď
sa z akoby predsunutého predmestia hlavného mesta konečne
stávame suverénnejším okresným
mestom a prestávame byť závislými na obchodnom reťazci Bratislavy. Stavba Tesca každým dňom
rýchlo napreduje a budova s okolitým parkoviskom viditeľne rastie
pred očami. Obyvateľov sídliska
Juh určite potešil nový most cez

potok, ktorý bol vybudovaný hneď
v úvode stavby.
A teraz sa dostávam k jadru tohto
otvoreného listu:
Nedal by sa urobiť chodník
poza učilište na Komenského
ulici a plaváreň? Určite nie som
jediná, kto dostal tento nápad. Veď
nielen obyvatelia zo sídliska Juh,
pre ktorých bol postavený most
ponad potok, budú chodiť do Tesca
nakupovať pešo! A nie všetci budú
nakupovať vždy len autom. V dnešnej dobe, keď sa pre mnohých nakupovanie stalo spôsobom tráve-

nia voľného času, i mnohí zo Starého dvora alebo zo Severu zamieria do Tesca.
Všetci, ktorí chodia pešo, by privítali priamy chodník popri potoku,
ktorý by nepodliehal rozmarom
počasia, ako ten vyšliapaný v hline,
ktorý tadiaľ vedie v súčasnosti.
Tento úsek má dĺžku asi 200 metrov a náklady na jeho výstavbu sa
určite mnohonásobne vrátia.
Na záver Vám osobne želám
veľa úspechov a šťastný začiatok
pre nové Tesco v Pezinku!
S pozdravom
Ing. Martina Monošová
obyvateľka Starého dvora

V poradí tretí ročník Dňa Rómov
sa na rozdiel od predchádzajúcich
mal pôvodne konať v priestoroch
Glejovky. Teda priamo tam, kde u
nás rómska komunita žije. Dážď
však v poslednú aprílovú sobotu
zmenil scenár a tak sa podujatie
uskutočnilo v reštaurácii Grünwald,
majiteľom ktorej organizátori ďakujú za poskytnutie priestorov. Sláv-

nosť otvoril zástupca primátora
mesta Jozef Chynoranský. Úvodné
vystúpenie mažoretiek z Centra
voľného času a tanečnej skupiny
Brejk step vystriedali súťaže rómskych detí. Z nich mala veľký divácky úspech miss bábika. Najväčšiemu záujmu sa tešili poníky, ktoré
vozili deti po okolí. Už tradičnú degustáciu rómskych špecialít (góje a

Aktéri futbalového zápasu na ihrisku GFC.

koláčov) spestrila pikantná fyzulnačka. Priamo na mieste ju varil tím
"kuchárov" z mestského úradu Jindřich Markus a Artúr Soldán,
inak laureáti 1. ročníka súťaže vo
varení fazuľovej polievky, ktorá sa
uskutočnila na minuloročnom pezinskom Vinobraní. Ako pamiatku
na Deň Rómov mesto Pezinok vydalo textovo-obrazovú brožúru,
ktorú dostali všetci účastníci. V piatok pred slávnosťou sa konal už
tradičný futbalový zápas. Jeho víťazmi sa stali taktiež už tradične
domáci. Víťazný tím i ich súperi zo
ZŠ Na bielenisku si vybojovali futbalové lopty.
Podujatie bolo nielen jednou z
foriem prezentácie rómskej kultúry,
či prostriedkom posilnenia identity
tejto menšiny ale i spôsobom upozornenia na ich problémy. Deň Rómov v Pezinku splnil ešte jeden, nie
nevýznamný cieľ. Zmobilizoval obyvateľov Glejovky, aby si urobili generálny poriadok v priestoroch, kde
žijú.
Mesto Pezinok ďakuje firme
Bageta za veľkorysú materiálnu
podporu a Centru voľného času za
spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia. (EL)

