8 / RÔZNE

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 130.
výročie dobrovoľného hasičstva v Pezinku. Pri
tejto príležitosti sa konali 4. mája celomestské
oslavy. Začali sa slávnostnou schôdzou v
Dome kultúry, na ktorej sa okrem členov Dobrovoľného požiarneho zboru v Pezinku zúčastnili
hostia z Ministerstva vnútra SR, okresného výboru DPZ, primátor mesta Oliver Solga, partneri
z Rakúska a ďalší.
Po obšírnej správe o histórii hasičstva v Pezinku, ktorú predniesol predseda základnej organizácie DPZ Gabriel Guštafík, vystúpili s
pozdravnými príhovormi i viacerí hostia. Za-

Predseda Základnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru Gabriel Guštafík
pri čítaní správy o histórii hasičstva v Pezinku.

Sprievod pezinských hasičov a hostí osláv
prechádza centrom mesta.

Profesionálni hasiči a zdravotníci predviedli
ukážku zásahu pri autohavárii.

V Malokarpatskom múzeu bola nainštalovaná
výstava pod názvom Horí, horí ... Na snímke
sú požiarne čapice a prilby zo súkromnej
zbierky.
Snímky (mo)

slúžilí členovia organizácie prevzali ocenenia.
Na záver schôdze bol kultúrny program žiakov
ZUŠ.
Potom účastníci slávnosti v sprievode, za doprovodu hudby prešli na ulicu M.R. Štefánika
pred Malokarpatské múzeum, kde sa uskutočnila ukážka zásahu profesionálnych hasičov pri
autohavárii..
V priestoroch múzea bola potom otvorená zaujímavá výstava pod názvom Horí, horí..., s
množstvom fotografií, historických exponátov i
nových pomôcok, ktoré hasiči používajú pri svojej práci.
(mo)

V nedeľu 6. júna sa uskutoční v hasičskom
areáli na Rozálke podujatie pre verejnosť pod
názvom Deň detí u hasičov. Organizátori - Dobrovoľný hasičský zbor, Hasičský a záchranný
zbor, Mesto Pezinok a občianske združenie Pre
radosť pripravili pre deti bohatý program s netradičnými hrami, súťažami a prehliadkou požiarnej zbrojnice a techniky.
Podujatie sa začne o 12.00 hod. a potrvá až do
20.00 hodiny.
(gu)

V stredu 16. júna o 10.00 hod. sa uskutoční v
blízkosti vodnej nádrže v Kučišdorskej doline
hasičské cvičenie zamerané na likvidáciu lesného požiaru. Zúčastnia sa na ňom Krajské riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru Bratislava, okresné riaditeľstvá HZZ Pezinok, Senec
a Malacky, Záchranná brigáda Malacky,
Hasičský a záchranný útvar Bratislava, Dobrovoľný požiarny zbor Častá a Letka Ministerstva
vnútra SR.
(ho)

Už niekoľko rokov sa vyskytuje v centre mesta
vážny problém s holubmi, ktoré sa veľmi premnožili a znečisťujú historické budovy. Viacerí
občania už tento stav kritizovali, lebo spôsobuje
znehodnocovanie vzácnych historických objektov a pošpinené strechy, steny a chodníky pôsobia veľmi neesteticky a odpudzujúco.
S problémom sa zaoberali na farskom úrade,
keďže na Dolnom kostole je výskyt holubov najväčší, ale aj na mestskom úrade, pretože problém sa týka aj ďalších budov na námestí.
Hľadanie vhodného a zákonného riešenia trvalo dlhší čas, ale zdá sa, že sa už predsa našlo.
Dozvedeli sme sa to aj z rozhovoru s Antonom
Moravčíkom, predsedom Slovenského klubu
sokoliarov, ktorý pôsobí na Červenom Kameni:
- Oslovil nás pezinský rímsko-katolícky úrad, že
majú problémy s holubmi, či by sme proti nim
nemohli urobiť nejakú biologickú ochranu. Rozhodli sme sa, že urobíme pokusný projekt, ktorý
sa zakladá na tom, že vypustíme na kostolnej
veži dvoch sokolov. Tieto by sa mali živiť konzumáciou holubov, čím by sa znížil ich stav, ale
holuby by mali získať aj rešpekt pred prirodzeným nepriateľom, ktorý by ich z námestia postupne úplne vytlačil.
u Akým spôsobom docielite zahniezdenie
sokolov v tejto rušnej časti mesta?
- Robíme to takým systémom, že sme umiestnili na kostolnej veži zatiaľ do ohrady mladých
sokolov samčeka a samičku, zhruba mesiac
pred dorastením, aby si zvykli na hniezdo. Kon-

com mája ich otvoríme, aby mohli absolvovať
prvé lety a začať loviť. Do toho času ich budeme
prikrmovať.
u Nie je riziko, že sokoly odletia?
- Samozrejme, že toto riziko tu je. Hlavne po
otvorení hniezda, keď ešte nebudú vedieť dobre
lietať, vtedy ich môže aj vietor odfúknuť, môžu
spadnúť na zem alebo niekde do dvora, záhrady či na balkón. Tu by som chcel občanov
požiadať, aby nás na
p r ípa dn ý v ý s ky t
týchto sokolov upozornili. Sokoly budú
mať krúžky a štítky s
telefónnym číslom.
Chcel by som zdôrazniť, že ide o vzácne sokoly, každý z
nich má spoločenskú hodnotu 100 tisíc korún. Pokiaľ by im chcel
niekto ublížiť, môže sa dopustiť trestného činu.
u Máte už s nasadením sokolov proti holubom skúsenosti?
- V roku 1988 sme mali tento projekt realizovať ako
prví v Česko-Slovensku na bratislavskom hrade.
Nakoniec sa pre nezáujem kompetentných úradov
nerealizoval. Pred piatimi rokmi sa podobný projekt
realizoval v Prahe a bol úspešný. Skúsenosti s tým
majú v USA, Kanade, Nemecku a v iných krajinách. Sokoliarstvu sa venujem 40 rokov a verím,
(mo)
že i náš projekt bude úspešný.

Pod názvom Vitaj, Európa sa uskutočnilo v
Základnej škole Orešie celomestské súťažnospoločenské dopoludnie pri príležitosti vstupu
Slovenska do Európskej únie. Jeho súčasťou
boli popri oficiálnej časti spojenej so vztýčením
európskej zástavy za sprievodu európskej
hymny i dve súťaže. Prvá s názvom Európa na
palete bola výtvarná. Odborná komisia pod
vedením primátora mesta Olivera Solgu rozhodla o poradí: v I. kategórii - 1. miesto Andrej
Drgala, ZŠ Na bielenisku, 2. Bronislava Balážová, ZŠ Fándlyho, 3. Katarína Jantulová,
ZŠ Holubyho, II. kategória - 1. Katarína Virgovičová, ZŠ Orešie, 2. Jana Jančariková, ZŠ Na
bielenisku, 3. Barbora Poľanská, ZŠ Kupecké-

ho, mimoriadna cena - Lucia Krasňanská, ZŠ
Orešie.
V druhej súťaži Eurokvíz preukázali žiaci pezinských škôl obdivuhodné znalosti o Európskej únii, za ktoré by sa, podľa slov poroty a
prítomnej redaktorky Slovenskej televízie, nemuseli hanbiť ani europoslanci. Poradie: I. kategória - 1. miesto ZŠ Orešie, 2. ZŠ Fándlyho,
3. ZŠ Holubyho, II. kategória - 1. ZŠ Orešie, 2.
ZŠ Kupeckého, 3. ZŠ Fándlyho.
Víťazom blahoželáme. Základnej škole Orešie vyjadruje mesto Pezinok poďakovanie za
zorganizovanie tohto zaujímavého podujatia.
(EL)

