4 / LISTY ČITATEĽOV/ INFORMÁCIE

V Pezinku sa 28. mája konal už
III. ročník kampane Deň úsmevu,
ktorý zorganizovala REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia vo
viacerých mestách a obciach regiónu Malokarpatskej vínnej cesty.
Kvôli daždivému počasiu deti nemohli naplno prezentovať svoju
šikovnosť, no aj napriek tomu šírili
medzi ľuďmi v uliciach mesta radosť a úsmev. V roku 2004 sa v
kampani vyzbieralo vyše 24 tisíc
Sk, ktoré budú opäť použité na záujmové aktivity detí a mládeže. Finančné prostriedky, ktoré REVIA
získala v minuloročnej kampani
boli určené na nákup výtvarných
potrieb a rozdelené medzi zapojené školy a mimovládne organizácie z regiónu.
Nadácia REVIA ďakuje všetkým
dobrovoľníkom a partnerom, ktorí
pri organizovaní kampane v Pezinku pomáhali: ZŠ Fándlyho, ZŠ
Na bielenisku, ZŠ Holubyho, ZŠ
Kupeckého, Prevencia AD, Centrum výchovnej a psychologickej
prevencie, skauti, Kultúrne centrum Pezinok a Klub Venuša. Zároveň ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí podporili myšlienku
rozdávania úsmevov, aj finančne.
Zuzana Frnová

V období žatvy a zberu krmovín v
roku 2003 vzniklo v okresoch Senec a Pezinok 17 požiarov, s priamou škodou vyše tridsať tisíc Sk.
Takmer za každým požiarom je
možné nájsť ľudský faktor, či už ide
o požiare zapríčinené nedodržiavaním technického stavu poľnohospodárskej zberovej a pozberovej techniky, manipuláciou s otvoreným ohňom v prírode a nekontrolovanými hrami detí so zápalkami.
Prosíme všetkých rodičov, ale i
učiteľov a vychovávateľov, aby upozornili deti, že pri hre so zápalkami
sa vystavujú nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a života svojho i
ostatných.
Tak ako každý rok, tak aj tentoraz
sa vám prihovárajú profesionálni
hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku s výzvou, aby ste nefajčili
a nepoužívali otvorený oheň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov
obilia a suchých porastov.
Dúfame, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté
lány obilia vlniaceho sa od letného
vetríka, žlté strniská a nie čiernu
odpudivú spúšť zapríčinenú nepozornosťou nespratníka či nevychovaného fajčiara.
npor. Alžbeta Jarošová
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku

V našom meste sa Medzinárodný
deň detí tradične oslavuje vždy v
prvú júnovú sobotu. Organizátormi
celomestských osláv sú firma Grafit
Milan Grell, Mesto Pezinok, Kultúrne
Centrum a Centrum voľného času.
Aj tento rok sa mali oslavy konať v
Zámockom parku ale napokon kvôli
nepriazni počasia prebehli v Kultúrnom centre. Nič to však nezmenilo
na tom, že pre deti bol opäť pripravený atraktívny program plný zábavy, hier a súťaží. V kultúrnom pro-

grame sa prezentovali deti z pezinských základných a materských
škôl, krúžkov CVČ a Kultúrneho centra, škôlkari zo Smoleníc, Diskojarka
so šašom Tinkou, Šašo Jašo a
hlavne kakaovníci Igor a Martin zo
svojim programom Nebuďte bábovky. Nechýbal ani skákací hrad či možnosť povoziť sa na poníkovi. A tak aj
napriek nepriazni počasia sme v
preplnenom Dome kultúry videli iba
rozžiarené detské tváre plné úsmevu a spokojných rodičov.
(pr)

Vieme, že uznania a poďakovania je v našej spoločnosti oveľa menej
ako kritík a sťažností. Preto by sme sa chceli prostredníctvom Pezinčana
v našom mene i žiakov 3. ročníka, ktorí sa v dňoch 10. - 14. mája zúčastnili na plaveckom výcviku v krytej plavárni v Pezinku, poďakovať inštruktorom plaveckého výcviku pod vedením Rudolfa Teplanského, za profesionálnu prácu a výborný prístup k deťom.
Za niekoľko rokov praxe sme mali možnosť absolvovať viacero kurzov,
ktoré sa uskutočnili v Bratislave na rôznych plavárňach, preto môžeme
porovnávať.
Sme nesmierne radi, že konečne máme v našom meste plaváreň a
inštruktorov, ktorí robia dobré meno nášmu mestu.
Počas 5-dňového plaveckého výcviku sa všetci naši žiaci stretávali v
peknom prostredí s výbornými inštruktormi, ktorí modernými metódami a
veľmi vhodným prístupom naučili naše deti (neplavcov) nebáť sa vody a
preplávať bazén na dĺžku. A tých čo vedeli plávať zdokonaľovali v technike a štýle.
Všetci inštruktori zanechali u našich detí ten najlepší dojem.
Učiteľky 3. ročníka ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku

V minulom čísle Pezinčana sme
uverejnili otvorený list riaditeľovi
Tesca, v ktorom sa čitateľka Ing.
Martina Monošová zo Starého
dvora pýtala, či by nemohli vybudovať chodník popri potoku Saulak do
nového hypermarketu. V odpovedi
na otvorený list sa píše:
Vážená pani Monošová,
som rád, že sa tešíte na nový hypermarket TESCO v Pezinku, ktorý
už čoskoro otvoríme, aby poskytoval obyvateľom mesta a okolia pohodlný nákup pod jednou strechou.
Pokiaľ ide o Váš návrh, aby Tesco
vybudovalo chodník poza učilište
na Komenského ulici, žiaľ vašej
požiadavke nebudeme môcť vyjsť
v ústrety, pretože pozemok, cez
ktorý by chodník viedol, nie je vo

vlastníctve spoločnosti Tesco. Ale
ako som informovaný, na spomínanej lokalite čo nevidieť vyrastú ďalšie obchodné objekty, súčasťou
ktorých bude dobudovanie aj pešej
komunikácie pre chodcov.
S pozdravom
Peter Lüttmerding
riaditeľ HM Tesco Pezinok

Združenie občanov na pomoc
blížnemu svojmu Hilárko a
Miestny klub Slovenského orla
organizujú 27.6. 2004 o 15.00
hod. benefičný Juniáles na Sirkovej - U Hilára. O občerstvenie
a hudbu je postarané.
(ph)

Vo štvrtok 14. mája sa členovia
pezinskej Jednoty dôchodcov zúčastnili na 1. ročníku Obvodných
športových hier seniorov v Modre.
Organizačne ich pripravila Jednota
dôchodcov Slovenska (JDS)
Modra s Okresným výborom JDS
Pezinok. Na pretekoch sa zúčastnilo 76 seniorov, dvadsaťpäť z Pezinka. Súťažili v dvoch vekových
kategóriach v stolnom tenise, chôdzi, hode granátom, vrhu guľou a v
streľbe zo vzduchovky. Pezinčania
spolu získali šestnásť diplomov za
prvé, druhé a tretie miesto. Zvíťazili: Anna Kovačovská, Ľudmila
Čolláková, Jaroslav Hrúz, Vladimír Konečný, Alojz Polakovič a
Ján Veselý.
Víťazom srdečne blahoželáme,
všetkým súťažiacim ďakujeme za
účasť a dobrú reprezentáciu a želáme im veľa zdravia a elánu do
ďalších aktivít.
K úspechu športových hier
prispeli Malokarpatská komunitná
nadácia Revia a Mesto Pezinok
tým, že ich podporili finančne.
Viera Fridrichová
predsedníčka MO JDS

Pedagógovia a žiaci Základnej
školy na Kupeckého ul. v Pezinku
ďakujú nadácii Revia a Mestu Pezinok za finančnú podporu, ktorú
sme dostali v rámci schválených
projektov. Zriadená bude Oáza
pokoja v areáli školy a skvalitní sa
aj technické zabezpečenie vydávania školského časopisu Informáčik. Uskutočnili sa tiež kvalitné
športové podujatia pre všetky vekové kategórie detí.
Pedagógovia a žiaci
ZŠ Kupeckého ul.

Viac ako sto detí vystúpilo na slávnostnej akadémii na ZŠ Fándlyho
ul. v Pezinku. Svojim vystúpením
pozdravili nielen rodičov pri príležitosti sviatkov Dňa matiek a otcov,
ale v dopoludňajšej generálke sa
predstavili svojim spolužiakom.
Akadémia sa uskutočnila druhýkrát a jej cieľom bolo ukázať všetko, čo sa deti v priebehu školského
roka naučili v záujmových útvaroch
v škole alebo aj mimo nej. V niektorých číslach sa dokázali predviesť
deti, ktoré k sebe našli cestu práve
v horúčkovitej snahe ukázať, čo sa
v nich skrýva. Najdojímavejšie
čísla programu určite pochádzali z
radov prváčikov, výborný výkon
však podali i staršie deti pri reprodukovaní známych muzikálových
či popových skladieb. Tanečnú
zručnosť ukázali v niekoľkých variáciách a to v ľudových tancoch,
spoločenskom tanci, hip-hope ale i
takmer profesionálnom baletnom
čísle.
Neoceniteľnú pomoc im poskytlo
aj publikum, v ktorom, ako sa už na
škole stalo tradíciou, nechýbali ani
deti pezinských materských škôl.
Mgr. Alena Golianová

