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Základná škola na Holubyho ulici
v Pezinku oslávila svoje 90. výročie
vzniku slávnostnou akadémiou 16.
decembra v Dome kultúry. Medzi
pozvanými hosťami boli primátor
mesta Mgr. Oliver Solga, viceprimátori Ing. Juraj Pátek, Ing. Jozef
Chynoranský, široká rodičovská
verejnosť, riaditelia pezinských škôl
a mestských organizácií, bývalí
pracovníci školy pôsobiaci na našej
škole. Za ministerstvo školstva bola
prítomná PaedDr. Viera Rosinová.
V príhovoroch vystúpili riaditeľka
školy Mgr. Soňa Strmeňová, primátor mesta a hosť z MŠSR.
V pestrom a zaujímavom programe vystúpili žiaci jednotlivých
tried od 1. do 9. ročníka. Do programu prispeli aj žiaci ZUŠ Eugena
Suchoňa a Klub spoločenských
tancov Petan. Účinkujúci emociálne zapôsobili na prítomných v
sále.
Po skončení akadémie nasledoval slávnostný obed, na ktorý po-

Na slávnostnej akadémii v kultúrnom programe vystúpili žiaci školy.
zvali bývalých učiteľov a zamestnancov školy ako aj hostí. Stretnutie po rokoch bolo srdečné. Zaspomínali si na staré časy, veď mnohí z

Trhy navodili sviatočnú atmosféru

Vianočný bazár

Vianočný orloj

Vianočné trhy v Pezinku majú viacročnú tradíciu - a aj tie vlaňajšie priniesli do nášho mesta neopakovateľnú atmosféru najkrajších sviatkov
roka.
Návštevníci podujatia počas troch
dní mali z čoho vyberať, svoje výrobky v stánkoch na námestí a v
Mestskej vínotéke ponúkali početní
ľudoví umelci, nechýbalo sviatočné
pečivo a iné výrobky viažuce sa k
vianočným sviatkom. Dobrú náladu
umocňovali vystúpenia hudobných a
folklórnych súborov, rozvoniavajúce
varené víno, čaj, punč a kapustnica.
Organizátori prišli aj s novinkami
ako Vianočný orloj so živými postavičkami a Vianočný bazár riaditeliek
kultúrnych inštitúcií v meste.
Znovu sa potvrdilo, že Vianočné
trhy v Pezinku majú neodmysliteľné
miesto a sú príjemným oživením
predsviatočných dní.
(mo)

nich boli nielen zamestnanci, ale aj
žiaci školy, prežili tučasť života.
História školy za toto obdobie je
veľmi bohatá. Ako spoločnosť pre-

chádzala zmenami, tak sa menila aj
škola. Na škole bola dvojzmennosť
a vysoké počty žiakov v triedach.
Postavením ďalších škôl a dobudovaním prístavby k budove školy sa
odstránili vysoké počty žiakov v
triedach a dvojzmennosť. Vylepšilo
sa vnútorné zariadenie školy rekonštrukciou osvetlenia, výmenou parkiet a okien. Modernizujú sa
učebne vďaka dobrej spolupráci s
rodičmi. Vybudovali sa dve počítačové učebne a v rámci Infoveku
získala škola internet. Otvorili sa
väčšie možnosti pre žiakov a rodičov, komunikovať cez internet a
prezentovať školu na svojej webovej stránke www.zs.holubpk.edu.
sk. Na našej stránke si môže každý
pozrieť aj zábery z našej slávnostnej akadémie.
Chceme poďakovať všetkým,
ktorí škole pomáhajú a zaujímajú
sa o ňu. Našej škole prajeme do
ďalších rokov veľa úspechov a ešte
bohatšiu históriu ako mala doteraz.
Vedenie školy

Vianočné dobročinné akcie
Vianočné sviatky bývajú príležitosťou, keď sú ľudia viac
prístupní zamýšľať sa nad vecami duchovnými, sú si akosi
bližší, ochotní pomôcť tým, čo
sú na to odkázaní. Dôkazom toho, že dobrí ľudia ešte žijú sú i
výnosy z viacerých dobročinných akcií, ktoré sa v Pezinku
uskutočnili koncom roka.
V rámci Vianočných trhov kolektív pracovníkov Mestského úradu
(J. Markus, M. Bačák, A. Soldán)
varil fazuľovú polievku, z predaja
ktorej získali 3496 Sk, z dobrovoľných príspevkov za vianočné
pečivo, ktoré upiekli a na Vianočnom bazári ponúkali riaditeľky kultúrnych inštitúcií v Pezinku (D. Kopálová - Malokarpatské múzeum, I.
Noskovičová - Kultúrne centrum,
D. Finková - Komunitná nadácia
Revia, P. Pospechová - Mestské

múzeum) na Fond Vykročme do
života z detského domova poputuje skoro 4 tisíc korún, vyše 900
Sk sa vyzbieralo od obdivovateľov Vianočného orloja. Približne
3 tisíc Sk venovali Pezinčania za
kapustnicu uvarenú kolektívom
Regionálnej rozvojovej agentúry
Senec - Pezinok a za darčekové
predmety sociálnemu ústavu Betánia v Senci. Vďaka veľkodušnosti návštevníkov Vianočných
trhov vyzbierali za vlastnoručne
vyrobené výrobky temer tisíc
korún pezinskí skauti, nemalá suma poputuje aj na charitu Lions
klubu, členovia ktorého ponúkali
vianočný punč.
Organizátori spomínaných podujatí úprimne ďakujú všetkým za
finančnú, materiálnu alebo morálnu podporu a vzácny prejav
človečenstva.
(EL)

Zahraničné kontakty pezinských hasičov
Už bývalé slobodné kráľovské mesto Pezinok sa vyznačovalo čulými
stykmi zo zahraničím, žili tu tiež občania viacerých národností. Úzku zahraničnú spoluprácu v minulosti i v súčasnosti majú aj pezinskí hasiči dobrovoľníci i profesionáli. Dobré kolegiálne vzťahy majú s hasičmi z
Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka.
V roku 2004 navštívili naše mesto zahraničné delegácie hasičských a
záchranárskych zborov, ktoré boli hosťami Dobrovoľného hasičského
zboru Pezinok-mesto pri príležitosti 130. výročia založenia tejto organizácie, DHZ pri SOU a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru Pezinok. Navštívili nás delegácie FF z Rotenburgu z Nemecka, FF zo Strashofu, Äskulapskreutzu a Samaritenbundu z Rakúska. Zahraničných hostí prijali primátor mesta Oliver Solga a viceprimátor Jozef Chynoranský.
Delegácia pezinských hasičov sa zúčastnila na slávnostnom zhromaždení v Strashofe v Rakúsku, na medzinárodnej hasičskej výstave PyrosPyromeeting v Brne, Florian v Nemecku a Retter v Rakúsku.
Spoločné podujatia na medzinárodnej úrovni sa plánujú i do budúcnosti.
Text a foto mjr. Peter Ronec

Deň otvorených dverí v požiarnej zbrojnici, na ktorom sa zúčastnili aj
hasiči a deti z Rakúska.

