Preventívna komisia Okresného
výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a Dobrovoľný hasičský zbor pri
Strednom odbornom učilišti v Pezinku usporiadali výtvarnú súťaž na
tému Požiarna ochrana očami detí.
Do súťaže sa zapojili deti z viacerých
základných škôl v okrese.
Na slávnostnom odovzdávaní cien

V piatok 6. mája otvorili v Mestskom múzeu v Pezinku výstavu s
vojnovou tématikou, pri príležitosti
60. výročia skončenia 2. svetovej
vojny. Spoluorganizátormi sú Mesto
Pezinok, Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a Historické múzeum
Slovenského národného múzea v
Bratislave.
Väčšina exponátov je z Historického múzea, ale niektoré sú zapožičané aj od súkromných zberateľov. Napríklad uniformy sú zo zbierok Tomáša Hlaváčika a Petra Čecha.
"Pri príprave výstavy a zabezpečovaní exponátov sme sa orientovali na
cieľovú skupinu mladých ľudí, ktorí
vojnu nezažili a často majú skreslené
informácie, ako to tu prebiehalo. Snažili sme sa teda zhromaždiť čo najviac informácií, ktoré sa týkajú 2. svetovej vojny. Žiadny názor však nevnucujeme, nech si ho urobí každý
sám," povedal nám pracovník Mestského múzea Peter Wittgrúber.
Na výstave sú bohato zastúpené
zbrane a uniformy pechoty obidvoch
súperov vo vojne – Nemecka a Sovietskeho zväzu. Súčasťou expozície sú ťažké a ľahké guľomety, osobné zbrane, rôzne doplnky. Organizátori sa zamerali na zdokumentovanie
udalostí, ktoré sa odohrávali priamo
pri oslobodzovaní Pezinka. Sú tu
informácie o našich významných
bojovníkoch – Jánovi Svetlíkovi a
generálovi Karolovi Pekníkovi, o poprave Dominika Virgoviča a zajateckom tábore v Grinave.
Výstava potrvá do 15. augusta
2005.
(mo)

sa zúčastnili – predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubomír Roman, primátor Pezinka Oliver
Solga, zástupcovia sponzorov,
družobnej organizácie v Rakúsku a
ďalší hostia. Ocenení prevzali z rúk
hlavného organizátora mjr. Petra
Ronca diplomy a vecné ceny.
(mo)

SLOVENSKÝ GROB – V nedeľu 8. mája sa konali v Slovenskom Grobe
celoobecné oslavy Dňa matiek. V zaplnenej sále Domu kultúry sa prítomným matkám prihovoril starosta obce, ktorý im poďakoval za výchovu mladej generácie a za pomoc pri zabezpečovaní spoločenského života v obci.
Potom nasledoval kultúrny program detí z materskej školy, žiakov základnej školy a folklórneho súboru Husiarik. V závere vystúpila skupina Kryštál
so speváčkou Jankou Minarovičovou. Po ukončení programu odovzdali
(jj)
prítomným matkám darčeky.

SLOVENSKÝ GROB – Dňa 14.
mája organizoval Cech husacinárov Slovenského Grobu v Dome
kultúry majáles. V reprezenta čne
vyzdobených priestoroch sa zabávalo 250 domácich návštevníkov,
ale i obyvateľov Pezinka a okolitých obcí. Na úvod podujatia vystúpil folklórny súbor Husiarik z
miestnej zéešky. Potom sa prihovorila Danka Kisslingová, prezidentka Cechu husacinárov. Majá-

Vrátili sme sa do čias, keď celá
naša dedina žila ako jedna rodina.
Slávnostné bolo ovzdušie i atmosféra. Dňa 8. mája zišli sa tu ľudia
všetkých vekových kategórií, aby si
pripomenuli 60. výročie oslobodenia našej vlasti, pozdravili mamičky
k ich sviatku a privítali jar pri tradičnom grinavskom máji.
Podujatie zorganizovala Občianska iniciatíva Grinava v spolupráci
s poslancami Mestského zastupiteľstva za našu časť mesta. O kultúrny program sa postarali dychová
hudba Grinavanka pod vedením D.
Šmahovského, deti zo Základnej
školy s materskou školou Orešie,
spevácky zbor Jajoba a členovia
cirkevného speváckeho zboru Gri-

les slávnostne otvoril starosta
obce Jozef Javorka. Do tanca a na
počúvanie hrala populárna skupina Kmeťoband. V bohatej tombole prvú cenu – kožené kreslo v
hodnote 35 tisíc korún – vyhral
Dušan Turenič. Okrem toho každý
zo siedmich účastníkov Cechu
husacinárov venoval ako cenu
útechy pečenú hus. Návštevníci
odchádzali z podujatia spokojní.
(jj)

nava. O občerstvenie sa pričinili
členky výboru dôchodcov.
Poďakovanie patrí aj Mestu Pezinku, Petrovi Vachovi z Grinavy,
Vinohradnícko-vinárskemu družstvu podielnikov Karpaty, DJ Edovi,
Okresnej organizácii ĽS-HZDS Pezinok a poslankyni Ing. Diane Štrofovej.
Všetkých prítomných oslovil slogan, ktorý tu zaznel: Menej vzdychaj, viac spievaj, menej hovor o
láske, viac miluj, menej vrav, viac
uvažuj, menej sa vyhrážaj, viac
odpúšťaj, menej kritizuj, viac pomáhaj. Ak to učiníš budeš šťastný a
šťastní budú aj ostatní.
R. Šmahovská
učiteľka na dôchodku

Najúspešnejší prevzali z rúk Petra Ronca ocenenia.

SLOVENSKÝ GROB – Stolnotenisový oddiel OŠK v Slovenskom
Grobe usporiada v dňoch 4. a 5.
júna v miestnom Dome kultúry stolnotenisový turnaj o Pohár starostu
obce. V sobotu 4. júna o 12.30 hod.
bude turnaj pre neregistrovaných
hráčov obce a v nedeľu 5. júna o
12.30 hod. pre registrovaných
hráčov z obce a okolia. Prihlásiť sa
možno v deň konania podujatia
pred začiatkom turnaja priamo v
Dome kultúry v Slovenskom Grobe.
(jj)

Materská škola vo Viničnom oznamuje rodičom, že na školský rok
2005/2006 má voľné miesta pre
deti. Je možné prijať aj 2-ročné deti
so základnými hygienickými návykmi. Naša MŠ má celoročné aktivity, napr. výučba anglického jazyka, branná príprava – opekanie,
plavecký výcvik, škola v prírode,
divadelné predstavenie (kde sme
získali 1. miesto Festival najmenších), výlety, účasť v projektoch
Škola zdravia, základy s počítačom
– staršie vekové skupiny.
Máme veľké priestory typu rodinného domu, s veľkou záhradou,
množstvom preliezok a ovocných
stromov, chodník zdravia, veľké
pieskovisko. Bližšie informácie na
tel. č. 033/6476 147 alebo priamo
na adrese MŠ Viničné, Hlavná 291,
900 23 Viničné.
(mš)

