Sme žiaci 9. ročníka Základnej
školy Na bielenisku v Pezinku.
Touto cestou by sme sa radi rozlúčili so svojou školou a s ľuďmi,
ktorí v nej pracujú. Deväť rokov
sme vchádzali do tejto budovy a
neuvedomovali sme si, že raz to
bude naposledy. Ako malí prváčikovia sme sa úplne odovzdali do
rúk svojej učiteľky, ktorá nás trpezlivo učila písmenká a spočítavali
sme prvé číselká. V ďalších ročníkoch sme stretávali nové tváre,
nové učiteľky a učiteľov. Nikdy nešetrili úsmevom a pekným slovom.
Nikdy nezabudneme na školské
výlety, školy v prírode, lyžiarsky a
plavecký výcvik, Odyseu mysle,
exkurzie, zábavné podujatia a slávnosti. Brali sme to ako samozrejmosť, ale až teraz vieme, koľko
voľného času nám učitelia venovali. Niekedy sme ostávali sami prekvapení, čo všetko dokážeme. Pomohli nám objaviť v sebe talenty,
ktoré sme mohli uplatniť na rôznych súťažiach, či už to bolo v jazykoch, matematike, biológii, chémii,
fyzike, či v športe... Ostávali s nami
po vyučovaní. Aj s tými, ktorým
bolo treba pomôcť, lebo sa im v
škole nedarilo. A koľko sme sa
sťažovali, že sú prísni a chcú od
nás veľa. Dnes už vieme, že
veľakrát dávali viac ako dostali.
Škola to nie sú len učitelia a žiaci.
Prvý stupeň bude naveky spojený
so ŠKD, s vychovávateľkami a ich
vždy pestrým programom, v jedálni
nás každý deň pozdravovali kuchárky, na chodbách nám na
pozdrav s úsmevom odpovedali
upratovačky a neľahkú prácu s
nami mal neraz aj školník.
Dostane sa nám toľkej pozornosti
aj v ďalších školách? To je otázka,
na ktorú dnes ešte nevieme odpovedať. Ale už teraz vieme, že lúčiť
sa budeme ťažko, veď opúšťame
miesto toľkých pekných zážitkov,
opúšťame naše detstvo.
A predsa je niečo, čo nám na tejto
škole prekáža. A síce, že ju musíme opustiť. A ten posledný deň sa
blíži až príliš rýchlo... Všetkým vám
ďakujeme.
Žiaci z 9. A ZŠ Na bielenisku

V Pezinských tehelniach – Paneláreň, a.s. si v uplynulých dňoch
pripomenuli 110. výročie výroby
tehál. Na slávnostné stretnutie
vedenia firmy s terajšími i bývalými pracovníkmi pozvali 90 tehliarov, ktorí pracujú alebo pracovali v pezinskej tehelni minimálne dvadsať rokov.
Účastníkov stretnutia v reštaurácii
U Dariny najskôr pozdravil terajší
generálny riaditeľ Ján Man. Potom
ich s históriou tehliarstva v Pezinku
oboznámil pracovník Mestského
múzea Peter Wittgrúber.
Najstaršie písomné zmienky o
výrobe tehál v Pezinku pochádzajú
z rokov 1614 – 1615. Z tohto obdobia sa zachovalo vyúčtovanie produkcie troch pecí na pálenie tehál,
podľa ktorého sa v roku 1614 v
meste vyrobilo 143 tisíc tehál. Zachované sú zmienky o výrobe aj z
ďalších období.
Nová kapitola dejín tehliarstva v
Pezinku sa začala písať v roku
1895, keď bratislavský podnikateľ
Imrich Rössler kúpil od mesta pozemky a začal stavať tehelňu. Zlatý
vek prežívalo pezinské tehliarstvo v
20. – 30. rokoch 20. storočia počas

vlastníctva viedenského podnikateľa Štefana Krisera. Ten investoval
do rozšírenia a modernizácie výroby. Zavedením Gibbsonových kruhových pecí sa stala pezinská tehelňa jednou z najmodernejších v
ČSR a strednej Európe.
Súčasná akciová spoločnosť Pezinské tehelne – Paneláreň, vznikla v roku 1998.
Medzi účastníkmi stretnutia bol aj
68-ročný Ján Okatý (na snímke) z
Pezinka, ktorý odpracoval v tehelni
už 48 rokov. "Do
tehelne som nastúpil ako veľmi
mladý, štrnásťročný chlapec, ihneď
po ukončení základnej školy. Tehliarsku profesiu
máme zakorenenú
v rodine, babka
odrobila v tehelni
42 a dedo 28 rokov. V tehelni pracovala aj mama a
krstná mama. Ja
som sa celý život

točil okolo pecí, najprv ako sadzač a
navážač do pecí, potom som robil
páliča a teraz ako dôchodca robím v
panelárni. Ťažká robota značne
poznačila moje zdravie, mám poškodené obidve kolená, preto teraz
robím už len ľahšiu robotu," povedal
nám J. Okatý.
Najvernejších zamestnancov tehelne odmenili diplomom a spomienkovými darčekmi.
(mo)

Tretí ročník cyklomaratónu bol
zatiaľ najväčším v krátkej histórii
tohto podujatia. Platí to nielen o
počte dní a kilometrov, ale aj o
množstve účastníkov. Na štvordňovú púť sa vo štvrtok 2. júna o
9.00 hod. vydalo 49 cyklistov. Prvá
etapa, ktorá merala 95 km, ich zaviedla do Moravského Svätého
Jána. Odtiaľ na druhý deň smerovali do Autokempingu Apollo, ktorý
leží medzi Břeclavou a Lednicami.
V sobotu, počas 3. etapy, si účastníci mohli vybrať dva okruhy po
juhomoravských vínnych cestách.
Záverečná etapa viedla po náučnom chodníku popri rieke Morave
cez Rakúsko až do Pezinka. Spolu
najazdili cyklomaratónci počas
štyroch etáp približne 310 kilometrov. Výhodou bolo, že autor tratí
Peter Šebo myslel na všetky výkonnostné kategórie a pripravil
viacero variantov trás.
Podľa slov koordinátorky Cyklomaratónu Ing. Evy Lupovej bolo
cieľom tohtoročného cyklomara-

tónu okrem športových výkonov aj
oboznámenie s regiónom južnej
Moravy a tiež utužiť staré priateľstvá a získať nových priateľov.
Rolu animátora skvele zvládol Peter Wittgrúber, ktorý svojimi znalosťami histórie ohúril aj miestnych
obyvateľov. Pre účastníkov bola

pripravená aj degustácia vín juhomoravského kraja.
V budúcom roku povedie trasa
tohto športovo-poznávacieho podujatia do povodia Dunaja, na južné Slovensko a severné Maďarsko.
(pr)

Po úspešných prvých dvoch ročníkoch medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky, po pezinsky nazývanej "fyzulnačka", sa organizátori – firma Lexmark a Mesto Pezinok rozhodli urobiť z podujatia tradíciu. Aj tretí ročník, tak ako minulé, bude súčasťou nášho Vinobrania.
Uskutoční sa v sobotu 17. septembra na Potočnej ulici. Variť sa začne o
9. hodine a program bude trvať do 16. hod. O priazeň gurmánov budú
súťažiť 3-členné tímy (bez obmedzenia veku, pohlavia, národnosti,
kuchárskych schopností), ktoré sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade
v Pezinku do 31.8. 2005 (č.dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk) alebo priamo u šéfa súťaže Pavla Boriša, tel. 0907
220 492. Na požiadanie zašleme záujemcom propozície súťaže. (EL)

Účastníci cyklomaratónu po dojazde do Pezinka.

Snímka A. Pravda

Osemdesiatdva žiakov I. stupňa Základnej školy Na bielenisku spolu
s ôsmimi pedagógmi a zdravotníkom prežili krásne dni od 9. do 17.
mája v nádhernom prostredí Žiarskej doliny. Učitelia pripravovali svojim zverencom každý deň pestrý program. Navštívili Demänovskú
jaskyňu, Tatralandiu v Liptovskom Mikuláši, absolvovali branné preteky, nočný pochod, indiánsky deň, turistické vychádzky, olympijské
hry, diskotéky, pyžamový večer, karneval, najrôznejšie súťaže. Zažili
mnoho krásnych chvíľ, na ktoré budú iste dlho spomínať.
Touto cestou chceme poďakovať rodičom, že deťom umožnili tento
pobyt, ale aj Združeniu rodičov pri našej ZŠ a všetkým sponzorom za
finančné i vecné dary.
(zš)

