Tak ako po minulé roky si Pezinok pripomína 26. júla sviatok
svätej Anny, patrónky nášho
mesta, svätou omšou, ktorá sa
uskutoční o 19.00 hod. v Dolnom kostole. Predchádzať jej
bude položenie kvetov k pamätníku obetí 1. svetovej vojny pri
Farskom kostole.
(EL)

V minulom čísle chýbali v dvoch
článkoch údaje o Základnej škole
s materskou školou Orešie, Pezinok.
Názov školy chýba pri mene ocenenej žiačky Romany Hupkovej v
článku Vyhlásili výsledky literárnej
súťaže (str. 1) a v článku Zbierka v
rámci Dňa narcisov (str. 6) pri vymenúvaní škôl, ktoré sa podieľali
na zbierke. V prvom prípade sme
chybili my, v druhom naša informátorka z klubu Venuša.
Za neúplné informácie sa ospravedlňujeme.
(mo)

Špeciálna základná škola Pezinok, Komenského 25, otvára pre
školský rok 2006/2007 triedu pre
deti s poruchou reči. Zapisujeme
deti od 4 do 5 rokov na základe
žiadosti rodiča. Ponúkame vysokú
špeciálno-pedagogickú odbornosť výchovno-vzdelávacieho
procesu a odbornú intervenciu
špeciálnopedagogickej poradne.

Riaditeľstvo Základnej školy na
Holubyho ulici č. 14 v Pezinku
oznamuje, že v školskom roku
2006/2007 otvára v 5. ročníku výberovú jazykovú triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a voliteľného jazyka – španielčiny, taliančiny alebo francúzštiny. Jazyky vyučujú kvalifikované učiteľky. Výučba bude prebiehať aj na počítačoch a v počítačovej učebni.
Prijatí budú aj žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku na
8-ročnom gymnáziu a pre nedostatok miesta neboli prijatí. Podmienkou je, aby na vysvedčení z
anglického jazyka v 3. a 4. ročníku
mali jednotku. Zaradia sa do triedy
bez prijímacej skúšky. Prihlásiť sa
možno do 31. júla 2006.
Tlačivo prihlášky si môžete
stiahnuť z webovej stránky školy
www.zshol uby.sk . Tel . 033 /
06412247, e-mail: riaditelka@zsholuby.sk.
Mgr. Soňa Strmeňová
riaditeľka školy

Tohtoročné celomestské oslavy Dňa detí v sobotu
3. júna ovplyvnilo počasie. V noci a doobeda pršalo,
terén v Zámockom parku bol rozmoknutý, naviac hrozilo, že bude ešte pršať, preto sa organizátori z Kultúrneho centra, Centra voľného času, Papiernictva
Grafit a Mesta Pezinok rozhodli podujatie premiestniť
do Domu kultúry. Aj tu prišlo veľa detí v doprovode
rodičov, mohli si vybrať z bohatého programu. Niektorí len sledovali v sále vystúpenie detí z krúžkov Epicentra a zo škôl a profesionálnych umelcov, ale väčšina z nich na chodbách súťažila v rôznych disciplínach alebo dokazovala svoju zručnosť v tvorivej dielni. Aj keď vnútorné priestory plne nenahradili možnosti, ktoré pre toto podujatie poskytuje Zámocký
park, predsa sa organizátorom podarilo pripraviť pre Pezinské deti prišli pozdraviť aj predškoláci zo
deti k ich sviatku nezabudnuteľné popoludnie, plné súboru Lienka zo Smoleníc, ktorý pravidelne účindobrej nálady a zábavy.
(mo) kuje na našom Dni detí.

Ako už tradične, zišli sa Cajlania v podvečer 1. mája pri stavaní mája.
Tento rok im to skomplikovalo počasie. Keď sa už máj vypínal, stretli sa
spoločne na veselici Pod hrušku. Spoločne si zaspievali, zatancovali a
ochutnali rôzne dobroty. Zvolili si nového cajlanského richtára na rok
2006, ktorým sa stal Ľuboš Hančík.
Tento rok medzi seba prijali ďalších občanov Cajlanskej ulice,
ktorí sa po absolvovaní testu z
Cajlančiny a prísahe vernosti k
Cajle, stali jej právoplatnými rodákmi.
Máj sa skončil, strom vydržal i
veľké nápory vetrov a dažďov, ale
jeho koniec bol ohraničený dňom
31. mája. Tak sa všetci zišli aj pri
jeho sťatí a pri následnej "karmine", ktorú usporiadal nový richtár.
(ML)

V pezinskom Dome kultúry sa uskutočnil v poslednú
májovú nedeľu 8.
ročník spe vácke j
amatérskej súťaže
Pezinok spieva –
spievajte s nami.
Zorga nizov ala ju
Mestská organizácia
Únie žien Slovenska
pod záštitou Mesta
Pezinka. V piatich
kategóriach súťažilo
23 sólistov, 3 duetá a
jedna skupina z Pezinka a zo Šenkvíc.
VÝSLEDKY: kat. 9 – 12 roční –
1. Martina Augustiničová (Šenkvice), Najkrajšia SMS-ka, 2. Rudolf Rosenberger (Pezinok), Voda, čo ma drží nad vodou, 3. Stanislava Svetlíková (Šenkvice),
Dam, dubi dam, kat. 13 – 16
roční – 1. Marianna Sýkorová
(Pezinok), Out of reach, 2. Nikola
Kovalovská (Pezinok), Tři oříšky ,
3. Eva Rosenbergerová (Pezinok), Titanic, kat. 20 – 60 r. – 1.
Michaela Šoková (Šenkvice), Prý

se tomu říká láska, kat. 60 a viac
– 1. Rudolf Somík (Pezinok), Nervózna família, 2. Ján Berák (Pezinok), 3. Ján Lunák (Pezinok),
Na tom našom potočku, duetá a
skupiny – 1. Dominika Grancová
a Dominika Grancová (Šenkvice), Shoop, shoop song, 2. hud.
skupina Delete (Pezinok), Complicate , 3. Mária Grellová a Ján
Lunák (Pezinok), Chodníček belavý. Cenu primátora dostal Alojz
Sloboda.
(mo)

Osadenie banskej klopačky na
námestí.

V stredu 21. júna sme si už tradične pripomenuli vyše šesťstoročnú banícku históriu nášho
mesta. V tento deň prijal pezinských baníkov – členov Malokarpatského baníckeho spolku a ich
rodinných príslušníkov – v reprezentačných priestoroch Obradnej
siene primátor mesta Oliver Solga. Pripomenuli sme si nielen
slávnu tradíciu ťažby zlata a iných
nerastov, ale hovorili sme najmä o
súčasnosti a budúcnosti. V parku
na námestí sme pred dvoma
týždňami osadili banskú klopačku,
pri príležitosti spomínaného stretnutia sme odhalili na budove mestského úradu pamätnú tabuľu, pripomínajúcu každému návštevníkovi mesta pezinské baníctvo, do
budúcnosti chystáme banskú expozíciu v dome na Holubyho 22,
kde sa teraz robí intenzívny archeologický a pamiatkársky prieskum, pri ktorom pomáhajú aj baníci. Okrem toho sa baníci permanentne podieľajú na spoločenskom a kultúrnom živote nášho
mesta a vedú aktívny klubový život. V mnohých aktivitách môžu
byť príkladom a inšpiráciou pre iné
spoločenské organizácie, najmä
tým, že i napriek skutočnosti, že
aktívna banská činnosť a ťažba
skončili, oni si naďalej uchovávajú
svoje tradície a pestujú hrdosť na
banícky stav.
Malokarpatský banícky spolok
ďakuje firme Granit Pavla Rajčeka
za bezplatné vyhotovenie pamätnej tabule.
(s)

