Naše mesto v poslednom období navštívili dve významné oficiálne
zahraničné delegácie hasičov.
V septembri boli prvýkrát na Slovensku na návšteve medzinárodní
hasičskí rozhodcovia z Belgického kráľovstva. Niekoľko dní z týždenného pobytu strávili v Pezinku. Okrem odborného programu s požiarnym zameraním sa oboznámili s históriou a súčasnosťou mesta. Navštívili naše múzeá, historickú časť mesta, náučné chodníky, športové
areály, Galériu insitného umenia. Zúčastnili sa tiež na Vinobraní,
hasičskej súťaži a na besede so žiakmi SOU na Komenského ulici.
Ďalšou významnou návštevou bola delegácia Rakúskeho spolkového
zväzu hasičov. Viedli ju zemský prezident hasičov Burgenlandu Ing.
Seidel a zemský veliteľ hasičov Dolného Rakúska Ing. Buchta. Spolu s
vedúcimi funkcionármi krajských štruktúr Hasičského a záchranného
zboru v Bratislave a Trnave rokovali o vzájomnej cezhraničnej spolupráci a pomoci.
Obe delegácie v reprezentačných priestoroch Starej radnice prijal
primátor mesta Oliver Solga. Koordinátorom stretnutí bol podpredseda
OV DPO Pezinok – Senec Peter Ronec.
(pr)

Na výzvu Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá vyhlásila v rámci
programu Euroscola súťaž, zareagovalo pezinské Gymnázium.
Cieľom tejto súťaže je posilniť verejnú diskusiu o Európe a v prípade úspechu navštíviť Štrasburg
a rokovať v budove Európskeho
parlamentu ako ozajstní europoslanci.
S ambíciou obstáť v súťaži čo
najlepšie pripravujú pezinskí gymnazisti na piatok 12. januára 2007
happening, ktorý poskytne mladým ľuďom od 16 do 18 rokov
priestor na získanie nových poznatkov o fungovaní európskych
nadnárodných inštitúcií, výmenou
názorov o záležitostiach, ktoré sú
blízke mladým ľuďom a v neposlednom rade aj možnosť uvedomiť si význam znalosti cudzích
jazykov pre komunikáciu s partnermi z členských krajín.
Partnerom Gymnázia je Študentský parlament v Pezinku. Kontakt na koordinátora projektu:
Adam Danišovič, tel. 0918 146
126. Bližšie informácie o programe happeningu budú uverejnené
na www.pezinok.sk.
(EL)

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí povoľuje REVII –
Malokarpatskej komunitnej nadácii, konanie verejnej zbierky v
čase od 1. 2. 2007 do 1. 2. 2008.
Výnos použijeme na podporu
projektov charitatívneho, sociálneho, vzdelávacieho, kultúrneho charakteru a projekty na
ochranu životného prostredia,
starostlivosti o deti a mládež a
znevýhodnených občanov.
Nadácia REVIA

Prijatie rakúskych hasičov v Starej radnici.

V Dome kultúry sa 14. decembra
uskutočnila slávnostná akadémia
pezinského Gymnázia pri príleži-

tosti 15. výročia družobných kontaktov s rakúskym Gymnáziom vo
Wiener Neustadte.

Partnerstvo medzi gymnáziami v
Pezinku a vo Wiener Neustadte
nadviazali vtedajší riaditelia Dr.
Jozef Mruškovič a Dr. Bruno Stachel. Na prvej návšteve v Rakúsku
sa zúčastnila aj terajšia riaditeľka
pezinského Gymnázia RNDr. Alžbeta Vodová.
Alžbeta Vodová na tohtoročných
oslavách, na ktorých sa zúčastnili
pedagógovia a študenti školy, privítala riaditeľa rakúskeho gymnázia Dr. Wernera Schwarza, jeho
kolegov z pedagogického zboru i
študentov. Obe partnerské strany
konštatovali, že vzájomné kontakty sú pre nich prínosom a chcú v
nich naďalej pokračovať.
V kultúrnom programe na akadémii vystúpili študenti oboch škôl.
(mo)

Druhý novembrový týždeň (6. –
10. 11.) navštívili ZŠ Kupeckého
učiteľky a žiačky z partnerskej
školy z nemeckého mestečka Zeulenroda. Na ich návštevu sme sa
veľmi tešili a poctivo pripravovali.
V pondelok večer sme ich čakali
na stanici. Spočiatku sme sa obávali, ako sa s nimi dohovoríme, ale
nakoniec sme to zvládli celkom
slušne. Veľmi nám však pomohli aj
slovníky. Prvá noc bola zo všetkých asi najťažšia. Začali sme sa
spoznávať. Na druhý deň hostí z
Nemecka srdečne privítala riaditeľka školy a potom sa zoznámili s
ostatnými žiakmi. Chvíľu pobudli
na našej hodine matematiky a potom sme odišli na výlet do Bratislavy. Boli sme na hrade, v starom
meste a v obchodnom centre. Domov sme sa vrátili až podvečer. Na
ďalší deň sme na škole pripravili
konferenciu o projekte COMENIUS. Prekvapením na záver bol
koláč priateľstva, ktorý sme upiekli
spoločne.
Nasledujúci deň sa naši hostia

zúčastnili na hodinách anglického
a nemeckého jazyka v jazykových
triedach. Poobede sme boli na
prehliadke Pezinka. O piatej sme
sa stretli v jednej reštaurácii, kde
sme mali rozlúčkovú večeru. Zabávali sme sa, ale bolo nám smutno,
že je to náš posledný spoločný
večer.

Ráno sme ich išli odprevadiť na
stanicu. Keď prišiel vlak, poslednýkrát sme sa rozlúčili. Návšteva sa
skončila. Budú nám chýbať, lebo
sme sa s nimi skamarátili. Sme
radi, že sme mohli spoznať našich
rovesníkov z inej krajiny. Už teraz
sa tešíme na návštevu u nich.
Žiaci 9. A triedy ZŠ Kupeckého

Spoločná snímka z návštevy v Bratislave.

