Kultúrne centrum Pezinok pod
záštitou Mesta Pezinka zorganizovalo opäť úspešnú prezentáciu
činností a stretnutia všetkých generácií z Pezinka a Mladej Boleslavi. Partnerské vzťahy medzi
našimi mestami sa najlepšie
prejavujú práve týmto spôsobom.
Vo štvrtok, 29. marca, bola za
účasti primátora Pezinka Olivera
Solgu a 1. námestníka Magistrátu
Mladej Boleslavi Jana Smutného
slávnostne otvorená výstava Kataríny Vávrovej žijúcej a tvoriacej v
Pezinku.
Tomu predchádzalo stretnutie
primátorov oboch miest, kde nový

primátor Mladej Boleslavi MUDr.
Raduan Nwelati s potešením skonštatoval, že spolupráca medzi našimi mestami je najplodnejšia,
bude sa naďalej rozvíjať a prisľúbil
skorú návštevu Pezinka.
V piatok v dopoludňajších hodinách sme uviedli v Kultúrnom stredisku Svět program pre najmenších – žiakov 1. stupňa ZŠ – divadelné predstavenie Vynález Divadla Zanzara. Napriek tomu, že deti
na začiatku tvrdili, že nebudú rozumieť po slovensky, hneď po prvej
vete chápali a výdatne pomáhali
smutnej víle, ale aj bojovali (aspoň
slovne, rukami a nohami) proti ježi-

babe a drakovi, to všetko v podaní
Pezinčanky Martiny MichalcovejHalamíčkovej, ktorá ich i s Paľkom
Peschlom ml. v závere roztlieskala a rozosmiala.
To ôsmaci v hľadisku Domu detí a
mládeže si ihneď porozumeli s účinkujúcimi na javisku z pezinského
CVČ, ktorí hrou Alica za zrkadlom
divadelného zoskupenia Desky reprezentovali na Festivale pána Pipa.
O popoludňajšom programe Divadla folklóru Radosť v Dome kultúry píšeme na inom mieste.
Večerné stretnutie seniorov z
oboch miest sa začalo prehliadkou Domu s opatrovateľskou služ-

bou, ktorý je krásne zrekonštruovaný a poskytuje veľmi dobré
služby pre starších obyvateľov
Mladej Boleslavi. Spievaniu a spomínaniu nebolo konca-kraja, ba
našli sa i pamätníci, ktorí ešte ako
mládežníci boli pri vzniku partnerských vzťahov našich miest.
Vzájomné debaty boli veľkým
prínosom a všetci sme z Mladej
Boleslavi odchádzali obohatení o
skúsenosti z oblasti kultúrnej, sociálnej i bezpečnosti mesta. Ďakujeme a tešíme sa na ich návštevu
o rok v Pezinku.
Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka KC

Družobné kontakty medzi Mladou Boleslavou a Pezinkom trvajú
od roku 1949. Podieľali sa na nich
nielen predstavitelia ale aj občania
oboch miest. V posledných rokoch
sú kontakty veľmi intenzívne, obaja
partneri striedavo po roku organizujú dni svojich miest – v Mladej
Boleslavi sa predstavuje Pezinok a
v Pezinku Mladá Boleslav.
Tento rok, Pezinčania organizovali Dni Pezinka v Mladej Boleslavi.
Gestor kultúrneho programu – Kultúrne centrum, tentoraz na živé
vystúpenie vybral aj Folklórne divadlo Radosť.
Do Mladej Boleslavi sme odchádzali autobusom skoro ráno.
Cestovalo sa nám príjemne, prialo
nám aj počasie. Po príchode do
partnerského mesta sa nám dostalo srdečného prijatia, potom nás
zaviedli do kultúrneho domu, kde
bolo vystúpenie. Naše predstavenie Vínko, vínko, tvrdý chlebík bolo
naplánované na druhú popoludní,
mali sme teda plné ruky práce, aby
sme prípravy zvládli. Museli sme
postaviť scénu a precvičiť niekoľko
pasáží.

Na predstavení sme boli milo
prekvapení, že sála sa zaplnila do
posledného miestečka. Potešilo
nás, že publikum nás prijalo ve ľmi
srdečne, spievali s nami naše pesničky a potleskom si vyžiadali
ešte aj prídavok. Po vystúpení
sme mali družobné stretnutie s
miestnymi občanmi, hostitelia
nám pripravili bohaté ob čerstvenie. Jedli sme jedlá českej kuchyne a popíjali naše pezinské
vínečko. Radosť zo stretnutia
bola obojstranná a úprimná, rozprávali sme sa a spievali, nálada
bola dobrá a veselá. Na úvod sa
nám prihovorili riaditelia mestských kultúrnych inštitúcií – z Mladej Boleslavi Vratislav Houštecký
a z Pezinka Ingrid Noskovi čová.
Slávnostný prípitok predniesol
člen Folklórneho divadla Rados ť
Miroslav Pisárik.
Po občerstvení dobrá nálada
pokračovala, prispeli ku nej aj
naši muzikanti – Mirko Pisárik na
klarinete a Janko Veselý na harmonike. Rozchádzali sme sa až v
neskorých hodinách, plní krásnych dojmov.

Na druhý deň sme si pozreli
Mladú Boleslav. Je to krásne mesto, s bohatou historickou minulosťou a krásnymi dobovými budovami. Po prehliadke mesta bola
rozlúčka, úprimné stisky rúk,
poďakovanie za krásne chvíle
strávené spolu.
Po ceste domov sme sa zastavili
v stovežatej mati čke Prahe, kde

sme si v sprievode pani riadite ľky
Noskovičovej pozreli centrum
mesta – Václavské a Staromestské námestie, Orloj, Karlov most a
mnohé iné. Domov sme prišli
šťastní a plní prekrásnych zážitkov. Vďaka patrí všetkým, ktorí
nám takéto krásne podujatie
umožnili, najmä Mestu Pezinku.
Ján Veselý

Po predstavení v Mladej Boleslavi.

Po dva dni som obchádzal vozidlom na Suvorovovej ulici pracovníkov Petmasu, ktorí na vozovke zametali krajnice. Na ceste nebolo žiadne upozornenie na
vyskytujúcu sa prekážku, pracovníkom chýbali tiež reflexné vesty. Toto všetko sa
dialo na hlavnej ceste asi 300 metrov od Špeciálneho súdu.
Ako obyvateľ Pezinka som zostal rozčarovaný, ako spoločnosť Petmas, ktorá
zabezpečuje pre Mesto Pezinok okrem iného aj zametanie verejných
priestranstiev hrubo porušuje bezpečnostné predpisy pre svojich zamestnancov
a znižuje bezpečnosť cestnej premávky.
Na to, aby sa to napravilo
stačí, aby majiteľ Petmasu
investoval do pracovníka asi
140 Sk na zakúpenie reflexnej
vesty a na začiatku zmeny naložil na multikáru, ktorá odváža odpad, prenosné dopravné značky upozorňujúce
na práce na ceste. Niekedy
stačí tak málo. Karel Votava

Riaditeľstvo Základnej školy, Fándlyho ul. č. 11 v Pezinku
oznamuje, že v školskom roku 2007/2008 otvára v 5. ročníku
triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktorá má na škole tradíciu a trvá nepretržite
20 rokov.
Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť
písomne na riaditeľstvo ZŠ do 25. mája 2007. Prihlásiť sa
môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku na osemročné Gymnázium v Pezinku alebo v Modre.
V triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sa vyučuje anglický jazyk, ako nepovinný predmet nemecký jazyk a od 8. ročníka informatika.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 12. júna 2007 o 8.00 hod.
na ZŠ Fándlyho ul. Žiaci sa podrobia písomnej skúške z matematiky v rozsahu učiva 1. stupňa ZŠ.
Bližšie informácie na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul., kde si
môžete vyzdvihnúť aj prihlášky, ktoré si možno stiahnuť tiež
z webovej stránky školy.
Mgr. Milan Janoga, riaditeľ školy

