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Odborná komisia v zložení PaedDr. René Bílik, CSc. (predseda),
Magdaléna Steinerová , PhDr. Ľubomíra Mihá liková , CSc. a Daniela
Debná rová (za KC), vyhodnotila X.
ročník Literá rnej sú ťaže žiakov a
študentov o Cenu primá tora mesta
Pezinok.
Žiacke práce - PRÓ ZA
1. miesto - Šoš ovka - Danka Sílešová , ZŠ Na bielenisku, 2. miesto Kráľovstvo - Zuzana Fordiná lová ,
ZŠ Kupeckého, 3. miesto - Stredná
na Orgovánovej - Barbora Grú berová , ZŠ Fá ndlyho.
Žiacke práce - POÉ ZIA
1. miesto - Fialka - Petronela Pivarčiová , ZŠ Na bielenisku.
Š tudentské práce - PRÓ ZA
1. miesto - Slnko - Martina Zborovanová , Gymná zium Pezinok, 2.
miesto - Myš ka, Kvetinka, Jedlo Michaela Peťková , Pezinok, 3.
miesto - Shelly - Michaela Suríniová , OA Pezinok.
Porota udelila mimoriadnu cenu,
heslo Mabu , Linda Piktorová , Pezinok.
Š tudentské práce - POÉ ZIA
1. miesto - Anjelik - Katarína Bočevová , Pezinok, 2. miesto - Johanka
- Marta Guštafíková , Pezinok, 3.
miesto - Morning Coffe - Lívia
Kľú čiková , Pezinok.
Traja ocenené ú častníci v každej
kategórii získali finančnú odmenu.
Vybrané ocenené prá ce uverejníme v niektorom z najbližších čísel
(mo)
Pezinčana.

Jú nové číslo mesačníka Boleslavan prinieslo informá ciu o ú činkovaní mladoboleslavského zboru
Trio Profundo na tohtoročnom festivale chrá mový ch zborov Ad Una
Corda v Pezinku.
Č len zboru Jiří Bartoš sa v redakčnom rozhovore vyjadril aj na
adresu ná šho podujatia: "Neprehliadnuteľnou č rtou podujatia bola
jeho vý borná atmosféra, ktorá i napriek vysokej profesnej ú rovni zú č astnený ch telies a divákov nestráca charakter príjemného zastavenia nad hudbou a jej zmyslom a zostáva tak miestom zaujímavý ch neformálnych stretnutí. Vďaka š irokému spektru hudobný ch žánrov sa
teš í i pomerne veľkému záujmu verejnosti, na svoje si priš iel milovník
klasickej vokálnej hudby i priaznivec folku a rocku".
Z tohto člá nku sme sa dozvedeli,
že pezinský zbor Ad Una Corda
bude v októbri hosťovať v Mladej
Boleslavi.
(mo)
l Pozývame vás na stretnutie
Sahadža jogy, na láskavú cestu
hľadania vnútornej rovnováhy a
harmónie v nás. Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho 42, Malý
salónik. Ú vodný program je 4. júla
o 18.30 hod. Vstup zdarma.

Centrum mesta v tý chto dňoch skráš lila nová budova, ktorej investorom
je sú kromný podnikateľský subjekt. Okrem poboč ky Unibanky tu bude kaviareň a na poschodí pravdepodobne galéria. Objekt, ktorý projektoval Ing.
arch. Vladimír Kruš inský , vhodne zapadol do architektú ry tejto č asti mesta.
(mo)

Začiatkom jú na sa uskutočnila
kontrola v pezinský ch reštauračný ch pohostinský ch zariadeniach, zameraná na dodržiavanie času predaja a nočného pokoja. Poverení pracovníci mesta
navštívili jedená sť prevá dzok, v
štyroch zistili tieto nedostatky:
VEGA, Novomeského 56 - prevá dzka na terase po otvá racích
hodiná ch, Meštiansky pub, Holubyho 9 - hlučná reprodukovaná
hudba na ná dvorí a otvorené po
prevá dzkovom čase, Jama Pub

- Club, Štefá nikova 31 - hlučná
reprodukovaná hudba, Café Music, Štefá nikova 23 - hlučná reprodukovaná hudba, otvorené
po prevá dzkovom čase.
Nedostatky doriešili na mieste.
Mestský ú rad v Pezinku k 13. 6.
2002 vydal 44 vý nimiek času predaja v zmysle VZN č. 2/2002 (po
22.00 hod.). Vý nimku predĺženého času predaja neudelili piatim prevá dzkam s terasou a ďalším šiestim, ktoré požadovali
predĺžený čas predaja.
(mo)

V má ji prebehla v Pezinku sú ťaž
v triedení komuná lneho odpadu.
Dvojice vyškolený ch mladý ch aktivistov Občianskeho združenia Prevencia AD (Ľubo Tuleja - Martin
Kopecký , Zuzana Zifcsá ková - Monika Sabolová , Katarína Kolá riková - Ľudmila Krasňanská , Dušan
Doktorík - Adam Repa) navštívili
700 domá cností a skontrolovali
513 domá cností. Uká zalo sa, že tí,
ktorí odpad triedia, robia to veľmi
dobre, až vý borne.
Z tý ch, ktorí dostali hodnotenie
vý borný sme vyžrebovali tý chto
vý hercov:
1. cena - Víkendový pobyt v horskom penzióne (venovalo Občianske združenie Prevencia AD) - rodina Withardovcov, Šafá rikova
14, 2. cena - 2000 Sk (venovala
firma Petmas-Onyx s.r.o.) - Helena
Zemjarová, ulica kpt. Jaroša 17, 3.
cena - 1000 Sk (venovala firma
Petmas-Onyx s.r.o.) - rodina Straková, Fraňa Krá ľa 7, 4.-8. cena 500 Sk (venovala firma PetmasOnyx s.r.o.) - rodina Struhárová ,
Mý tna 13, rodina Trojanová , Svobodova 27, rodina Vargová , Slnečná 36, rodina Gyuriš ová , Drobišova 21, Teré zia Guš tafíková ,
Cajlanská 213. Cena MESTA PEZINOK (bezplatný odvoz komuná lneho odpadu v roku 2003) - rodina
Matheová, Šancova 4.
Pripomienky k technickému zabezpečeniu triedenia sme odovzdali firme Petmas-Onyx. Tešíme
sa spolu s vý hercami a veríme, že
Pezinčania budú triediťlepšie a do
sú ťaže sa zapoja aj v roku 2003.
OZ Prevencia AD

Prvé víťazstvo Janky Mezeiovej mácenu zlata
Otca vždy obdivovala, že vie
strieľať a mô že sa zú častňovať na
poľovníckych sú ťažiach. Sľú bil jej,
že ju raz zoberie na strelnicu. Stalo
sa to minulý rok, bol to darček k jej
narodeniná m.
"Ocino ma zobral na strelnicu,
kde mali sú ťaž poľovníci. Umožnili
aj mne, aby som si vystrelila. Vyš lo
mi to, vš etký ch som svojím strelecký m kumš tom prekvapila. Bol tam
aj jeden funkcionár zo Športového
streleckého klubu Stupavan, ktorý
ma pozval na stupavskú strelnicu.
Tu som eš te viac na seba upozornila, ukázalo sa vlastne, že som strelecký talent" - povedala ná m Janka
Mezeiová z Grinavy.
To bol začiatok športovej kariéry,
mladej, šestná sťročnej dievčiny.
Na majstrovstvá ch Slovenska, prekvapivo ako začiatočníčka, skončila druhá . Zvíťazila Zuzana Štefečeková , ktorá sa streľbe intenzívne
venuje už viac rokov, a je jej veľký m
športový m vzorom. S touto sú perkou sú ťažila viackrá t, nikdy sa jej
však nepodarilo nad ňou zvíťaziť.

Na tohtoročný ch jú nový ch Majstrovstvá ch Európy v Lonato v Taliansku Janka pô vodne nemala štartovať, pretože sa jej nepodarilo splniť kvalifikačný limit. Dva dni pred
odchodom našej vý pravy do dejiska
šampioná tu sa jej však ozval reprezentačný tréner a povedal jej, aby
sa pripravila, lebo pravdepodobne
do Talianska pocestuje. O jej dodatočnej nominá cii rozhodla zrejme
posledná domá ca sú ťaž, na ktorej
dosiahla dobrý vý sledok.
V Taliansku akoby sa chcela odvďačiťza prejavenú dô veru. Štartovala v juniorskej kategórii trap a dosiahla senzačný vý kon, ktorý znamenal zisk zlatej medaily. Na druhej
priečke sa umiestnila reprezentantka Turecka, bronzová skončila
spomínaná Zuzana.
Prvé a hneďtakéto víťazstvo na
vrcholnom európskom podujatí
bolo iste veľkou senzá ciou, ale už
predchá dzajú ce vý sledky mladej
Pezinčanky naznačovali, že ide o
ozajstný talent, ktorý sa vý raznejšie
ešte prejaví.
Janka bude mô cťú spech z európ-

skeho šampioná tu potvrdiť už na
jú lový ch majstrovstvá ch sveta vo
Fínsku.
(mo)

Janka Mezeiová držív ruká ch
zlatú medailu a diplom z Majstrovstiev Euró py v š portovej
streľ be v Lonato v Taliansku.

