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V zmysle vš eobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinka č .
10/2002 zo 14. novembra 2002 sa
bude konaťv dňoch 6. a 7. februára
od 15.00 do 18.00 hod. zápis žiakov do 1. roč níka na š kolský rok
2003/2004 na vš etký ch základný ch
š kolách v Pezinku.
Zápis sa uskutoč nípodľa ulíc:
ZŠ Holubyho: Holubyho, Š tefánikova, Záhradná, Š ancová, Kollárova,
Tehelná, Mladoboleslavská, Jesenského, Za koníč kom, Za dráhou, Dobš inského, Radnič né nám., Moyzesova, Slneč ná, Senecká, Meisslova,
Pod lipou, Chalúpkova, Mý tna, Kalinč iako va, Ho llého , L esn ícka ,
Š enkvická, Sládkovič ova, Hrnč iarska, Š . Polkorába, Bernolákova 1 47, Za hradbami 3 - 15, Potoč ná, Panholec, Talihof, Farská, Kuč iš dorfská.
ZŠ Fá ndlyho: 1. mája, Fándlyho,
Obrancov mieru, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská, SNP,,
Gorkého, Saulakova, Hviezdoslavova, Tolstého, Fraňa Kráľa, Mierová,
Bernolákova od č . 47 vyš š ie, Puš kinova, Majakovského, Za hradbami od
č . 16 vyš š ie, Vajanského, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská cesta,
Kukuč ínova.
ZŠ Orešie 4, miestna časť Grinava:
Myslenická, Železnič ná, Nová, Š túrova, Oreš ie, Podkarpatská, Družstevná, Virgovič ova, Cintorínska, Vinice,
Glejovka, Heč kova, Hurbanova, Matúš kova, Limbaš ská, Grobská cesta,
Slneč né údolie, Krkavec, Jána Raka.
ZŠ Na bielenisku: Rulandská, Muš kátova, Hroznová, Trnavská, Silvánska, Š vermova, Nálepkova, Jaroš ova, Drobiš ova, Markuš ova, gen. Svobodu, Pekníkova, Novomeského,
Š afárikova, Jiráskova, Jilemnického.
ZŠ Kupeckého: Kupeckého, Zámocká, Malokarpatská, KPL, Krížna, Malacká cesta, Kutuzovova, Svätoplukova.
Spoločné ulice pre ZŠ Na bielenisku a ZŠ Kupeckého, podľa zá ujmu rodičov: Suvorovova, Cajlanská, Bottova, Bokesova, Banícka,
Gogoľova, Rázusova.

Na Nový rok sa už po
druhý krát uskutoč nilo
stretnutie milovníkov
Malý ch Karpát a Klubu
priateľov turistickej
rozhľadne na Veľkej
Homoli. V krásnom prostredínaš ich hô r sa ziš li
stovky návš tevníkov,
ktorí si v srdeč nej sviatoč nej atmosfére vymenili novoroč né vin- š e.
Málokto z nich si nechal
ujsť príležitosť vyš liaÚ častníkom stretnutia sa prihovoril aj novozvo- pať po schodíkoch na
lený primá tor Pezinka Oliver Solga.
vrchol 21-metrovej
rozhľadne a pokochať
sa z nej po- hľadom na
nádherné okolie.
Na zač iatku stretnutia
sa k úč astníkom prihovorili primátori Pezinka
a Modry - Oliver Solga
a Vladimír Medlen, a
hlavní realizátori vý stavby rozhľadne Milan
Ružek a Anton Macháč ek.
Text a snímky (mo)

Pri zápise je zákonný zástupca
povinný predložiťplatný obč iansky
preukaz alebo identifikač nú kartu a
rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Od najväč š ieho dodávateľa televízneho signálu do Pezinka - spoloč nosti UPC Slovensko, s.r.o. Bratislava, sme sa v uplynulý ch dňoch
doč kali dvoch "darč ekov". Prvý bol
v podobe zvý š enia poplatku za
služby od 1.1. 2003, v mojom prípade je to z 306 na 351,40 Sk.
Druhý m "darč ekom" bol touto
spoloč nosťou š írený niekoľkodenný nekvalitný a miestami úplne preruš ovaný televízny signál, v období
vianoč ný ch sviatkov až do Silvestra, keď bolo doma najviac ľudí
a pochopiteľne v nepriaznivom poč asís najväč š ím záujmom o sledovanie televíznych programov.
Overil som si, že majitelia vlastný ch antén a odberatelia signálu
od konkurenč nej spoloč nosti z
Nitry mali televízny príjem v úplnom poriadku, len UPC zlyhala.
Seriózny partner by sa mal okamžite za takéto nedostatky svojim
zákazníkom ospravedlniť a za ne-

Z množstva fotografií, ktoré darovala pani Oľga Grígeľová archívu
Malokarpatského múzea, sme sa
rozhodli predstaviť vám ďalš iu.
Urč ite poteš í mnohý ch futbalistov a
zároveň aj hudobníkov.
Fotografia, ako médium spomienok je veľmi cenný m dokumentač ný m materiálom, ktorý mô že oživiť
aspoň malý moment, zabudnuté
obrazy minulosti.
Fotografia, ktorú máte možnosť
vidieť je klasický m š portový m kolektívnym portrétom hráč ov. Ide o
záber z rokov 1926 - 27. Podľa spomienok Bélu - syna V. Schellbergera (písali sme o ňom v minulom
č ísle), pri tomto zápase sa E. Suchoň stavil, že chytí loptu do č iapky

a aj sa tak stalo. Eugen Suchoň vý znamný slovenský skladateľ,
rodák z Pezinka a v tomto prípade
brankár, sedí v strede v č iapke obkolesený svojimi spoluhráč mi a
trénerom. Možnosť vidieť takúto
vý znamnú osobnosť zapísanú do
slovenský ch dejín v takejto úlohe,
zaiste dotvorí jej obraz o dimenziu
č asu dozrievania v pezinskom futbalovom klube.
V budúcnosti pripravujeme ďalš ie
prekvapujúce zábery z dejín Pezinka a jeho vý znamný ch osobnostíz náš ho archívu. V nasledujúcom č ísle to bude Š tefan Polkoráb,
ako ho nepoznáte.
Vladimíra Büngerová
Malokarpatské mú zeum

kvalitne poskytované služby znížiť
poplatok. Doč káme sa toho od
(ir)
UPC?
O vyjadrenie na list č itateľa sme
požiadali UPC Slovensko s.r.o.
Hovorca spoloč nosti Stanislav Š aling nám napísal:
- Zníž enú kvalitu signá lu a prerušovanie príjmu televíznych programov na uliciach Za hradbami a Bernolá kova spôsobila porucha na
podzemnom ká bli. 27. decembra
sme identifikovali príčinu vý padku
a 30. decembra 2002 sme uvedené
ulice napojili na kvalitný signá l. Za
vzniknutú nepríjemnosť sa ospravedlň ujeme.
od 1. januá ra 2003 zníž ila spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o. ceny
všetký ch pravidelný ch mesačný ch
poplatkov. Rozšírený súbor stojí
342,80 Sk a zá kladný súbor je dostupný už za 102,40 Sk. O aký chkoľvek zmená ch informujeme našich zá kazníkov v predstihu. Klientom odporúčame, aby sa so svojimi
otá zkami a ž iadosťami obrá tili na
Call centrum spoločnosti na telefó nnom čísle 02/594 22 444.

E. Suchoň v strede - v čiapke

Mestskásamospráva v spolupráci
s Kultúrnym centrom vyhlasuje XI.
roč ník literárnej súťaže o Cenu primátora mesta Pezinka. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladý ch
talentov.
Podmienky súťaže:
1. Na súťaži sa mô žu zúč astniť
žiaci základný ch a š tudenti stredný ch š kô l, ktoré majú sídlo na území
mesta, alebo ktorí majú v Pezinku
trvalé bydlisko.
2. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pô vodné,
mô žu maťpô vod v písomný ch kontrolný ch prácach.
3. Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doruč enie súťažný ch
prác v troch strojom (poč ítač om)
písaný ch exemplároch v slovenskom jazyku do 31.3. 2003 na adresu: Kultúrne centrum, Holubyho 42,
Daniela Debnárová.
4. Súťaž je anonymná, pri každom
texte treba uviesťnamiesto mena a
adresy heslo. V priloženej zalepenej
obálke, označ enej rovnaký m heslom, sa uvedie meno autora, jeho
adresa, dátum narodenia a š kola,
ktorú navš tevuje. Stedoš koláci pripoja k heslu symbol "SŠ ", žiaci základný ch š kô l symbol "ZŠ ". Obálky
budú otvorené až po vyhodnotení
súťaže.
5. Súťažné práce bude hodnotiť
odbornáporota vymenovanáprimátorom Mesta Pezinok.
6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v
každej kategórii - ZŠ a SŠ v žánroch
poézia a próza. Vš etky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepš ie práce uverejníč asopis Pezinč an.
7. Ak by súťažné práce nespĺňali
oč akávanú umeleckú úroveň, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo
niektorú z cien neudeliťalebo znížiť.
8. Vý sledky súťaže uverejní č asopis Pezinč an a webová stránka
mesta Pezinka.
9. Ak sa po otvorení obálky zistí,
že súťažiaci nespĺňa podmienky
súťaže, práca bude zo súťaže vyradená.
Organizač ný m zabezpeč ením
súaže je poverená D. Debnárová,
Kultúrne centrum Pezinok, Holubyho 42, tel. 033/641 3933.

