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Iste nevítanou novinkou v služ bá ch ž eleznice už pá r týž dň ov je,
ž e batož inové zá sielky vo vybavovacej kancelá rii na pezinskej ž elezničnej stanici prijímajú a vydá vajú
len do 15. hodiny (v sobotu a nedeľu do 14. hod.). Po tomto čase
môž ete zá sielku podaťuž len v Bratislave či Trnave. Taktiež keď vá m
zá sielka príde v čase medzi 15.
hodinou a 7. hodinou rannou v Pezinku ju nevylož ia, ale putuje do
Trnavy alebo Bratislavy. Keď je vaša zá sielka ťaž šia ako 15 kg, môž ete ju poslať tiež len z dvoch spomínaných miest. Okresné mesto sa
tak dostalo v týchto služ bá ch na
úroveň dedinskej ž elezničnej stanice. Dôvodom vraj sú úsporné opatrenia.
Je smutné , keď sa služ by, stá le
drahších ž elezníc, miesto skvalitň ovania ešte zhoršujú.
(mo)

Opäť by sme vá s chceli, vá ž ení
občania, upozorniť a vyzvať, aby
ste nefajčili a nepouž ívali otvorený
oheň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku pož iaru,
v blízkosti obilia, stohov slamy, strnísk a suchých porastov.
V okrese Pezinok vzniklo v obdobíž atvy v minulom roku 21 pož iarov.
Príčinou je spaľovanie zvyškov
slamy, vypaľovanie suchých porastov, zakladanie ohň ov a taktiež nedodrž iavanie predpisov a nariadení
osobami, nedôsledné vykoná vanie
kontrol a udrž iavanie technické ho
stavu poľnohospodá rskej zberovej
a pozberovej techniky, samovznietenie uskladnených krmovín a nekontrolované hry detí.
Upozorň ujeme rodičov, učiteľov,
vychová vateľov, aby venovali deťom zvýšenú pozornosť, najmä v
čase prá zdnin. V tomto obdobídeti
zapríčiň ujú mnoho pož iarov a vystavujú sa zraneniam.
OR Hasičského a
zá chranného zboru
INZERCIA

Poď akovanie
Ď akujem prednostovi Okresné ho úradu pá novi Bílikovi a
jeho zá stupcovi pá novi Hološkovi za bezodkladné vyriešenie
môjho problé mu s úradníkmi
verejnej sprá vy.
Profesioná lnym prístupom mi
ako občanovi a ž ivnostníkovi
nad rá mec svojich povinností
pomohli v situá cii pre mň a
takmer neriešiteľnej.
Dúfam, ž e svoj kladný vzťah k
jednoduchým občanom si zachovajú aj do budúcna.
Karel Votava

Cez víkend v 24. týždni ste mohli pred domom Františ ka Letnické ho (na snímke) na
Vajanské ho ulici zazrieť sú dok s vínom, pohá riky a veľký plagá t s týmto textom: Kto si
smädný napi sa, na zdravie 60-nika. Takýmto
originá lnym spôsobom chcel oslá venec
počastovať okoloidú cich pri príležitosti svojho
životné ho jubilea.
Pezinčania poznajú Ferka ako dlhoročné ho
pracovníka mestských firiem - Drobnej prevá dzkarne a Technických služieb, teraz
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l AGADOS SLOVAKIA s.r.o . - výroba a predaj
prívesných vozíkov, montá ž ťaž ných zariadení,
Hrnčiarska 2;
l WANDA-DZ, s.r.o. - Krajčírska dielň a, Myslenická 130;
l GAME WORLD - Jozef Líška, Bystrická 28;
l UNI BANKA, a.s., Holubyho 27;
l NIKAS - vý roba ná bytku - Vladimír Koleň á k,
Nová 7;
l PALACINKY LENKA - Gabriel Kendereš, Holubyho 24;
l ŠTÚ DIO KRÁ SY - COLOMBINA - Ná vratková kaderníctvo, Vašková - kozmetika, Holubyho 13;
l NAVETA, s.r.o. - Zlatníctvo, M.R. Š tefá nika 19;
l RELAXAČ NÉ A MASÁ ŽNE SLUŽBY - Má ria
Ilovičná , Holubyho 42;
l Ľ UDOVÝ MARKET - R. Horný, Kollá rova 16;
l KADERNÍCTVO - A. Kovaničová , Obr. mieru 58.
Ubehlo už niekoľko týž dň ov od
ná vštevy našej druž obnej školy na
Kupecké ho ulici v Pezinku.
Vo štvrtok 23. má ja vyšiel od 6. ZŠ
v Mladej Boleslavi autobus s 29 zamestnancami. Cesta v úmornom
teple bola vyčerpá vajúca a únavná .
Všetka únava z ná s ale spadla po
príchode do Pezinka. Tradičné slovanské privítanie
chlebom a soľou pred budovou školy, vo vestibule
milé vystúpenie tanečníc,
spevá čky s krá snym hlasom a cvičenky aerobiku. Keď ná m ž iačky
odovzdá vali malé kytičky, niektoré z
ná s sa neubrá nili slzá m dojatia.
Slá vnostne prestretá tabula v školskej jedá lni a výborné občerstvenie
ná m dali celkom zabudnúť na dlhú
cestu.
Odišli sme sa ubytovať do penziónu v krá snom prostredía pripravovali sme sa na večerné stretnutie s
ostatnými členmi pedagogické ho
zboru. Po ná vrate do školy sme boli
uchvá tení slá vnostným prostredím
v školskej jedá lni, za ktoré by sa

Kaž dý už ívateľ ká blovej televízie, ktorú prevá dzkuje UPC
Slovensko s.r.o., iste pozorne sledoval ako sa vyvinie situá cia
okolo avizované ho zvyšovania cien za tieto služ by.
Vlna nesúhlasu sa zdvihla potom, čo spoločnosť ohlá sila
zvýšenie ceny u rozšírené ho súboru na 306 Sk. Zareagoval aj
Telekomunikačný úrad SR, ktorý tento krok UPC napadol.
Vysvetlenie ž iadalo i mesto Pezinok, začali konať aj rôzne
iniciatívy na ochranu postihnutých už ívateľov, vec sa dostala
aj na súd.
Po niekoľkých mesiacoch sa ná m však dostala do rúk informá cia UPC, z ktorej sme sa dozvedeli, ž e dň om 22.6. 2002
nadobudlo prá voplatnosť Rozhodnutie Telekomunikačné ho
úradu SR, ktorým vstupuje do platnosti nová regulá cia cien za
služ by ká blovej televízie. V súlade s novou regulá ciou nadobudne od 1.8. 2002 účinnosťnový cenník služ ieb UPC.
Podľa tohto cenníka je cena za súbor Klasik 351,40 Sk, ale
UPC garantuje už ívateľom do konca roku 2002 tzv. vernostnú
zľavu vo výške 45,40 Sk, takž e budú platiťlen 306 Sk mesačne.
Od 1.1. 2003 už bude v platnosti nová cena vo všetkých
mestá ch, kde služ by zabezpečuje UPC.
UPC očaká va, ž e tento krok sa stretne u zá kazníkov s pozitívnou odozvou a zá roveň sa im ospravedlň uje za komplikovanú situá ciu, počas predchá dzajúceho obdobia.
UPC dosiahol teda čo chcel, od 1.8. do 31.12. 2002 bude
zá kazník platiť 306 Sk, ako to pôvodne pož adoval, a od 1.1.
2003 podľa novej regulá cie dostane ešte viac. Zá kazníkovi
neostá va nič iné , len platiťzvýšené sumy podľa nové ho cenníka alebo ká blovku zrušiť a zabezpečiť si iný spôsob príjmu
TV signá lu.
(mo)

Prá zdninová rybačka na Saulaku.

nemusel hanbiť ani niekoľkohviezdičkový hotel. Okrem pedagógov tu
boli i zá stupcovia mesta a predseda
rodičovské ho združ enia. V neskorých večerných hodiná ch sme sa
rozišli, pretož e (na rozdiel od ná s)
domá cich kolegov čakalo na druhý
deň riadne vyučovanie.

Na druhý deň ná m uká zali školu.
Pozreli sme si počítačovú učebň u a
potom sme navštívili i ďalšie triedy.
Deti ochotne odpovedali na otá zky
svojich učiteliek, reagovali na naše
a same mali chuť sa pýtať. Po "malom" občerstvení sme spoločne s
vedením školy odišli na miestnu
radnicu, kde ná s prijal zá stupca primá tora Oliver Solga. Vypočuli sme
si zaujímavý prejav o histórii Pezinka i o vzá jomných vzťahoch
miest Pezinok a Mladá Boleslav.
Nasledovala prehliadka súkromných viná rskych zá vodov.

Snímka (mo)

Odchá dali sme plní zá ž itkov a
dojmov. Boli sme nadšení množ stvom projektov, ktoré sú naši kolegovia schopní za podpory vedenia
školy realizovať. Myslíme si, ž e vá m
má me čo zá vidieť. Nielen titul
majstrov sveta v ľadovom hokeji,
ale predovšetkým školu, ktorá má
úž asnú atmosfé ru a kde je na kaž dom kroku cítiť pohodu
a nadšenie všetkých.
Túto cestu začalo predchá dzajúce vedenie
školy na čele s riaditeľkou Mgr. Emíliou Pilá tovou a zá stupkyň ami Mgr.
Vierou Radičovou a Mgr. Evou Viktorínovou a teraz pokračuje s riaditeľkou Mgr. Vierou Radičovou a zastupkyň ami Mgr. Katarínou Volankovou a RNDr. Tatianou Srokovou.
Ď akujeme za úž asné dva dni a
má me sa od vá s čo učiť. Dúfame,
ž e našu prá cu budeme rozlišovať
"pred Pezinkom" a "po Pezinku".
Tešíme sa na ďalšie stretnutie a
spoluprá cu.
Učitelia 6. ZŠ Mladá Boleslav

