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Pá n primá tor, obraciame sa na
Vá s so ž iadosťou, aby ste sa spolu
s poslancami Mestského zastupiteľstva pozreli na pomenovanie
niektorých ulíc v naš om meste.
V grinavskej časti je už dosťnelogicky - Myslenická ulica. Treba ju
pomenovať tak, aby to zodpovedalo terajš iemu ná zvu tejto časti
obce.
Je potrebné vš ak komplexnejš ie
prehodnotiťaj ostatné ná zvy ulíc v
naš om meste, ktoré majú neopodstatnené ná zvy (napr. po neslovenských spisovateľoch).
Neodsúvajte bokom ani tieto veci, aj keď to môž e u časti občanov
spôsobiť starosti s vykonaním
zmien v evidencii.
Je potrebné ale, aby sa nové ná zvy ulíc konzultovali tiež s občanmi, alebo ich zá stupcami. Keď si
ná zov sami odsúhlasia budú mať
ku svojej ulici, a v konečnom
dôsledku i k mestu, iný vzťah.

Kultúrne centrum v Pezinku
vá m aj v š kolskom roku 2002/
2003 ponúka mož nosťzapojiťsa
do vzdelá vacích a pohybových
kurzov, ktoré sa začnú v októbri.
Ak má te zá ujem, informujte sa
na č. tel. 641 2093, 641 3949,
alebo osobne v KC Pezinok Dom kultúry, Holubyho ul. č .
42.
Otvá rame tieto kurzy:
- kalanetika
- joga
- moderná gymnastika pre
dievč atá
- taneč ný kurz
- balet
- astronomický krúž ok
Kultúrne centrum vá m ponúka
aj zapož ič iavanie servisu ako
sú- taniere, pohá re, príbory a
iné doplnky na prílež itostné
oslavy a stretnutia. Informá cie
na horeuvedených tel. číslach
alebo osobne v KC.

Jazyková škola
Tehelná 1, Pezinok

Č asto na sprejerov hromž íme, keď svojvoľne a neesteticky
maľujú a píš u po múroch a budová ch, čím spôsobujú ich majiteľom značné š kody. Nerobia to vš ak praví sprejeri, tí vedia,
kde sa môž u vo svojej zá ľube realizovať. Umož nilo im to aj Kultúrne centrum, keď im na tento účel v druhú augustovú sobotu
poskytlo múr amfiteá tra. Spokojnosťbola obojstranná , navyš e
výtvarné schopnosti hlavných aktérov ocenili aj početní divá ci.
(mo)

Obecný úrad v Slovenskom Grobe vá s srdečne pozýva na II.
ročník Dňa otvorených dverí prevá dzok s husacími š pecialitami.
Podujatie sa uskutoční 31. augusta (sobota) od 11. do 21. hodiny. V rá mci tejto kultúrno-spoločenskej a hostiteľskej akcie š trná sťpodnikateľských subjektov s husacími š pecialitami a jeden
s ochutná vkou vína budú ponúkaťná vš tevníkom pečené husi s
lokš ami. Porcia 20 dkg husi s dvoma lokš ami a prílohou bude
stá ť109 Sk.
Jednotliví podn i ka t e l i a v á m
predstavia svoje
prevá dzky, v ktorých nebudú chýbať ľudoví umelci. Pre ná vš tevníkov je pripravený
koč s konským
poťahom, na ktorom sa budú
môcť presúvať z
jednej prevá dzky
do druhej. Na terase Domu kultúry sa začne o 14. hodine kultúrny
program, v ktorom sa predstavia folklórne skupiny spoločne s
hudobnou skupinou Kométa, ktorá bude účinkovaťna tanečnej
zá bave.
Cena vstupenky, ktorá oprá vňuje ná vš tevníkov ku vstupu do
vš etkých podnikateľských zariadení a na kultúrny program s tanečnou zá bavou je 50 Sk. Vstupenky si môž ete objednať na
Obecnom úrade v Slovenskom Grobe, č. tel. 033/647 8210, 647
8222 (tiež fax).
Jozef Javorka
starosta

V nedeľu popoludní 21. júla sa na Radničnom ná mestí rozozvučali sirény pož iarnickych vozidiel. Sústredili sa tu dobrovoľní pož iarnici, prísluš níci Okresného riaditeľstva
Hasičského zboru a hosťujúci hasiči z rakúskeho druž obného mesta Neusiedl am See.
Predstavili sa s historickou i modernou technikou určenou na boj s pož iarmi a na zá sahy pri
dopravných nehodá ch a ekologických havá riá ch.
Cvičenie sa uskutočnilo pri prílež itosti 80.
výročia založ enia Zemskej hasičskej jednoty
Slovenska, pri zrode ktorej boli slovenské dobrovoľné hasičské zbory. Akcia mala pripomenúťcvičenia, ktoré v minulosti v Pezinku predvá dzali dobrovoľní hasiči.
Po ná stupe účastníkov cvičenia, podal hlá senie okresný veliteľ, podpredseda OV DPO
Pezinok Rudolf Oš kera predsedovi tejto organizá cie npor. Milanovi Š afá rikovi. Potom predniesol svoj príhovor zá stupca primá tora Oliver
Solga. Vyzdvihol zá služ nú činnosť dobrovoľných pož iarnikov, nielen na úseku prevencie a represie ale aj v kultúrno-spoločenskej
prá ci v meste Pezinok i v okolitých obciach,
ako sú tanečné zá bavy, vystúpenia hudobných skupín, divadelné predstavenia.

Počas cvičenia sa predstavili mladí pož iarnici z DPZ Pezinok-mesto s uká ž kou pož iarneho útoku. Ď alš í aktéri predviedli zá sah historickou ručnou striekačkou, ťahanou pá rom
koní. Nasledovalo hasenie ručným hasiacim
prístrojom a v podaní profesioná lnych hasičov
uká ž ka zá sahu pri dopravnej nehode.
Dobrovoľní pož iarnici z Neusiedl am See sa
predstavili uká ž kami likvidá cie pož iaru za pomoci vysokého tlaku vody z vozidla Rosenbaer 1000. Profesioná lni hasiči z Pezinka simulovali eš te odstrá nenie ekologickej havá rie
za pomoci prostriedkov z firmy HAPPY END.
Vš etky uká ž ky prítomní divá ci odmenili potleskom. Po ukončení cvičenia sa stretli pezinskí dobrovoľní hasiči so svojimi partnermi z
Neusiedl am See a dohodli sa na ďalš ej spoluprá ci.
Peter Ronec
Snímka: autor

zaradená do siete š kôl Ministerstva š kolstva SR

otvá ra vý uč bu
cudzích jazykov
vš etky ročníky

- anglič tina
- nemč ina
- španielč ina
- talianč ina
- francúzština
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Prísluš níci polície na
mieste č inu zadrž ali
pá chateľa, ktorý sa
pokúsil o krá dež v
Malokarpatskej kniž nici v Pezinku. Vyš etrovateľ Michala D. (23) zo
Š aš tína - Strá ž e obvinil z pokusu trestného č inu krá dež e.
Mladý muž sa po krá tkej ná vš teve kniž nice pred koncom
výpož ič ného č asu ukryl v
priestore budovy, kde poč kal
do odchodu zamestnancov.
Potom vytrhal a prestrihal vo-

dič e signalizač ného zariadenia a poč ítač ovej siete, vytrhal
snímač e pohybu, vystriekal
dva hasiace prístroje a snaž il
sa vypá č iť dvere do detského
oddelenia kniž nice, č o sa mu
vš ak nepodarilo. Vzá pä tí na
viacerých miestach rozobral
streš nú krytinu na budove,
prič om ho na mieste zadrž ali
policajti Obvodného oddelenia PZ Pezinok. Poš kodením
zariadenia kniž nice spôsobil
š kodu viac ako 37 tisíc korún.
(at)

Združ enie kresťanských dôchodcov v
Pezinku pozýva občanov na stretnutie s
prezidentom Európskej únie seniorov s Dr.
Bernardom Wormsom a viceprezidentom
Ing. Wilhelmom Mohauptom, ktoré sa uskutoční v stredu 28. augusta. O 9.00 hod. sa
hostia zúčastnia na sv. Omš i v Dolnom kostole a o 10.00 hod. budú besedovaťs občanmi v Dome kultúry na tému: Európska únia
a kresťanskodemokratické strany Európy a
činnosťEurópskej únie seniorov.
(vm)

