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Od októbra prebieha v našom
meste kampaň Za č istejší Pezinok, ktorej iniciatorom sú Mesto
Pezinok a komunitná nadá cia REVIA. Cieľom kampane, do ktorej
sa zapojili jednotlivci i skupiny dobrovoľníkov, je zlepšenie ekologického myslenia a konania ľudí.
V priebehu kampane sa už uskutoč nilo viacero zaujímavých aktivít
o ktorých pravidelne informujeme.
Do akcie sa zapojili deti na školá ch, ktoré sa k ekologickým problémom vyjadrovali aj prostredníctvom eko-pošty.
Z listov detí vyberá me:
Veľmi sa mi pá či v meste Pezinok, ale predsa má nejaké chyby.
Na sídliská ch by sa zišlo viac zelene, malo by tu byť viac odpadový ch košov, pretože vždy sú plné a
ľudia nemajú kam vyhadzovať odpadky. To je aj dôvod, prečo sa na
našom sídlisku nedarí triediť odpad. Odpadky, ktoré sú mimo košov, vietor rozfúkava po celom
okolí.
Aj Saulak je veľmi znečistený .
Niekedy tam plá vali kačky, teraz
tam plá vajú smeti. A žijú tam nepríjemné tvory, potkany a myši. Ja
bý vam bližšie k potoku a myši vidíme behať pod oknom.
V Pezinku sa žije vý borne ale
obyvateľov treba viesť k čistote
svojho bydliska.
(Guštafíková )

V Klube dôchodcov na Hrnčiarskej ulici sa v decembri zišli členovia na
tradičnom podujatí, ktoré organizujú pod ná zvom Stretnutie pri jedličke.
Vyvrcholila ním bohatá celoročná činnosť klubu, ktorý s počtom 219 členov
patrí k najvä čším v meste.
Dôchodcovia sa aj tentoraz vý borne zabá vali, okrem toho, že si sami zaspievali, milé posedenie im spríjemnila dychovka Grinavanka. Potešilo ich
tiež, že prišiel medzi nich novozvolený primá tor Oliver Solga.
Nová vedúca klubu Má ria Grellová ná s informovala, že činnosť klubu v
tomto roku pozostá vala hlavne z organizovania schôdzkovej činnosti, zá jazdov, kultúrnych podujatí a príležitostný ch akciív rá mci klubu a mesta.
(mo)

Minulý mesiac sme si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogá m (18. - 24.11.), Deň boja proti
ná siliu (19.11.) a Deň bez fajč enia
(21.11.).
Pri tejto príležitosti v škole na ZŠ
Na bielenisku vyhlá sili sú ť
až o najpú tavejšiu ná stenku na tému Zdravý
život bez drog. Pedagógovia s
deť
mi pripravili plagá ty so symbolmi týrania a sexuá lneho zneužívania detí, na ktoré písali svoje
myšlienky, odkazy i povzbudivé
slová svojim spolužiakom.

Na inom plagá te mohli vyjadriť
svoje ná zory na tému Vplyv drogy
na organizmus človeka. Vydarenou aktivitou s mnohými zá žitkami
bola výroba samolepiek na tému
boja proti fajč eniu. Predá vali ich za
symbolickú korunu. O tom, na č o sa
získané peniaze použijú , rozhodnú
deti.
Týždeň aktivít zakonč ila ná všteva špeciá lnej pedagogič ky Mgr.
Magá tovej, ktorej sa deti mohli zdôveriťso svojimi problémami.
(sá )

Pri prechá dzke Pezinkom často
vidím okolo seba rozhá dzaný odpad, špinu, papiere, a som z toho
smutná . Bola by som veľmi rada,
keby sa to zmenilo. Zá leží mi na
tom, aby sme žili v zdravom, peknom a príjemnom meste.
Dozvedela som sa, že vznikla
kampaň Za čistejší Pezinok. Som
rada, že vzniká a ak budem môcť,
rada pomôžem, veď ide o moje
rodné mesto.
Katarína Popluhá rová
ZŠ Fá ndlyho
Chcem aby bolo v Pezinku čisto
a krá sne, aby ľudia triedili odpadky, vysá dzali viac stromčekov a
kvetov. Aby smeti dá vali do kontajnerov.
Keď sa budeme o mesto a prírodu viac starať budeme všetci
zdravší a šťastnejší.
Veronika Noskovič ová
ZŠ Fá ndlyho

V uplynulých dň och si zakladajú ci č lenovia Klubu dôchodcov v Grinave
na svojom stretnutí pripomenuli 12. výroč ie otvorenia klubu v tejto č asti
mesta. Prvývýbor v roku 1988 tvorili: Rudolf Č echovič (predseda), Gracia
Maceková , Má ria Gaštanová , Oľga Ježíková , Štefan Ondrovič , Š tefan Vašík, Oskar Kö plinger, R. Rusná ková , D. Kadleč íková , Emília Hadeková ,
Anna Pajongová a Michal Franko. Neskôr pribudli - Teofil Krasň anský,
Eduard Tomašovič , Zita Ciprušová a Elena Krajč ovič ová .
Č lenovia výboru svoje aktivity zameriavali predovšetkým na organizovanie klubových spoloč enských podujatí, zá jazdov a oslá v pri príležitostí životných jubileí č lenov klubu.
(zl)

Urč ite ste už poč uli o škriatkoch
alebo trochu mysticky - gnómoch.
Sú to malí ľudkovia prebývajú ci v
zemi, sú zlí a neprajní a v ľudskej
mysli vyvolá vajú zá visť
, ohová ranie,
zlobu. Je lepšie si ich nevšímať
,
lebo ak ich vyprovokujete, doká žu
vá m riadne znepríjemniťživot. A
nielen jednotlivcovi, ale dokonca
celej obci.
Tak napríklad v Grinave mali
svojho č asu otvá raťnovú triedu v
škôlke, keďzrazu pá r dní pred otvorením škriatok zaú radoval, zrušil
plá n jej otvorenia a problém bol na
svete. Po veľkom ú silí rodič ov a najvyšších predstaviteľov samosprá vy
sa ho nakoniec podarilo vyriešiť
.
Alebo: po dlhé roky v Grinave hrá valo minifutbalové mužstvo Starí
pá ni futbal. V lete na ihrisku, v zime
v telocvič ni ZŠ .Ako obyč ajne, chceli
aj teraz otvoriťzimnú sezónu, keď
škriatok udrel znova. Telocvič ň a už
nie je pre Starých pá nov za žiadnych okolností k dispozícii. Zo športového uplatnenia ostala len krč ma
a pivo. Neviem, č o tak veľmi nahnevalo grinavského škriatka, keď "vybavil" zrušenie dvoch pracovných
miest v Grinave - pracovníkov verejnoprospešných prá c, ktorí sa starali
o poriadok v Grinave, pomá hali v
škôlke, škole, jednoducho boli na
prospech celej mestskej č asti. Teraz
sa museli zaradiťmedzi nezamestnaných. Š kriatkom nepohla ani skutoč nosť
, že jeden z nich sa stará o
dve deti a druhý - celej komunite
zná my Valter, mladý č lovek, má
zníženú pracovnú schopnosť
, takže
si ť
ažko bude hľadaťďalšiu prá cu.
Poč uli ste? Vraj ich Grinava nepotrebuje.
A škriatok v mysliach miestnych
ú raduje naďalej, zatiaľ č o Pezinok
ponú ka nové vízie, nové tvá re, nové
plá ny. Zdá sa, že v Grinave si chcú
ešte trochu pospať
. Nuž teda, dobrú
noc Grinava. Želá m ti raz pekné dni
bez škriatkov.
Daniela Klamová

Na Bratislavskej ulici má sídlo
samostatná poboč ka Colného
ú radu Bratislava. Od jej založenia
1.10. 1997 uplynulo päťrokov. Poboč ka Pezinok je jednou z desiatich vnú trozemských poboč iek Colného ú radu Bratislava.
Vzniku poboč ky predchá dzalo
zriadenie odlú č eného pracoviska
CÚ, ktoré pôsobilo v Pezinku od
1.8. 1993 do 30.9. 1997. V sú č asnosti má poboč ka 16 colníkov. Ich
ú lohou je zabezpeč ovať colnú
službu verejnosti, prispievaťk pružnosti obchodu a najnovšie riešiť
sprá vu nepriamych daní.
Pracovným obvodom pezinskej
poboč ky CÚ je okres Pezinok a
Senec.
(mo)

Slovenská autobusová doprava,
odštepný zá vod Pezinok, upozorň uje cestujú cich na zmenu otvá racích hodín v predpredaji v Pezinku:
Pondelok, streda, piatok 13.15 17.00 hod., utorok, štvrtok, sobota a nedeľa - voľnýdeň .
(r)

