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Bol som nedávno spolu so synom
na Daňovom ú rade v Pezinku a
šokovalo ma, ž e v celej budove
nebolo otvorené ani jedno sociálne
zariadenie. Syn potreboval ísť na
malú potrebu, prešiel som s ním od
piateho poschodia až po prízemie,
skú šajú c všetky dvere na pánskych
a dámskych WC, ale všade bolo
zamknuté . Č udujem sa tomu, veď v
budove je aj Ú rad práce, zdrž iava
sa tu veľa ľudía nie krátku dobu.
Preto sa pý tam kompetentný ch,
preč o je to tak a č i sa s tý m bude
nieč o robiť? Alebo aj druhíto majú
riešiťtak ako ja, ž e narý chlo to urobia do trávy pred budovou?
Peter Nagy

Pedagogickízamestnanci na ZŠ
Na bielenisku sa cez chrípkové
prázdniny zdokonaľovali v práci na
poč ítač och. Niektorí absolvovali
kurz pre zač iatoč níkov v Piešťanoch a Bratislave. "Mnohísa tomu
brá nili a veľmi sa bá li. Ale zvlá dli
sme to. Toto vzdelá vanie bolo pre
ná s veľký m prínosom. Vďaka za to
patrípá novi riaditeľovi Ľubomírovi
Štiglicovi a učiteľom Martine Marmanovej a Eduardovi Heinrichovi.
Veríme, ž e sa takéto stretnutia
budú opakovať častejš ie," - napísala nám Anna Šimovič ová, vedú ca vychovávateľka Školské ho
klubu detína ZŠ Na bielenisku.
(red.)

Okresný odbor Konfederácie politický ch väzňov Slovenska, Pezinok
- Malacky, pozý va na Spomienkové
stretnutie na Charitný domov pre
rehoľné sestry násilne vyvezené z
nemocníc, ktoré sa uskutoč ní v
sobotu 12. apríla 2003.
Program: 9.00 hod. - Svätá omša
v Kapucínskom kostole Najsvätejšej trojice, polož enie kytice k pamätnej tabuli, seminár v Dome kultú ry.
(ps)

Pozý vame všetký ch bý valý ch
zamestnancov Slovenskej kartografie so sídlom v Bratislave na
Peknej ceste 17 na spoloč enské
stretnutie, ktoré sa uskutoč ní 30.
mája 2003 o 17.00 hod. v budove
Stredné ho odborné ho uč ilišťa na
Komenské ho ulici v Pezinku. Vklad
je 500 Sk. Záväzné prihlášky prosíme zaslať na kontaktné adresy
do 31.3. 2003, kde dostanete tiež
bliž šie informácie: Mgr. Stanislav
Pátek, Cajlanská 106, 902 01 Pezinok, tel. 033/645 1122, Peter Holenda, Druž stevná 1, Grinava, 902
03 Pezinok, tel. 033/642 1387,
Mária Uherčíková, Harmó nia, 900
01 Modra, tel. 033/647 3074.

Priestory Klubu dôchodcov na
Sládkovič ovej ulici sa 4. marca zaplnili do posledné ho miesta. Vedenie
klubu pozvalo svojich č lenov na posedenie pri prílež itosti ukonč enia
fašiangov a blížiaceho sa sviatku
Medzinárodné ho dňa ž ien.
Č lenovia klubu si pripravili vlastný
kultú rny program, v rámci ktoré ho
vystú pil novozalož ený spevácky
krú ž ok a muži v hre na viacerý ch
nástrojoch.
Nálada poč as celej akcie bola vý borná. Umocnila ju aj prítomnosť
predstaviteľov mesta - viceprimátora Jozefa Chynoranské ho a vedú cej oddelenia sociálnych vecíMsÚ
v Pezinku Alžbety Strapákovej.
V poslednom obdobísa do klubu
prihlásilo veľa mladý ch dôchodcov,
č o môže prispieťk ďalšiemu oživeniu našej klubovej č innosti. Zameriavame sa predovšetký m na organizovanie zájazdov, kultú rne podujatia, návštevy vý stav, hranie spoloč enský ch hier, šachu a nacvič ovanie spevu. Tešíme sa na kaž dé ho
nové ho č lena, ktorý prejavízáujem
o našu č innosť a pomôže nám ju
rozvíjať.
(ke)

Vystú penie novozaloženého spevá ckeho krú žku.

Prevratnou zmenou, č o sa tý ka
podmienok na č innosť, sú nové klubové priestory pezinský ch skautov.
Viac rokov vytrvalo upozorňovali na
nevyhovujú cu klubovňu v ošarpanom objekte pri Zámku, kde museli

Nové klubové priestory skautov sú priestrannejš ie i kultú rnejš ie.
Budú v nich realizovať vlastnú klubovú činnosť i výmenné akcie s
inými slovenskými skautskými zbormi.

V jarný ch mesiacoch zaznamenávame zvý šený poč et pož iarov,
ktoré vznikajú v dôsledku vypaľovania trávy a suchý ch porastov. V
roku 2002 bolo na Slovensku najviac požiarov v marci a apríli. V
okrese Pezinok a Senec vzniklo
šesť požiarov lesný ch porastov s
priamou škodou vyše 46 tisíc korú n.
V jarnom období veľa našich
spoluobč anov zač ína jarné upratovanie v záhradách a vo vinohradoch, prič om za najlepšíspôsob
upratovania považ ujú pálenie
suchej trávy alebo raždia. V mnohý ch prípadoch si však neuvedomujú , aké škody tý m môžu v prírodnom prostredíspôsobiť.
Toto obdobie je taktiež spojené
so zvý šený m pobytom turistov v
prírode, ktorí č asto nerešpektujú

vyznač ené a proti voľné mu šíreniu ohňa zabezpeč ené ohniská a
zakladajú oheň na miestach, kde
sa môže rozšíriť. Nedisciplinovanosťou fajč iarov už tiež vzniklo v
prírodnom prostredíniekoľko požiarov.
Profesionálni hasič i upozorňujú
na dodrž iavanie zásad pri zakladaní ohňa v prírode, spaľovaní
horľavý ch látok a odpadov na
voľnom priestranstve tak, aby
nemohlo dôjsť k rozšíreniu ohňa
mimo pripravené ho a vyhradené ho priestoru. Spôsobenie pož iaru
je porušením platný ch právnych
predpisov, č o môž e byť kvalifikované od priestupku až po trestný
č in, preto dú fame, ž e naše upozornenie sa stretne s pochopením.
Kpt. Ing. Eva Orlická

svoje aktivity obmedziť na minimum. Mesto im napokon poskytlo
neporovnateľne väč šie i kultú rnejšie priestory v bý valej škole na Cajlanskej ulici.
"Nové klubové priestory budú
slú žiť na naš u pravidelnú činnosť. Stretávame sa 2 - 3 krát týždenne, činnosť oddielov chlapcov i dievčat je ozaj bohatá a zaujímavá. Uvažujeme tiež o priateľských výmenách s inými slovenskými zbormi, ktorým môžeme poskytnú ť vhodné podmienky na ubytovanie a možnosť organizovania výletov do okolia.
Podobne recipročne by sme zas
využili klubovne iných zborov,
kde by sme mohli spoznávať tiež
okolitú prírodu," - povedal nám
oddielový vodca chlapcov Vlado
Guštafík.
Na slávnostnom otvorenínový ch
klubový ch priestorov sa okrem
skautov zú č astnili - prednosta OkÚ
Pezinok Jozef Vlado, zástupcovia
primátora Jozef Chynoranský a
Juraj Pátek, farár rímsko-kat. cirkvi
Zdenko Sitka a ďalšíhostia.
Text a foto (mo)

Kriminá lna polícia v krá tkom
čase zistila podozrivého z krá dež e
fotoapará tu, ku ktorej doš lo koncom februá ra v reš taurá cii na Potočnej ulici v Pezinku. Podozrivý
Miroslav N. (24) z Pezinka využ il
nepozornosť majiteľky, ktorá odiš la
od svojej taš ky prevesenej cez stoličku a odcudzil z nej fotoapará t v
hodnote 9 tisíc korún.
Vyš etrovateľ obvinil zo spá chania trestného činu nedovolenej vý roby a drž by omamnej lá tky Emila
B. (21) z Pezinka. Po predchá dzajúcej telefonickej dohode sa stretol
na Zá hradnej ulici v Pe-zinku s 27ročný m muž om z Limbachu, ktorému predal 1,40 g he-roínu za
2000 korún. Obvineného zadrž ali a
odovzdali do cely predbež ného
zadrž ania v Bratislave s ná vrhom
na vzatie do väzby. (at)

