4 / RÔZNE

Na pekné želanie
netreba vzdelanie,
na pekné vinše
každý by prišiel.
Aj ty si zavinšuj
to po čom túžiš,
hlavne nech zdravie ti
poriadne slúži.
Na Vianoce a v roku novom
vinšujeme vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.
Spolok DH Cajlané
predseda František Féder

Prichádzajú Vianočné sviatky,
keď sa naše srdcia tešia a oči ligocú v svetielkach sviečok, prskaviek a ohňostrojov. Doprajme sebe
a svojim deťom teplo a potešenie z
ohňa v kozuboch a peciach. Dbajme však aj na bezpečnosť svojich
domovov a blízkych. Nepokazme si
sviatočnú pohodu nedbalosťou.
Nech horia a voňajú vyzdobené
sviečky a prskavky, nech robia
deťom radosť, ale len v prítomnosti
dospelej osoby. Nezapaľujme ich v
blízkosti ľahko horľavých predmetov. Pri odchode z miestnosti ich
zhasnime. Našim deťom sa bude
veľmi páčiť zapaľovanie prskaviek
vonku na dvore. Deťom však do rúk
nepatria. Každoročne stovky detí
utrpí popáleniny a s príchodom bolesti je koniec šťastnej sviatočnej
nálady. Horiaci stromček spôsobil
už neraz ničivý požiar. Príčinou
bolesti, nešťastia a nenahraditeľných strát je každoročne aj
ohňostroj a rôzne delobuchy. Ak si
chcete dožičiť aj toto potešenie,
nepoužívajte doma vyrobené pyrotechnické hračky. Používajte len
ohňostroje, svetlice, delobuchy
zakúpené v obchode a riaďte sa pri
ich použití odbornými radami a návodom. V žiadnom prípade ich nepoužívajte v byte, uzavretom priestore a starostlivo ich držte mimo
dosahu detí. Pozor aj na zápalky a
zapaľovače.
Želáme vám príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov a
požehnaný nový rok.
mjr. Ivan Jakubík
Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru v Pezinku

Okresný úrad práce Pezinok,
Moyzesova 2 oznamuje všetkým
klientom, že z dôvodu zabezpečenia delimitácie registratúrnych záznamov podľa zákona č. 461/2003
o sociálnom zabezpečení a zákona
453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej
správy v oblasti sociálnych vecí,
rodiny a služieb zamestnanosti sa
do 31.12. 2003 menia stránkové
hodiny na Okresnom úrade práce v
Pezinku nasledovne: pondelok štvrtok 8.00 - 12.00 hod., piatok nestránkový deň.
(oup)

Ad: Pozrite sa na náš problém
V minulom čísle sme uverejnili list
našej čitateľky, v ktorom poukázala
na problémy, ktoré spôsobuje nedostavaná budova na sídlisku Sever,
kde malo byť pôvodne obchodné
stredisko.
Na Mestskom úrade v Pezinku
sme zistili, že terajším majiteľom
kritizovaného objektu je firma Emi-

nens spol. s r.o., ktorá by mala s jeho
rekonštrukciou začať už na jar budúceho roku. Dozvedeli sme sa, že v
prízemnej časti rekonštruovaného
objektu bude veľkopredajňa nábytku
a na poschodí budú kancelárie a byt.
Na snímke je čelný pohľad na
budovu ako bude vyzerať po rekonštrukcii.
(mo)

Na kritický článok, že nechodí cez víkendy v poobedňajších hodinách
žiadny autobusový spoj na Pezinskú Babu, hoci by ho vo veľkom počte využívali turisti a lyžiari, sme dostali stanovisko Mesta Pezinok:
- Mesto Pezinok podporuje požiadavku občanov na zavedenie pravidelného autobusového spoja na Pezinskú Babu v tom čase, ktorý sa uvádza v
článku. Takýto spoj ozaj chýba. Toto by si však mali uvedomiť zodpovední
pracovníci SAD. Týmto krokom by prispeli nielen k uspokojeniu cestujúcej
verejnosti, ale by mali aj ekonomicky efektívne vyťaženú linku. Mesto Pezinok poskytuje SAD z vlastného rozpočtu na rozvoj mestskej autobusovej
dopravy každoročne 150 tisíc Sk a nemôže v súčasnej situácii tento príspevok zvyšovať.
(r)

Úsek cesty na Moyzesovej ulici,
ktorý mnohých Pezinčanov už dlhšie hnevá, najmä keď prší. Voda z
cesty neodteká, prechádzajúce
autá ňou neraz ošpliechajú chodcov. Často to schytajú ľudia čakajúci pri svetelnom priechode a prechádzajúci po úzkom chodníku
popri škole, na ktorom tiež stoja
kaluže vody.
"Napíšte, že toto by si mali ľudia
zodpovední za toto mesto všímať,"
- odkázala nám rozhorčená telefonujúca pani. My len dodávame, že
o probléme sme písali pred rokom
a môžeme potvrdiť, že stále existuje. Budeme sa snažiť o to, aby si ho
zodpovední všimli a urobili čosi pre
jeho nápravu.
(mo)

príslušníci, priatelia a známi zdravotne postihnutých a účinkujúcich
detí.
V úvode akadémie sa prítomným
prihovoril viceprimátor Ing. Jozef
Chynoranský. Ocenil záslužnú prácu dobrovoľníkov a spomenul konkrétnu pomoc mesta zdravotne
postihnutým. V takmer dvojhodinovom programe vystúpili tanečníci z
klubu spoločenského tanca Petan,
deti z Materskej školy na Vajanského ulici a z Hestie, žiaci zo Základnej umeleckej školy Eugena
Suchoňa a skupina Break Step.
Televízia Pezinok uviedla dokumentárny film Je to osud... o zdra-

votne postihnutom Pezinčanovi.
Sprievodným podujatím bola výstava prác zdravotne postihnutých
detí.
Správkyňa Malokarpatskej komunitnej nadácie REVIA Drahoslava
Finková poďakovala pri tejto príležitosti darcom, ktorí prispeli do
fondov na podporu telesne postihnutých Valtera Schlegela a Maťa
Kohúta. Pripomíname, že na nákladnú dlhotrvajúcu rehabilitačnú
liečbu Maťa môžete ešte stále
prispieť na bankové konto 2660
740003/1100, variabilný symbol
666 (Fond na Rozlet pre Maťa).
(mo)

Ad: Preèo nechodí autobus na Babu?

Mesto Pezinok usporiadalo 3.
decembra pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých akadémiu NÁŠ DEŇ. Nadviazalo tak na minuloročné podujatie,
ktoré pozostávalo z primátorovho
prijatia dobrovoľníkov z rôznych
organizácii v meste, ktoré pomáhajú spoluobčanom s poškodeným
zdravím.
V tomto roku organizátori zmenili
obsah podujatia, aj keď cieľ bol rovnaký. Keďže sa konalo vo väčších
priestoroch v Dome kultúry mohli
sa na ňom zúčastniť i samotní zdravotne postihnutí. Do hľadiska prišli i
početní dôchodcovia, rodinní

Vystúpenie detí z Materskej školy na Vajanského ulici.

Ferko Oláh (na vozíčku) a Darinka
prispeli do programu pesničkou.

