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Vážená redakcia,
nebolo by možné, aby prispievatelia do Pezinčana mali k dispozícii
na svoje príspevky schránku? Zdá
sa mi zbytočné platenie známky
pošte za doručenie príspevku v
rámci Pezinka, len o ulicu ďalej,
stratou času je nosenie príspevku
priamo do Vašej redakcie.
Myslím, že by bolo vhodné
umiestniť schránku na príspevky
od občanov napr. vo vestibule mestského úradu, vedľa skrinky s článkami z Pezinčana, alebo na inom
H. Zacharová
mieste.
Čitateľke H. Zacharovej ďakujeme za tento podnet, ale radi by
sme ju i ostatných čitateľov upozornili, že máme svoju schránku na
prízemí vo vchode do redakcie v
budove Domu kultúry (vchod od
evanjelickej fary). Prispievatelia teda nemusia chodiť s príspevkami
do redakcie až na tretie poschodie.
Okrem toho máme skrinku v budove Mestského úradu na Radničnom námestí č. 7, vo vstupnej hale
na prízemí (oproti vchodu), kde
majú svoje skrinky tiež všetci poslanci Mestského zastupiteľstva.
Prípadne nám môžete vaše príspevky nechať v obálke u informátora v
Dome kultúry na Holubyho ulici,
odkiaľ si ich včas prevezmeme.
Redakcia

Týždeň pred karnevalom to na
našej škole vrelo prípravami. Vyrábali sme reťaze, maľovali plagáty a
rôzne masky. Deň pred karnevalom sme s pani učiteľkou vyzdobovali celú vstupnú halu na škole. Boli
sme veľmi šťastní, že sa nám všetko vydarilo.
Konečne prišiel 29. január.
Masiek bolo veľa, všetky boli
krásne. Aj pani učiteľka bola čert a
vychovávateľka babka - ježibabka.
Zábava bola perfektná. Dobre sme
sa vyšantili. Ďakujeme rodičom,
triednym učiteľkám a vychovávateľkám.
A na našu veľkú radosť prišla aj
Pezinská televízia. Netrpezlivo
sme očakávali naše "predvádzanie
sa" v televízii, ale boli sme veľmi
sklamaní. Veď celý záber na naše
veľkolepé plagáty, celkovú výzdobu a disko tanec trval len "3
sekundy".

Aj v tomto roku pokračuje Malokarpatské múzeum v kurzoch prípravy regionálnych špecialít podľa
starých osvedčených receptov našich starých mám. Všetky tohtoročné podujatia budú venované
obradovým jedlám. Najbližšie,
ktoré sa uskutoční v stredu 31.
marca o 16.00 hod. v dielni Malokarpatského múzea, bude o jedlách
typických pre krstiny. Lektorkou
bude Dr. Dana Kopálová. Vstup pre
záujemcov je voľný.
(EL)

Vo štvrtok 18. marca o 16.00 hod. sa v slávnostnej sieni Starej radnice uskutoční spomienkové stretnutie na
tému: Piesne rehoľných sestier na nútených prácach na
Panholci v Pezinku v období totality. O okolnostiach, za
akých vznikali tieto piesne bude hovoriť Peter Sand-tner.
Jeho rozprávanie spestria ukážky piesní z tých čias v
interpretácii speváčok z chrámového zboru Ad Una Corda. Vstup na toto podujatie, ktoré organizuje mesto Pezinok, je voľný.
(EL)

Krátka Meisslova ulica v centre mesta by sa mohla
menovať Stávková. Sídlo na nej má až päť stávkových kancelárií - Športka, Niké, Eurotip, Tutovka a
Terno.
(mo)

Marcová vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka je
venovaná vinohradníckym lisom. Podujatie sa uskutoční 25. marca o 16.00 hod. vo dvore a v pivniciach Malokarpatského múzea v Pezinku so sprievodným slovom Mgr. Martina Hrubalu. Vstup je voľný.
(EL)

(Pezinèan è.1/2004)
Moji rodičia spomínali, že aj oni mali zopárkrát viechu. Za utŕžené peniaze
sa dokončoval dom, ohrada okolo neho. Pochvaľovali si, aké to bolo
výhodné. Je sympatické, že sa opäť uvažuje o viechach aj v našom
vinohradníckom meste Pezinku. Žije tu veľa vinohradníkov, ktorí nie sú
živnostníci, ani veľkovýrobcovia vín, ale majú určité množstvo vína na
predaj. Keby sa viechy ujali, utŕžené peniaze by mali na prilepšenie.
V našom meste žije veľa "mladých" dôchodcov, ktorí majú víno aj čas
prevádzkovať viechu aj niekoľko dní v roku a získané peniaze by im k ich
chudobným dôchodkom dobre padli. Je na meste, aby tento návrh zvážilo a
určilo podmienky za akých by bolo možné viechu otvoriť.
Verím, že by sa aj na našich sídliskách a v okrajových častiach mesta
našli z brán vystrčené palice so zväzkom čečiny. Ľudia by sa lepšie
spoznali pri poháriku vína a žilo by celé mesto, nielen jeho stred.
Vďaka za nápad!
Alžbeta Jedličková

Samospráva Mesta Pezinka ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali či
už osobne, finančne alebo materiálne na prezentácii mesta a malokarpatského regiónu na januárovom X. Medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour.
Osobitné poďakovanie patrí Vinohradnícko-vinárskemu družstvu
podielnikov Karpaty z Grinavy,
firmám Vino Borik, VPS, s.r.o.,
Víno Ludvik, Víno Matyšák, Bageta, Cukráreň Eva, ďalej Jánovi Štrbovi, Malokarpatskému múzeu a
Kultúrnemu centru. Všetci sa významnou mierou pričinili o
dôstojnú reprezentáciu Pezinka.

Touto cestou sa chceme spolu s
rodičmi a našimi deťmi - budúcimi
prváčikmi podeliť o nezabudnuteľné
zážitky pri zápise detí do 1. ročníka
na ZŠ Na bielenisku.
Hneď pri vchode do školy, budúcich
prváčikov vítali žiaci 9. ročníka v kostýmoch kráľa, šaša, princeznej a nechýbal ani maskot Bobor. Vstupná
hala bola vyzdobená fašiangovou
výzdobou. Aby deti nemuseli čakať
na chodbe, mohli navštíviť Herňu. Tu
sa im ochotne venovali vychováva-

teľky, učiteľky a deviatačky. Deti si
mohli vybrať lego alebo kresliť,
maľovať, dotvárať obrázky a pozerať
video. Na chodbe si mohli zaskákať
so švihadlom, driblovať a hádzať loptou či zacvičiť si na koberci a lavičke.
Deti boli pokojné, tváričky im žiarili
šťastím. Po zápise sa im ani nechcelo ísť domov.
Ďakujeme vedeniu školy a pedagógom za príjemné chvíle, ktoré trávili
deti pri zápise.
(r)

Vlani sa narodilo v Pezinku
203 detí, z toho 95 dievčat a 108
chlapcov.
Najobľúbenejšími menami u
dievčat boli Zuzana, Ema, Viktória, Daniela, Michaela, Simona, u chlapcov Martin, Filip,
Matej, Samuel, Dominik, Tomáš, Daniel.
Podľa našich údajov v posledných troch rokoch pribudlo v
Pezinku najviac detí s menami
Simona, Zuzana, Viktória, Mar(mo)
tin, Matej a Samuel.

Tradícia diskusných fór pod názvom GOV Fórum, ktoré pravidelne organizuje Grinavský občiansky výbor, pokračuje aj v roku
2004. Možnosť obyvateľov tejto
mestskej časti stretnúť sa, porozprávať sa a povedať si svoj názor
na "neutrálnej" pôde za účasti predstaviteľov mesta a iných pozvaných hostí, už využili mnohí. Naposledy 29. januára boli našími
hosťami primátor Oliver Solga, viceprimátor Jozef Chynoranský a poslanci za Grinavu Ján Satko a Zita
Joklová. Z množstva predebatovaných tém vyberáme:
- Miestnu kanalizáciu by mala vyriešiť jedna z dvoch alternatív, buď
vybudovanie samostatnej čističky
alebo rozšírenie tzv. podkarpatskej

kanalizácie smerom na Raču. Malo
by sa to udiať do r. 2006, hlavne
vďaka schválenej dotácii mestu na
tento účel.
- Mesto prisľúbilo vyriešiť problém
rozvozu stravy pre dôchodcov v
tejto lokalite, s ohľadom na kvalitu a
cenu jedál.
- Miestnych občanov trápia čierne
skládky v grinavskom chotári, hoci
je tu snaha o nápravu z viacerých
strán. "Zakladateľ" novej skládky v
podobe istej firmy, ktorej meno sa
objavilo na vyhodených výrobkoch,
zrejme bude čeliť postihu. Čo však
s takými, ktorí sa "nepodpíšu" a
pravidelne odpad vozia do chotára
napriek prísnemu zákazu? Prístup
každého z nás v tomto prípade je
naozaj dôležitý.

- Ďalším problémom je náhly útok
motorových štvorkoliek a motoriek,
poväčšine z iných okresov, preháňajúcich sa po chotári. Bezohľadnosť a arogancia sú typickými vlastnosťami ich majiteľov,
ktorí vôbec neberú ohľad na prírodu, rybníky, vinohrady, predovšetkým však na nás ľudí. Nedávno
sme skúsili, keď sa tu týchto strojov
zišlo naraz sedem, zistiť, čo sa dá v
takomto prípade robiť, z pohľadu
bežného občana. Pomoc je vcelku
jednoduchá. Stačí zavolať na tel. č.
158 a polícia okamžite zakročí.
Chráňme si každý kúsok prírody
a viniča, je to naše dedičstvo a tradícia.
Ivan Klamo

