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Už za tradičné podujatie možno
považovať sviatok našich rómskych
spoluobčanov, ktorý bude mať tohto
roku novú podobu Dňa otvorených
dverí v Glejovke. Uskutoční sa v sobotu 24. apríla.
Slávnosť začne o 9. hodine kultúrnym programom, v rámci ktorého sa
predstavia speváci z hostiteľskej
lokality mesta, tanečná skupina Break-Step a mažoretky z Kultúrneho
centra. O 10. hod. budú športové
súťaže detí a Miss bábika, v nej si
budú budúce slečny merať svoju
šikovnosť a šarm. Po výtvarnej
súťaži o logo Dňa Rómov, ktoré sa
stane symbolom tohto podujatia v
budúcich ročníkoch, prídu na rad
futbalisti. V zápase na grinavskom
štadióne si zahrajú pezinskí Rómovia so zástupcami Slovenského Orla. Súčasťou programu bude aj
ochutnávka tradičných rómskych
koláčov a zábava pri reprodukovanej hudbe. Deti čaká jazda na poníkoch.
Vítaní sú všetci, ktorí chcú lepšie
spoznať radosti i starosti obyvateľov
Glejovky, ich mentalitu i podmienky,
v ktorých žijú a na základe toho ich
aj lepšie pochopiť.
(EL)

Vážení spoluobčania, je tu predjarie, čoskoro k nám zavíta jar. Jej
vôňa nás vyláka von, do prírody a
do lesa. Choďme a dýchajme lesný
vzduch, obdivujme rastliny a zvieratá. Všetko vnímajme a chráňme
aj pre ostatných.
Fajčiari, nevydržíte v lese bez cigarety? Tak si zoberte so sebou
vhodnú nehorľavú nádobku a
ohorky vložte do nej. Nešpiňte nimi
les, a je tu aj nebezpečenstvo, že z
neuhasenej cigarety vznikne požiar.
Aj vinohradníci, keď ostrihajú vinohrady, zvyčajne pália. Prosíme vás,
robte to len na vhodnom mieste,
bez horľavých porastov, dostatočne vzdialenom od lesov a domovej zástavby. Pri spaľovaní nenechajme klásť ohne deťom. Malé
deti k takejto práci nepatria! Neodchádzajte od horiacej pahreby. Nakoniec všetko starostlivo uhaste a
tlo zlikvidujte.
I mladí ľudia sa často vyberú do
lesa na túru. Pri ohníku si uvaria
guláš, či opečú kúsok slaniny alebo
zemiak. Pri zakladaní ohňa však
treba zachovať všetky pravidlá bezpečnosti. Môže sa to robiť len na
miestach na to určených.
Ak máte chuť nejaké miesto vyčistiť, nespaľujte zvyšky suchých
rastlín. Požiadajte o radu lesníkov
alebo hasičov. Budeme radi, keď
uvidíme, že vám na našej krásnej
prírode záleží a že ste ochotní priložiť ruku k dielu.
mjr. Ivan Jakubík
OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku

V Mestskom múzeu v Starej radnici si môžete ešte do 2. apríla pozrieť
motoristickú výstavu pod názvom Na plný plyn. Na výstave je
množstvo fotografií, plagátov, výstrižkov z novín, trofejí a iných exponátov, s ktorými sa prezentujú automotokluby, ktoré vyvíjajú činnosť
na území mesta. Väčšia časť expozície je venovaná spomienke na
majstra športu Františka Srnu
.
(mo)

Pezinskí skauti organizovaní v 61. zbore Modrý oblak vyvíjajú celoročnú
činnosť so zameraním na deti, ktoré vedú k pozitívnemu vzťahu k prírode.
Okrem krúžkovej činnosti sa v minulom roku podieľali na organizovaní Dňa
narcisov, cyklistických pretekov, Vianočných trhov, priniesli Betlehemské
svetlo a iné.
Členovia sa pravidelne schádzajú v priestoroch bývalej Základnej školy
na Cajlanskej ulici, ktoré im poskytlo mesto. Problémom je, že náklady na
energie si musia platiť sami, preto sú odkázaní na pomoc sponzorov. Tí,
ktorí by im boli ochotní pomôcť nech sa ozvú na tel. č. 033/644 1046
(domov), 0903 309 573 a 033/641 1126 (práca). Č. účtu: SLSP
0181206410/0900.
(sh)

(Pezinèan è.2/2004)
Určite každý z nás súhlasí s pripomienkami, ktoré súvisia s chýbajúcim
zastrešením pred Domom smútku na pezinskom cintoríne. K tomu ale
treba pripojiť ešte ďalší problém - a to je ozvučenie počas obradu pri
samotnom hrobe.
Mnohí chodíme odprevádzať našich najmilších a priateľov, no málokto z
nás počuje pri hrobe cirkevný obrad, zástupcov MsÚ, rozlúčku od kolegov
či ďakovnú reč v mene rodiny, pretože sa nepoužíva prenosný mikrofón.
Navyše celý obrad ruší dopravný ruch z hlavnej cesty, najmä v špičke, keď
nepočujete absolútne nič, alebo ruch zo spodnej časti cintorína a navyše
ešte aj hluk zo železnice.
Keď je viacej účastníkov na pohrebe a nedovidíte dobre k hrobu, neviete
či sa máte modliť alebo či už vkladajú nebohého do hrobu, skrátka neviete
čo sa deje.
Hádam by to ani nestálo veľa peňazí a problém by sa dal vyriešiť.
Vaši Pezinčania, ktorým záleží na dobrom mene mesta

Radní páni starodávneho kráľovského mesta Pezinka sa v minulom volebnom období rozhodli a
povolili výstavbu rodinných domov v
lokalite Turie brehy (pri Limbachu).
Po vybudovaní inžinierskych sietí
sa začala výstavba. Bola radosť
pozerať, ako domy jeden za druhým
rastú, ako sa mení zaburinená pôda
na peknú vilovú štvrť Pezinka. Stavebné firmy, ktoré tu stavajú (neviem odkiaľ sú), iste z tejto výstavby
dobre profitujú. Nebolo by zlé, keby
si majitelia týchto firiem odskočili
pár kilometrov, napr. do Rakúska
alebo Nemecka, a pozreli sa ako
vyzerá okolie stavenísk tam.

V lokalite Turie brehy to pomaly
vyzerá ako na Luníku IX. Plastové
fólie lietajú po ceste, do vinohradov. Jarčeky vedľa cesty sú zanesené, voda tečie po ceste, keď
mrzne sa tu vytvára klzisko.
Od mája budeme v Európskej
únii. Budú aj naše stavebné firmy
pracovať ako v EÚ? Veď ceny už
také majú. A tak by mali aj dodržiavať rovnakú čistotu okolo stavieb.
Ak však budú pokračovať vo svojom štýle stavieb, mali by sa aspoň
na vysokých pokutách poučiť, že
životné prostredie treba chrániť.
MUDr. Radomír Zálešák
Limbach

Pracovné stretnutie na tému
Práca samosprávy s médiami sa
uskutočnilo 10. marca v Primaciálnom paláci v Bratislave. Zúčastnili
sa na ňom hovorcovia, manažéri a
marketingoví pracovníci samosprávy z okolia Bratislavy a zástupcovia regionálnych médií.
Cieľom pracovného stretnutia
bola vzájomná výmena skúseností
a širšia prezentácia aktivít referátu
komunikácie a marketingu magistrátu Bratislavy.
Organizátormi prospešného
stretnutia boli Milan Vajda (Magistrát hlavného mesta Bratislavy),
Eva Lupová (Mestský úrad Pezinok) a Viera Barošková (časopis
Naša Senica).
(mo)

Mesto Pezin ok má
nového kuriéra, 45ročného Jána Gálika
(na snímke),
ktorý roznáša v týchto
dňoch občanom mesta platobné výmery na daň z nehnuteľnosti, rozhodnutia o vyrubení poplatku za odpady a
rozhodnutia o poplatku za
psa. Počas roka bude kuriér
doručovať aj ostatné rozhodnutia mesta a výzvy Spoločného stavebného úradu.
Mestský kuriér je povinný na
vaše požiadanie preukázať sa
služobným preukazom.
(msú)

V sobotu 27. marca v čase od 7.
do 12. hod. sa uskutoční na hrade
Červený kameň burza starožitností
a umelecko-remeselných výrobkov. Expozície hradného paláca,
podzemie i obrazáreň sú verejnosti
prístupné v čase od 9. do 17. hod.
.
(mo)

Na pezinskom cintoríne, ktorý
je mimochodom veľmi pekný a
hojne ho navštevujú nielen obyvatelia Pezinka, pribudli nové
nádoby na polievanie - klasické
krhly. Nahradili množstvo nevkusných plastových farebných
nádob od aviváží a rôznych chemikálií. Mesto zakúpilo tieto nádoby aj na podnet poslancov
MsZ a občanov a preto veríme,
že návštevníci cintorína tento
krok príjmu s porozumením.
Nádoby budú umiestnené pri
všetkých vodovodoch a budú
postupne dopĺňané, aj keď dúfame, že to nebude potrebné, pretože ich nebude nikto poškodzovať ani odcudzovať. (mo)

