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V piatok 2. apríla sa v Zámockom parku
konal 27. ročník tradičného atletického podujatia - Behu oslobodenia. Výsledky:
starší žiaci (1500 m) - 1. Michal Šipoš (ZŠ Fándlyho) 5:03,5, 2. Matúš Juriš (ZŠ Na bielenisku)
5:12,9, 3. Ivan Ulický (Gymnázium Pezinok)
5:15,2, staršie žiačky (1500 m) - 1. Rozika Tasbireková (ZŠ Fándlyho) 5:36,2, Zuzana Šotkovská
(ZŠ Fándlyho) 6:58,2, 3. Martina Miklenčičová
(ZŠ Na bielenisku) 7:07,9, mladší žiaci (1000 m)
- 1. Michal Kaňuk (ZŠ Kupeckého) 3:29,2, 2. Dušan Klúčik (ZŠ Na bielenisku) 3:33,0, 3. Michal
Minarovič (ZŠ Kupeckého) 3:35,9, mladšie žiačky (1000 m) - 1. Inez Romerová-Ortizová (ZŠ
Fándlyho) 3:43,5, 2. Simona Branná (ZŠ Fándlyho) 3:45,1, 3. Veronika Hotová (ZŠ Fándlyho)
3:47,3, najmladší žiaci (500 m) - 1. Peter Faith
(ZŠ Fándlyho) 1:32,4, 2. Vojtech Pícha 1:35,1, 3.
Samuel Kubík (ZŠ Fándlyho) 1:39,9, najmladšie
žiačky (500 m) - 1. Katarína Hrašná (Gymnázium
Pezinok) 1:39,4, 2. Dominika Majnová (ZŠ Fándlyho) 1:45,5, 3. Nikola Čemanová (ZŠ Fándlyho)
1:47,8.
(pr)

Na občianskom pohrebe na pezinskom
cintoríne ma zarazila skutočnosť, že telo
zosnulého k hrobu prevážajú na vozíku,
ktorý má po obo ch stranách veľké
kresťanské kríže. Je zarážajúce, že na občiansky obrad sa používa vybavenie prispôsobené na "cirkevný spôsob" a ľuďom sú v
takýchto ťažkých chvíľach vnucované náboženské symboly. Neviem ako by sa to
páčilo veriacim, keby na tomto vozíku boli
veľké červené hviezdy či anarchistický
znak.
Žiadam Vás, pán primátor, aby ste ako
zástupca všetkých občanov, uviedli tieto
veci na správnu mieru, aby boli náboženské
symboly z vozíka pri občianskych obradoch
odstránené alebo aspoň vhodne prekryté.
Občan Pezinka
(skrátené)
Odpoveď primátora:
Priznávam sa, že ma obsah listu a argumentácia anonymného pisateľa trochu zaskočila. Ak by sme mali v tomto prípade
výjsť v ústrety, museli by sme mať minimálne dva vozíky. Pritom v čase, keď sme
vozík objednávali, iný typ v ponuke ani nebol. Ale aj tak problém chceme riešiť, už
som dal pokyn pohrebnej službe, aby zakúpili čierne plátno a kríže počas občianskych pohrebov prekrývali.
Mrzí ma však, že pisateľ nenašiel odvahu
a pod svoj názor sa nepodpísal. Píše, že
vyjadrenie slobodného názoru nie je ani
dnes bez ujmy, pritom si môže byť istý, že zo
strany vedenia mesta k ničomu takému nepríde. Naopak, ja osobne vysoko hodnotím
tých, ktorí nás na nedostatky upozorňujú.
Pochvala samozrejme vždy poteší, ale nevedie k tomu k čomu kritika, aby sa negatívne javy odstránili. Ubezpečujem všetkých, že našou prvoradou úlohou je vychádzať občanom v ústrety, pravda, ak sú
ich požiadavky oprávnené a z finančných
dôvodov splniteľné.
(r)

Začiatkom júla tohto roku otvorí spoločnosť
TESCO STORES SR v Pezinku svoj ďalší, v poradí už 22. hypermarket na Slovensku, v ktorom
nájde pracovnú príležitosť 130 ľudí. Kontaktným
miestom pre uchádzačov je náborové centrum
na Komenského 29 v Pezinku, ktoré je otvorené
od pondelka do piatku od 8.00 do 18.00 hod., tel.
033/6411020-5, fax 033/641 11028. Už v prvom
mesiaci jeho činnosti sa prihlásilo vyše 900 záujemcov.
"Prihlášky nám zasielajú predovšetkým ženy
so stredoškolským vzdelaním z mesta a okolia," uviedol riaditeľ hypermarketu TESCO Pezinok
Peter Lüttmerding. "Hľadáme ľudí na rôzne pozície do prevádzky, ako pokladník, predavač, nákupca, pracovník príjmu tovaru, pracovník

udržby a iné. Budeme radi, ak sa na nás obrátia
ľudia z Pezinka a okolia, pretože tento hypermarket tu bude predovšetkým pre nich," - dodal riaditeľ.
Hypermarket TESCO Pezinok s predajnou plo2
chou 3000 m bude jeden zo štyroch takejto
veľkosti na Slovensku, ďalšie sú v Šali, Dubnici
n/V. a Topoľčanoch. Nebude v ňom chýbať ani
nájomná zóna pre miestnych podnikateľov.
Hypermarket TESCO bude otvorený denne s
najdlhším časom predaja v meste. K dispozícii
bude 11 pokladníc a zadarmo veľké parkovisko
pre 218 vozidiel. Zákazníci tu nájdu vyše dvadsať
tisíc druhov výrobkov, najmä potravín, ale aj priemyselného a textilného tovaru.
(r)

