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Nepremeškajte termín!
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu
športu, kultúry a pomoci Mesta Pezinka na rok 2005, že termín na
podanie žiadosti je najneskôr do
28. februára 2005. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o
poskytnutie finančného príspevku,
ktoré je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ,
Radničné nám. 7 a na www.pezinok.sk.
(r)

Zápis žiakov do 1. ročníka
Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných
škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.
Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2005/2006 sa bude konať na všetkých základných školách v Pezinku v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 4/2004 zo dňa 13.2.
2004

v dňoch: štvrtok 10.2. 2005 15.00 - 18.00 hod.
piatok 11.2. 2005 15.00 - 18.00 hod.
Zápis do škôl odporúčam uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc:

Funkcionári mesta a poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa zriekli odmien za mesiac
december 2004 v sume 39 tisíc
Sk, ktoré venovali pezinským
rodinám v hmotnej núdzi a neúplným rodinám s deťmi. Sociálne
oddelenie rozdelilo túto sumu pre
39 rodín, každá dostala po dve
500 korunové poukážky na nákup potravín v Tescu.
(as)

Poslanecký deň
Najbližší poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. februára na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19, od
16.00 do 18.00 hodiny.
Prítomní poslanci vám poskytnú
vysvetlenia rozhodnutí Mestského
zastupiteľstva a môžete sa na nich
obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.
(mo)

Upozornenie
pre majiteľov psov
Mesto Pezinok zakúpilo ekologické vrecká na zber psích exkrementov a ponúka ich majiteľom
psov. Každý záujemca dostane
dvadsať kusov na jedného psa.
Touto cestou chceme pomôcť
udržať čistotu v našom meste. Za
zbieranie psích výkalov je zodpovedný majiteľ psa a prispeje tým k
ozdraveniu životného prostredia.
Vrecká si možno vyzdvihnúť na
Mestskom úrade, Radničné nám.
č. 7, Pezinok, 2. posch. č. dv. 34.
(RK)

V novembri minulého roku sa
uskutočnil prieskum názorov občanov Pezinka na spolužitie s rómskou komunitou. Prostredníctvom
anketárov sa na ňom zúčastnilo
126 občanov.
Na otázku, aké majú respondenti
skúsenosti s rómskou komunitou 5 percent odpovedalo, že pozitívne, 47 percent negatívne a 58 percent nemá s Rómami skúsenosti.
Respondenti, ktorí majú s Rómami pozitívne skúsenosti uviedli,
že sú úctiví, priateľskí, keď sú organizovaní vedia robiť, sú hrdí na priateľstvo s bielymi.

Základná škola v Pezinku, Holubyho ul.:
- školský obvod tvoria ulice: Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefánika, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého,
Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec,
Kollárova, Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 - 47, Za hradbami č. 3 - 15, Hrnčiarska.
Základná škola v Pezinku, Fándlyho ul.:
- školský obvod tvoria ulice: Fándlyho, Obrancov mieru, 1. mája, Mierová, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého,
Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická,
Bratislavská, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská, Kukučínova.
Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie:
- školský obvod tvoria ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná,
Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Kamenice,
Vincúrska, Podhorská.
Základná škola v Pezinku, Na bielenisku:
- školský obvod tvoria ulice: Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova,
Švermova, F. P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka,
Bottova, Dr. Bokesa, Na bielenisku.
Základná škola v Pezinku, Kupeckého ul.:
- školský obvod tvoria ulice: Svätoplukova, Kupeckého, Zámocká,
Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Malacká cesta, Krížna, Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Gogoľova.
Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o
jeho zdravotnom postihnutí.
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

Z negatívnych skúseností respondenti uviedli: kutrú sa v smetiakoch, devastujú záhrady v okolí
Glejovky, sú ľahostajní k prostrediu, kde žijú, obťažujú ľudí žobraním, kradnú v obchodoch, nestarajú sa o hygienu, nadávajú, deti sú
drzé, vyvolávajú šarvátky, poznajú
svoje práva, ale nie povinnosti,
čakajú, že ich problémy budú riešiť
iní, majú viac práv ako bieli.
Čo považujú respondenti za
príčinu problémov Rómov? Až 79
percent uvádza ich mentalitu, 21
percent zlé ekonomické podmien-

ky, 20 percent predsudky obyvateľov voči Rómom, 17 percent nekoncepčnú politiku štátu v tejto oblasti, 2 percentá nedostatočnú starostlivosť zo strany mesta, 16 percent nemalo názor alebo uviedlo
inú príčinu.
Na zlepšenie spolužitia s Rómami občania navrhujú zapojiť ich
do verejnoprospešných prác (upratovanie okolia Glejovky, čistenie
mesta, potoka, starostlivosť o zeleň), zamestnať ich a naučiť robiť,
aby sa zlepšila ich ekonomická
situácia
(mo)

Any zme sa nenazdály a prvý
mesýc nového roka je fuč. Zima
je dosci býdna, ale hádam sa to
ešče polepší, lebo jako hovorí
moja mamka, žádnú zimu ešče
vlci nezežraly. Tak by hádam
bolo lepší, keby došla ftedy, ket
je na nu ešče čas, jako keby
mala dójst, ket uš bude šecko
kvitnút. Hornáci sa asi trocha
lepší modlyly jako my a majú
šecko pekne zasnežené. A to je
dobre, lebo ket ony majú zasnežené, taxa šeci paščekári
nahrnú na hornáky lyžovat a utrácat tý čaško (nekerý aj lachko)
zarobené penýze. Ftedy sú šeci
kamarádzi a nykomu nevadzí,
že do Nenažranej pri Zvolene
neny dálnyca a že v jedziném
hoteli na Kováčovej nemajú v
nedzelu žádne maso. Žádne
hátky, lebo každý má svoje - paščekári penýze a hornáci snech.
My Pezinčané to móžeme tak
zboku sledovat. Ket nám na
Babe napadne snech, oprášime
lyže alebo sánky a ket né, tak
špekulujeme f pivnyci nat týma
novýma vínama, kedy to stočit,
či teho bude dost a jak to bude
chucit. Já sa ale aj tak ešče na
moment vrácim do minulého
roka a k tej Fortny. Pany Jedličková písala f posledném Pezinčanovi o tém, že by to mala
byt vlastne Fortňa a že to je
prebraté z nemčiny. No, ale gdo
to prebral? My, alebo hornáci?
Jako dobre šeci vedzá any
nemčina, any pezinčina ň nepoznajú. A tak isto any ď, ť a ľ. A
neny to any chyba, any hanba.
Nerobme s teho Štúra zase takého hrdzinu, to nehajme
Modranom. Ozaj, očuly ste, že v
Modre bol seminár o Štúrovem
milostném živoce? Fakt, dokonca to zaščícil svoju náščivu
sám prezident. Jasné, že to
šecko bolo za štátne, teda naše
penýze. A potom, že sú neny na
kultúru penýze. Podla mna, ket
sa nájdu penýze na to, aby pár
„inteleguánu“ podebatovalo o
tém, gdze, kedy a jako ten večný
modranský stopár nekeho prefikel, nájdu sa penýze na šecko.
Len možno nekerý nevýme, dze
ich hledat. Já bych len bol zvedavý, či sa na tém semináry vyprávalo aj o tém, prečo ho zastrelyl
modranský horár. No a jakože
sem hodne zvedavý, scem sa
ešče opýtat, či tam boly tak, jako
na každém správnem semináry
aj praktycké ukášky. No a ešče
to bol aj farár... Budzitel... Nechutné! F takýchto chvýlach sem
naozaj rát, že sem Pezinčan a
bernolákovec. Pre mna osobne
je národný hrdzina, budzitel a
ozaj správny chlap Vlado Dzurilla. Navrhujem, aby ste mi napísaly, alebo zavolaly, gdo je pre
vás taký, jako pre mna on. Mohly
by zme to spísat dokopy a poslat
pany Pavúkovej do múzea.
Zúctú Váš strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

