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Prieskum o záujme turistov

Zvýšme triedenie
odpadu
Na mimoriadnom Mestskom
zastupiteľstve 20. januára sa
zúčastnilo veľa mladých ľudí,
čo je potešiteľné. Vidno, že
mladým záleží na zdravom
životnom prostredí v Pezinku.
Ale, ako to na rokovaní viackrát zaznelo, treba spojiť sily a
začať osvetovú prácu, najmä
na sídliskách, aby ľudia vo
väčšej miere triedili komunálny odpad. V tomto môžu
veľa pomôcť tretí sektor či
miestne médiá. Keď sa nám
podarí znížiť množstvo odpadov z terajších 6500 ton aspoň
na 5500 ton, bude to veľmi
dobré. Pezinok bude zdravší,
krajší a ušetríme aj na poplatkoch za vývoz odpadov.
Stanislav Pátek
poslanec MsZ

Už aj v Pezinku bol založený
klub spoločnosti Prometheus.
Toto združenie občanov Slovenska bez vyznania, aktívne spolupracuje so sesterskými spoločnostiami vo viacerých krajinách
Európy. Je členom Medzinárodnej humanistickej a etickej únie a
Európskej humanistickej federácie. Združuje stúpencov vedecko-materialistického svetonázoru a sekulárneho humanizmu.
Usiluje sa o otvorenú občiansku spoločnosť, utváranú na základe demokracie a slobody, pluralizmu a tolerancie, rozvíjanie
výchovno-vzdelávacej a kultúrno-osvetovej činnosti na báze
vedeckého poňatia sveta a človeka v ňom.
Ak je vám toto združenie blízke
a chcete prispieť k posilneniu
jeho pôsobnosti staňte sa jeho
členom. Prihlásiť alebo len informovať sa môžete na tel. 0903
245 171 alebo napíšte na adresu: Za hradbami 18, 902 01 Pezinok.
Mária Marušicová
predsedníčka klubu

Oznam
Ústredie práce, sociálnych vecí
a rodiny zriadilo bezplatnú telefónnu linku na oznamovanie
prípadov zneužívania sociálneho systému a podvodov, na
ktorú každý občan môže bezplatne aj anonymne upozorniť na
konkrétny prípad bez obáv z represie, ak má podozrenie zo zneužívania sociálneho systému a
podvodov, teda aj zneužívania
sociálnych dávok. Telefónny kontakt: 0800/191 222.
(gs)

Na januárovom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave
bol urobený prieskum, ktorý mal za
cieľ zistiť záujem turistov o Pezinok.
Z prieskumu vyplynulo, že až 68
percent oslovených respondentov

Tohtoročná zima poskytla podmienky aj na vytvorenie tohto
umeleckého dielka. Postavičky z
ľadu sme zazreli v polovici februára na Hrnčiarskej ulici pred domom č. 10. Za skvelý nápad,
ktorý zaujal mnohých okoloidúcich, najmä však deti, autorovi
ďakujeme.
Snímka (mo)

Nebojte sa za svoj názor
Chcel by som zareagovať na článok o spolužití s Rómami (Pezinčan
č. 1/05). Neviem či tých 58 percent
opýtaných nežije v Pezinku, keď
nemajú skúsenosti s Rómami.
Dlhší čas žijem v USA a som šokovaný, že mnohí ani teraz v demokracii nemajú svoj názor. Ľudia by
sa mali zobudiť. Moju mamu 7.
februára 2005 prepadol v Pezinku
Róm, ale zo strachu nepovie nič.
Našťastie v blízkej pekárni vykladali múku a jeden z robotníkov si to
všimol a mame pomohol. Tomuto

človeku by som sa chcel z celého
srdca poďakovať. Moji rodičia sú
pre mňa všetko.
Pozdravujem tiež Strýca Laja, je
to príjemné, keď človek číta jeho
riadky v pezinčine. Nemáme sa
ozaj za čo hanbiť. Čo sa týka názvu
Fortna, tiež mi viac pasuje ten
tvrdší tvar slova ako s mäkčeňom.
Niektorí ľudia by zmäkčili ozaj všetko. V USA má každý štát svoje nárečie a nikto sa za to nehanbí.
Ctime si staré - staroba je múdrosť!
Juraj Alföldy

Zisk z plesu na opravu kostola
V januári tohto roku sa konal v Dome kultúry už 11. ročník Plesu Farnosti Pezinok. Tradičné podujatie si už získalo veľa priaznivcov, ktorých vždy láka dobrá zábava a príjemné prostredie. Do tanca a na počúvanie hrali tri hudby - dychová hudba Cajlané, hudobná skupina
Strapec a country skupina Arion.
Čistý zisk z plesu, v sume 41 600 Sk, organizátori odovzdali Rímskokatolíckemu úradu v Pezinku, ktorý ho použije na financovanie opravy
interiéru Farského kostola.
(mo)

Srdcom som Pezinčanka
Vážení a drahí Pezinčania,
našla som si na internete
stránky o Pezinku, a aké bolo
moje prekvapenie, keď som
uvidela nádherne reštaurované
domy, ktoré sú úzko späté s mojim detstvom. Napríklad rohový
dom na Štefánikovej ulici. Narodila som sa tam - bola tam banka, jej riaditeľom bol pán Vrablic. Bývali na poschodí a my v
zadnom trakte vo dvore. Ďalší
dom - ten je i krásne opísaný v
histórii, že tam v roku 1949 boli
malé obchodíky. Jeden z nich
patril mojej babke Antónii Farbulovej, bola to galantéria.
Presne si pamätám ten deň,
keď cez námestie kráčali traja
muži v čiernych dlhých kabátoch, aby babke obchod skonfiškovali. Ďalej ma upútala pamätná doska pri Farskom kos-

tole, na ktorej je meno Michal
Farbula, bol to dedkov brat.
Mám v očiach slzy dojatia,
síce žijem v Prahe od roku 1949
(vtedy som mala štyri roky), ale
srdcom som stále Pezinčanka.
Chodila som do Pezinka každé
prázdniny, bola som tam aj birmovaná, pretože v Prahe to
bolo zakázané. Dva roky som v
Pezinku chodila aj do školy
(1953 - 1955) k pani učiteľke
Jánošíkovej.
Prosím, nehnevajte sa, že si
takto vylievam srdce, ale už
som na dôchodku a každá
zmienka o Pezinku ma zaujíma,
a potom vidieť svoje detstvo na
fotografii, jednoducho musela
som Vám to napísať.
Prajem Vám všetko najlepšie
a nech je Pezinok stále krajší.
Danica Tomášková

považujú Pezinok za zaujímavý pre
dobré víno a gastronomické špeciality. Prírodné krásy zaujíma 7 percent, históriu a pamätihodnosti 5
percent, kultúru 6 percent a športové
podujatia 8 percent návštevníkov.
Pezinok ako objekt cestovného
ruchu navštívilo 86 perc. respondentov. Respondenti si myslia, že v
rámci dovolenky je v Pezinku program na: niekoľko hodín - 38 perc.,
na 1 až 2 dni - 43 perc., 3 dni až týždeň - 10 perc., na viac ako týždeň - 3
percentá.
(mo)

Mená novorodencov
Vlani sa v Pezinku narodilo
201 detí, z toho 102 dievčat a
99 chlapcov.
Najobľúbenejšími dievčenskými menami boli Natália (7),
Alexandra (6), Ema (5), Nina,
Kristína, Viktória (4), medzi
chlapcami Jakub a Tomáš
(8), Samuel (6), Adam a Martin (4). Skladba mien je veľmi
pestrá, rodičia novorodencom
vybrali až 91 mien.
Najviac detí sa narodilo v
máji (19), v auguste (18) a v
apríli (17).
V Pezinku sa v minulom roku
narodilo prvé eurodieťa na Slovensku (po vstupe SR do
Európskej únie) - bola ňou Dominika Holásková.
(mo)

Neobslúžili ma
počas otváracích hodín
Chcem sa s vami podeliť o zážitok, ktorý sa mi stal 6. februára
pred obchodným domom Billa v
Pezinku. V nedeľu som sa vracal
so svojou rodinou z návštevy a
chcel som narýchlo kúpiť čerstvý
chlieb na večeru. Všimol som si,
že niektorí ľudia predo mnou sa
pri vchode otočili a odchádzali
preč. Až pri vchode som pochopil
prečo tak urobili. Hoci bolo 18.55
a otvorené majú do 19.00 hod.,
uniformovaný pracovník stojaci
pri dverách vypol ovládanie na
fotobunku a otváral už len manuálne. Dovnútra ma nechcel vpustiť. Keď som mu povedal, že ešte
nie je devätnásť, ukázal mi na
mobile, že on ich už má. O tom,
že nie je ešte zatváracia hodina
ho na svojich hodinách presviedčala aj moja manželka a
nepomohla ani prosba, že idem
kúpiť len chlieb. Povedal, že on
chce ísť tiež domov a odišiel od
dverí preč. Usúdil som, že v Bille
sa neriadia heslom Náš zákazník, náš pán.
Veľa úspechov v podnikaní
želá bývalý zákazník. Igor Noga

