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Pri výkopových prácach pri Glejovke našli robotníci kostru. Asi
15 centimetrov pod povrchom
zeme bola ľudská lebka a časti
trupu. Po obhliadke miesta nález
policajti zaistili. Experti z odboru
súdneho lekárstva podrobia kostru skúmaniu. Jeho cieľom je zistiť čas a spôsob úmrtia a tiež čo
najviac informácií o totožnosti
mŕtvoly.
(r)

Pri príležitosti 1. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie organizuje Základná škola Orešie v spolupráci s Mestom Pezinkom pre
všetky pezinské základné školy
veľký happening. Uskutoční sa v
utorok 26. apríla a jeho súčasťou
bude súťaž Európske hviezdy, výtvarná súťaž Európa na palete a
kultúrno-prezentačná časť Európa
na javisku. Cieľom tohto podujatia
je hlavne motivovať deti k hlbšiemu
spoznávaniu európskych krajín a
ich kultúr.
(EL)

Sviatok Rómov, ktorý sa celosvetovo pripomína 8. apríla, bude mať
v Pezinku tohto roku, v porovnaní s
predchádzajúcimi, novú podobu.
Príslušníci pezinského rómskeho
etnika oslávia "svoj" deň na viackrát. Najprv futbalovým zápasom,
ktorý sa uskutoční 8. apríla o 14.00
hod. na štadióne v Grinave, kde si
rómski chlapci a muži zmerajú
svoje sily s "bielymi". Na druhý deň
9. apríla celá komunita vyrazí na
autobusový výlet do regiónu. Po
ceste majú naplánované mini "koncerty" pre návštevníkov Červeného
Kameňa a v Pezinku na Radničnom námestí. A do tretice, 16. apríla, sú pezinskí Rómovia pozvaní na
vernisáž výstavy rómskej maliarky
Jolan Oláhovej do Galérie insitného umenia v Schaubmarovom
mlyne, kde sa deti predstavia svojim maliarskym umením.
(EL)

l V Pezinku bol zadržaný 49ročný nemecký občan, na ktorého nemecká polícia vydala
európsky zatykač. Zadržaný si v
okolitých krajinách privyrábal
falšovaním verejných listín, najmä vodičských preukazov.
l Na Gogoľovej ulici sa vlámal
do rodinného domu neznámy
páchateľ. Vypáčil dvere na pivnici, odkiaľ sa dostal do obytných priestorov. Odcudzil finančnú hotovosť, náramok zo žltého kovu a dámske hodinky.
l Do reštaurácie Grünwald na
Myslenickej ulici sa bez násilia
dostal neznámy páchateľ, ktorý
vylomil dvierka na výhernom
automate a odcudzil finančnú
hotovosť 9 800 Sk.
l Neznáma osoba odcudzila z
dielní v Pezinku píly, brúsky a
frézy v celkovej hodnote 301
tisíc korún.
l V novinovom stánku na Bratislavskej ulici dvaja muži vykopli sklenenú výplň a odcudzili
časopisy. Páchateľov zadržali.
(es)

V novej vinárni VINUM GALÉRIA BOZEN (u Matyšáka) na Holubyho ulici sa
11. apríla uskutoční stretnutie bývalých
pracovníkov Reštaurácií Bratislava-vidiek.
(r)

Konfederácia politických väzňov Slovenska - Oblastná organizácia Malokarpatská so sídlom v Pezinku organizuje v sobotu 9.
apríla seminár s názvom Súdne procesy s kapucínmi v roku
1961. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Dňa nespravodlivo
stíhaných a 55. výročia barbarskej noci. Súčasťou programu
bude okrem spomínaného seminára v pezinskom Dome kultúry i
svätá omša v Kapucínskom kostole Najsvätejšej Trojice. So svojimi prednáškami vystúpia P. Metod Ján Jánovský OFMCap (téma: Proces P. Vojtech Rajner a spol.) a P. Alojz Karol Horváth
OFMCap (téma: Proces P. Šebastián Jaďuď a spol.).
(EL)

Vo februárovom čísle Pezinčana sme uverejnili kritický postreh čitateľa Igora Nogu, ktorý poukázal na to, že v nedeľu 6. februára v čase
otváracích hodín o 18.55 hod. nebol obslúžený v Bille, hoci majú otvorené do 19.00 hod. Chcel vraj len narýchlo kúpiť chlieb a nebolo mu
to umožnené.
Na tento príspevok sme dostali dve reakcie:

- Situácia, ktorá sa stala dňa 6.
februára 2005, keď pracovník
Strážnej bezpečnostnej služby 5
minút pred zátvaracími hodinami nechcel vpustiť zákazníkov do predajne bola neštandardná, dotyčný pracovník si
počínal svojvoľne, čím porušil
interné predpisy spoločnosti
Billa. Táto situácia nás mrzí o to
viac, že si vážime každého jed-

Územný spolok Slovenského
Červeného kríža Bratislava-okolie
organizuje v apríli 2005 kurzy prvej
pomoci pre fyzické a právnické osoby. Základné kurzy budú 8 a 16-hodinové, na druhom, okrem postupu
pri základných stavoch ohrozujúcich život sa možno naučiť poskytnúť zdravotnú pomoc pri zlomeni-

ného zákazníka a skutočne robíme všetko pre to, aby bol u nás
spokojný. Dotknutým zákazníkom sa touto cestou ospravedlňujeme.
Vedenie Billa, s.r.o.

Kde ste boli pán Noga celú nedeľu? Vy si chodíte po návštevách
a večer pred zatváracou hodinou si
zmyslíte, že nemáte čo jesť. Určite
tam na vás budú čakať s čerstvým

nách, polohovaní a transporte a
ošetrení rán.
Každý účastník po úspešnej teoretickej a praktickej skúške dostane európsky certifikát. Záujemcovia o tieto kurzy sa môžu prihlásiť
na adrese: Územný spolok SČK,
Pribinova 15, Senec, tel. 02/4592
4237.
Ing. Mária Halásová

V rámci otvoreného grantového programu nadácie Revia boli v prvom
kole 1. marca 2005 schválené v Pezinku tieto projekty: Okresný výbor
Jednoty dôchodcov, obvod Pezinok - športové hry seniorov, 2000 Sk,
Zuzana Paulini - Pezinský amatérsky filmový festival PAFF 2005, 8000
Sk, OI Dejá vue - KarpatyFest, 7000 Sk, Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku - stolný tenis pre ZŠ Pezinka a Malokarpatského regiónu, 9000
Sk.
Najbližšie zasadnutie grantovej komisie bude 7. júna 2005. Uzávierka 2. grantového kola je 20. mája 2005! Projekty predložené po
tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.
Nadácia REVIA

chlebom. Prečo ste nešli do Tesca,
tam majú otvorené do 22. hodiny.
Predavačky chcú tiež byť s rodinami, aj ony sú ľudia. Ako by to vyzeralo, keby sa do predajne v tom
čase dovalilo 50 ľudí, kedy by zatvorili? A predavačky majú ešte
ďalšiu prácu či už v pokladni alebo
celej predajni. Kedy by išli domov?
Každému človeku by som dala
vyskúšať takúto prácu aspoň tri
mesiace. Veľa ľudí by sa zbadalo, a
inak by sa začalo správať k predavačkám. Ľudia by k nim mali byť
tolerantní, lebo robia ako mulice a
za pár korún.
Nie som predavačka, ale dennodenne sa medzi nimi pohybujem a
teda ich prácu poznám.
Viera Zvolenská
(skrátené)

V rámci projektu Cesty k porozumeniu, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti, sa
uskutočnil 21. marca v Materskej
škole Pezinok, Orešie minikurz
základov výroby cigánskych tkaníc. Lektorka Mgr. Darina Lichnerová učila deti a mladé ženy z
pezinskej rómskej komunity základy tkáčskeho remesla. Účastníčky preukázali pri tejto práci
veľkú šikovnosť. Z podujatia odchádzala väčšina z nich ozdobená vlastnoručne vyrobenými
náramkami.
Ďalšou aktivitou v rámci spomínaného projektu bola brigáda
Rómov pri čistení sídliska Juh,
ktorá sa uskutočnila 22. - 23.
marca. Pezinská rómska komunita ňou prezentovala svoju vôľu
prispieť ku skrášleniu nášho
mesta.
(EL)

