Takýto medzititulok bol v Novom
čase 16. augusta v článku o zárobkoch na Slovensku. Tým chudobným je označený v rámci Bratislavského kraja okres Pezinok, v ktorom firmy platia svojim zamestnancom skoro o dve tisícky mesačne
menej ako je slovenský priemer.
Pokiaľ priemerné platy v našom
okrese sú len 15 387 korún, slovenský priemer je 17 063 Sk a v
Bratislavskom kraji 21 108 Sk. Napríklad v Bratislave ľudia zarábajú
v priemere 23 235 Sk, v okrese Malacky 19 456 a Senec 17 844 Sk.
Firmy v našom okrese teda platia
svojim zamestnancom podstatne
menej ako inde, ale ceny v pezinských obchodoch a pohostinských
zariadeniach sú často vyššie ako v
Bratislave.
(r)

Pezinok a jeho námestie sú dnes
pekne upravené, vyzerajú inak
ako to bolo predtým. Poďakovať
treba všetkým, ktorí sa o to pričinili.
Nedávno som pri osobnom stretnutí s primátorom Oliverom Solgom navrhol, aby bolo Radničné
námestie premenované na námestie Andreja Hlinku.
Prosím ho, aby môj návrh predložil na rokovanie a schválenie
poslancom mestského zastupiteľstva.
Štefan Holub
Vinosady

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravuje 28. septembra o
16.00 hod. ďalšie stretnutie v
rámci dlhodobého cyklu Ako to
robili naše babky. Jeho cieľom je
pripomenúť si tradičné recepty a
technológie malokarpatskej kuchyne. Lektorka podujatia Dr.
Dana Kopálová avizuje špeciality
zo zeleniny. Ako vždy, bude sa o
jedle tohto druhu nielen hovoriť,
ale sú pripravené aj názorné
ukážky postupu varenia a na záver degustácia. Vstup na tento
minikurz je voľný.
(EL)

Nemáme výhrady voči dobrým
zámerom v prospech našej najmladšej generácie. V prípade
Muškátu, bolo umiestnenie ihriska riešené formou širšej ankety
obyvateľov. Za hradbami iba anketou medzi vybranými rodinami s
malými deťmi, čo potvrdila v pezinskej televízii organizátorka
pani Monika Štrbová. Názor prevažne staršej generácie ignorovali.
Negatívnym dôsledkom tohto
projektu je
zničená zelená plocha,
večerný nástup odrastenej mládeže na hraci e p r vk y,
bez ohľadu
na n očný
pokoj. S tým

súvisí i vykonávanie telesných
potrieb pod oknami bytoviek.
Pri realizácii tohto projektu bola
zjavná absencia príslušného poslanca mestského zastupiteľstva a
predchádzajúca konzultácia s okolitým obyvateľstvom. Dúfame, že
tento nedostatok v realizácii podobných projektov, bude poučením
pre vedenie mesta v budúcnosti.
Obyvatelia sídliska
Za hradbami

Neviem ako vy, ale ja nerada
pozerám na smutných a osamelých ľudí. O čom hovorí staroba?
O samote, podlomenom zdraví, o
neúcte k nám skôr narodeným.
Občas počúvam v rozhlase slová, napríklad: Chcel by som ísť do
kina, ale nemám s kým. Vtedy si
spomeniem na nás dôchodcov v
Grinave a hneď je mi lepšie na srdci. Prečo? My sa máme možnosť
stretnúť v divadle, kine, na zájazdoch, pri dychovke, pri guláši.
Nedávno nám pripravili členovia

výboru nášho klubu dôchodcov
stretnutie. Nechýbal chutný guláš,
dobré vínko, pozvali dychovku.
Pracovali od rána, aby bolo všetko
včas pripravené. Patrí im za to
naša úprimná vďaka.
Aj toto naše tradičné podujatie
sa vydarilo, vládla na ňom dobrá
nálada, zaspievali sme si, zatancovali i dobre pochutili na guláši.
Príďte medzi nás a uvidíte ako
pekne môže vyzerať jeseň života.
Rozália Šmahovská
učiteľka na dôchodku

Konto Orange a Slovenská sporiteľňa ponúkli Asociácii komunitných nadácií Slovenska, ktorej
členom je aj komunitná nadácia
REVIA, možnosť založiť Kluby
darcov v mieste ich pôsobenia a
rozvinúť projekt, ktorý podporuje
myšlienku individuálneho darovania. Uzávierka prijímania žiadostí
o finančnú podporu je 14. 9. 2005.
Finančné prostriedky z klubov darcov budú rozdelené na zasadnutí
grantovej komisie Revie 27. 9.
2005 za priameho spolurozhodovania darcov. Konzultácia predkladaných projektov je povinná.
V prvom ročníku členovia Klubov
Revie darovali svojej komunite 62
734 Sk. Spolu s navýšením tejto
sumy partnermi projektu sa suma
vyšplhala na 146 520 Sk, ktorá
bola prerozdelená medzi šestnásť
dobrovoľníckych neziskových projektov. V regióne sme vytvorili

Kluby darcov v štyroch obciach a
mestách – Pezinok, Modra, Svätý
Jur a Vinosady. Vďaka Klubu darcov boli zrekonštruované detské
ihriská, pomohli sme zachovať
ľudové zvyky v našom regióne,
podporili sme mimoškolské aktivity, divadelný festival Cibulák, zabezpečili sme kontinuitu činnosti
Materského centra, Centra voľného času, orientačných bežcov,
športových lezcov a iné.
Aké zaujímavé, či potrebné
myšlienky sa zrealizujú vďaka
tomuto projektu sa necháme prekvapiť, ale nepochybne všetky v
niečom pomôžu alebo urobia
radosť mnohým ľuďom v regióne.
Bližšie informácie získate v kancelárii nadácie Revia, tel. 641
3011, 0905 960 797 alebo revia@
revia.sk.
REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia

V dňoch 1. – 3. augusta sa zúčastnilo 37 členov Klubu orientačného behu Sokol Pezinok na bezplatnej brigáde pri odstraňovaní
následkov veternej kalamity vo
Vysokých Tatrách.
Za aktívnu pomoc účastníkom
brigády prostredníctvom primátora Pezinka Olivera Solgu poďakoval primátor Mesta Vysoké Tatry
Ján Mokoš. V liste píše: "Účastníci
brigády svojou prácou veľmi
dobre reprezentovali aj mesto Pezinok. Je devízou vášho mesta, že
podporuje činnosť tohto klubu,
ktorý dosahuje dobré športové
úspechy, ale hlavne nezabúda na
dnes tak vzácnu solidárnosť a nezištnú pomoc."
(mo)

Bývalý Okresný súd v Pezinku
so sídlom Pezinok, Štefánikova 40
sa presťahoval od 1. augusta
2005 na novú adresu: Okresný
súd Bratislava III, pracovisko
Nám. Biely kríž č. 7, 831 02 Bratislava, tel. 02/4920 4583.
Správne súdnictvo, tzv. oddelenie S, je od 1. 4. 2005 zrušené a
vykonáva ho Krajský súd v Bratislave.
Okresný súd Bratislava III, pracovisko Nám. Biely kríž 7, nemá
podateľňu – vybavujú sa tu spisy
podané do 31. 12. 2004. Nové podania a doplnenia podaní, ktoré
boli podané do roku 2004 treba
adresovať v prípade miestnej
príslušnosti v okrese Pezinok na
adresu: Okresný súd Bratislava III,
Sadová 2, 832 50 Bratislava. (as)

Mesto Pezinok organizuje ďalší
kurz mestských sprievodcov. Záujemcovia o získanie osvedčenia
oprávňujúceho na výkon sprievodcovskej činnosti v našom
meste sa môžu prihlásiť do 10.
septembra 2005 na Mestskom
úrade v Pezinku, Radničné nám.
7, referát vzťahov k verejnosti, tel.
033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk. Frekventanti
kurzu získajú základné informácie
o metodike sprievodcovskej činnosti, histórii mesta a jeho reáliach. Je to vhodná príležitosť aj
pre tých, ktorí nemajú ambície stať
sa sprievodcami, ale sa chcú pre
vlastnú potrebu dozvedieť čo najviac o Pezinku. Kurz bude lektorovať Peter Wittgrúber a Peter
Sandtner.
(EL)

