Dvakrát som v Pezinčanovi kritizovala skutočnosť, že k hypermarketu Hypernova zabudli urobiť
chodník pre chodcov. Keď sa
chceli do obchodu dostať peší kupujúci zo Seneckej ulice museli
prejsť po nespevnenom teréne,
často šmykľavom a zablatenom,
alebo po frekventovanej štátnej
ceste, čo bolo veľmi nebezpečné.
Konečne sme sa chodníka dočkali, urobili ho pekný, zo zámkovej
dlažby. Môžeme byť teda spokojní, za čo aj veľmi pekne, ľuďom,
ktorí sa o to pričinili, ďakujeme.
Škoda, spokojnosť však mohla
byť ešte väčšia, keby realizátori
stavby z obchodnej spoločnosti, v
meste, ktoré sa nazýva Mestom
priateľským k zdravotne postihnutým, nezabudli na vozičkárov, ale
aj starších ľudí s vozíkmi a mamičky s kočíkmi. Stačilo v 3metrovom úseku chodníka riešiť
nové schody tak, aby po nich
mohli prejsť aj oni. Prepáčte,
možno som v tejto chvíli nevďačná, ale mne je tých hendikepovaných ľudí ľúto...
(mt)

V dnešnej modernej dobe je potrebné, aby v každej rodine vedeli
narábať s vymoženosťou techniky
– počítačom a internetom – všetci
jej príslušníci. A to nielen juniori,
ale aj seniori. Som šťastná, že
moja vnučka, s ktorou si píšem
mailom, je hrdá na "technicky vyzbrojenú babku".
Členovia nášho seniorského
krúžku už získali o absolvovaní
kurzu certifikáty. Seniorský krúžok
tvorili členovia Klubu dôchodcov
na Sládkovičovej ulici v Pezinku.
Úprimná vďaka patrí učiteľom,
ktorí sa nám oddane venovali na
ZŠ Kupeckého ul.
Milada Krejčiová

Strýco Lajo, nevým, čo myslíš
tým myslením dopretku f šporce a
už vúbec nevým, jak to myslíš s tú
výchovu mládeži "alebo dorostu".
Nevým jaké máš skúsenosci f
šporce f Pezinku, "myslím, že žádné". Najprf si prečítaj Pezinčana
do konca, alebo skús kuknút Pezinskú televíziu a potom móžeš
písat o výchove pezinských dzecí f
šporce. Tých dzecí aj dorostu je
dost čo robá dobré meno našemu
mestu a zároven aj Slovensku.
Z úctu Pezinčan Kuky

Pri príležitosti 667. výročia prvej zmienky o ťažbe drahých kameňov v chotári Pezinka sa uskutoční už po štvrtýkrát prijatie pezinských baníkov, členov Malokarpatského
baníckeho spolku u primátora mesta Pezinka. Slávnosť sa
uskutoční 22. júna 2006 o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku. Popri decembrovom šachtágu a
septembrových troch účastiach v sprievodoch (na festivale
Salamander v Banskej Štiavnici, račianskom Vinobraní a
Vinobraní v Pezinku) patrí toto podujatie k spoločenským
vrcholom činnosti tohto záujmového združenia. Do povedomia pezinskej verejnosti sú baníci dobre zapísaní aj starostlivosťou o miestny banský náučný chodník.
(EL)

Občania i návštevníci mesta si iste všimli, že
na dvoch stranách námestia boli začiatkom
mája namontované dva piliere s hodinami a
reklamnými plochami. Tieto sú majetkom
pezinskej firmy Lemmon Slovakia. Okrem
toho, že sú vkusným a pútavým reklamným
prostriedkom, poskytujú tiež informáciu o
čase. Je to iste dobrý nápad i oživenie centra
mesta.
(mo)

V redakčnej pošte sme našli list,
ktorý nám poslali dôchodkyne
O. Palčíková a R. Cecíková. Píšu
v ňom, že v pezinskom hypermarkete Tesco pracuje ako predavač
mladý muž menom Igor, ktorý ich
vždy milo a ochotne obslúži. Pri
ich odchode sa vždy pekne rozlúči
a s úsmevom zaželá krásny deň.
Dokonca, nedávno, keď im chýbalo pár korún, siahol do svojej
peňaženky a tieto im doložil.

Kto túži po aktívnom pohybe na bicykli, mal možnosť
prihlásiť sa na 4. cyklomaratón, ktorý tohto roku povedie z
Pezinka popri Dunaji cez Štúrovo do Maďarska a uskutoční sa 1. – 4. júna 2006. Pre koho je táto približne 300-kilometrová trasa priveľa, avšak radí sa k sympatizantom
cykloturistiky, môže prísť povzbudiť tých odvážnejších,
ktorí prijali túto výzvu, na slávnostný štart vo štvrtok 1. júna
2006 o 7.00 hod. na Radničné námestie v Pezinku. Pelotón odštartuje symbolickým mávnutím cyklomaratónskou
zástavou primátor mesta Oliver Solga. Celé podujatie nie
je len vecou športových výkonov, ale aj spoznávania nových miest a nových priateľstiev. Tohtoroční cyklomaratónci navštívia po ceste o.i. Gabčíkovo, Komárno, Štúrovo, Ostrihom a Vyšehrad.
(EL)

Žiaľ, z priestorových dôvodov,
nemôžeme z dlhšieho listu citovať viac, ale pisateľky sú zjavne z
ochotného predavača unesené.
Po prečítaní listu sme si uvedomili, ako si zákazníci, najmä tí
skoršie narodení, vážia ochotu a
láskavosť personálu pri nákupe.
Samozrejme, aj my, takýmto predavačom tlieskame. Ale, na druhej strane, nemalo by byť takéto
správanie samozrejmosťou?

Mladší ľudia, ktorí častejšie cestujú do západnej Európy, vedia o
čom hovorím. Tam by majiteľ neochotných a nepríjemných predavačov vo svojom obchode veru
dlho netrpel. A, zrejme, vie prečo.
Našťastie, však aj u nás, príklad o ktorom naše čitateľky píšu,
nie je ojedinelý, ochotných predavačov je v našich obchodoch
viac.
(mo)

V stredu 10. mája sa uskutočnilo riadne zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorom boli poslanci zvolení do
školských rád a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Poslanci za okres Pezinok boli delegovaní takto: Gymnázium Pezinok –
Oliver Solga, Richard Demovič, Gymnázium Modra – Vladimír Medlen,
Jana Pešková, Obchodná akadémia Pezinok – J. Pešková, R. Demovič,
Pedagogická a kultúrna akadémia – O. Solga, Jozef Chynoranský,
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra – V. Medlen, J. Pešková,
SOU Štefánikova ul. Pezinok – R. Demovič, O. Solga, SOU Komenského ul. Pezinok – V. Medlen, J. Pešková.
Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a o kontrole vybavovania sťažností na Úrade BSK za 2. polrok
2005. Ďalej si poslanci vypočuli informáciu o aktuálnom stave cestnej
infraštruktúry v kraji po skončení zimného obdobia a schválili navýšenie
finančných prostriedkov na dofinancovanie zimnej údržby o takmer 8
miliónov korún a na bežnú údržbu komunikácií na území hlavného
mesta SR Bratislavy 20 mil. Sk. Poslanci zobrali na vedomie informáciu
o čerpaní komunálneho investičného úveru na financovanie rekonštrukcie administratívnej budovy BSK na Drieňovej ul. č. 7, informáciu o výsledkoch verejného obstarávania realizovaného Úradom BSK, vyhodnotenie činnosti zariadení kultúry za rok 2005 a schválili odmenu hlavnému kontrolórovi za IV. štvrťrok a I. štvrťrok 2006.
V júni sa budú konať zasadnutia všetkých pracovných komisií a 28. 6.
riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK.
Ing. Jana Pešková, poslankyňa BSK

Bývam na sídlisku Sever. V utorok 2. mája v raňajších hodinách
prišlo k smetiakom, ktoré patria k
bytovkám, auto zdravotnej firmy
so sídlom na Cajle (bývalá OB) a
vodič tu vyložil štyri naplnené väčšie škatule. Obsah nebolo vidno,
nakoľko boli previazané. Nahlásil
som to v ten deň aj na mestskej
polícii, ale povedali mi, že lepšie
je, keď sú pri smetiakoch ako v
potoku. To je pravda, ale firma,
ktorá sa odpadu takto zbavila, ho
má dávať určite inde. A ktovie
ešte, čo v krabiciach vôbec bolo.
Nie je to tiež dôsledok, prečo občania pri takýchto praktikách za likvidáciu odpadov platia stále viac?
Občan Pezinka

REKLAMA

