V dňoch 19. – 25. júna sa v gréckom hlavnom meste konala medzinárodná konferencia o spolupráci v oblasti sociálnych služieb a
vzájomnej pomoci. Toto stretnutie
nadväzovalo na návštevu gréckej
a talianskej delegácie v Pezinku
začiatkom roka a jeho súčasťou
bolo aj pozvanie pre niekoľko žien
z Pezinka, pracujúcich v tejto oblasti. Zástupkyne Úradu práce,
rodiny a sociálnych vecí, Hestie,
chránených dielní Efekt a Domova
na pol ceste mali možnosť
oboznámiť sa so sociálnou starostlivosťou v Grécku a zároveň
inšpirovať svojich hostiteľov vlastnými riešeniami.
(s)

Pezinčanovi Zlatkovi Blaževičovi sa dostalo nevšedného ocenenia – stal sa držiteľom titulu Ambasador Izoly. Z rúk primátorky
tohto partnerského mesta Pezinka
prevzal 7. júla "menovaciu" listinu,
ktorá je symbolickým ocenením
jeho doterajších zásluh pri šírení
dobrého mena tohto slovinského
prímorského letoviska v zahraničí
a budovania jeho imidžu.
Slávnostný akt bol súčasťou výročného tradičného ceremoniálu
udeľovania mestských ocenení pri
príležitosti Dní Izoly. Svedkami
udalosti sa stala i delegácia z Pezinka, ktorej členmi boli okrem zástupcov samosprávy i členovia
Klubu podnikateľov Pezinka. (EL)

Občania z Kupeckého ulice sa nám sťažovali, že
Mesto povoľuje činnosť tejto pojazdnej prevádzke
(opravy dáždnikov a slnečníkov) na ich ulici. Keďže
prevádzkovateľ v pojazdnej dielni aj prespáva a
nemá tam sociálne zariadenia, svoje potreby v noci
rieši v okolí auta či zapáchajúce výlučky vylieva do
kanalizačného otvoru.

Toto nákladné auto s poloprázdnymi pneumatikami parkuje na ulici SNP už niekoľko mesiacov,
pričom riadne komplikuje prechádzanie po chodníku a ceste. Tento stav bol aj cez zimu, čo potvrdzuje aj neodstránený zimný posyp spod auta. "Keď
si niekto na pár hodín uloží stavebný materiál alebo
drevo či uhlie na chodníku, už má na krku mestskú
políciu, zaujímavé je, že toto už rok nikomu neprekáža," napísal nám občan, ktorý nechce zverejniť
svoje meno.

Pri čítaní júnového čísla Pezinčana som zažil mierny šok. Na
trinástej strane som si prečítal článok Pripomíname si (v rámiku, s
fotkou!) so spomienkou na bývalého predsedu MsNV Ing.Štefana
Loviča. Autor (s) si spomína 60výročie nastúpenia do funkcie. Ja
by som len chcel pripomenúť, že

Mesto Pezinok a Informačné centrum počas letných
mesiacov ponúkajú turistom
prehliadku centra mesta s
mestským sprievodcom (v
slovenčine a nemčine), každú sobotu zraz o 10.00 hod.
pred Informačným centrom
na Radničnom námestí. (EL)

LIST ČITATEĽA
Vandali boli opäť v akcii. Po nočnom vyčíňaní začiatkom júla si
to odniesla táto kameninová
smetná nádoba pred Domom
kultúry. Po násilnom prevrátení
sa rozbila na kusy a musí ju nahradiť iná. Ten, komu prekážala
iste nechápe, že smetná nádoba
má slúžiť inému účelu, a tým, že
ju zničil, pripravil rozpočet mesta o zbytočný výdavok, ktorý
mohol byť použitý na užitočnejší zámer.
(mo)

Chcela by som vyjadriť názor na
služby vo vašom mestečku. Ide o
správanie zamestnancov mestskej plavárne.
Boli sme až do dnešného dňa
(20. júna 2006) spokojnými zákazníkmi plavárne, neprekážalo nám
ani to, že sme dochádzali z Bratislavy. Plaváreň na nás pôsobila
rodinným dojmom, aj preto som sa
rozhodla, že moje štvormesačné
dieťa zoznámim s vodou práve tu.
S malinkým a manželom sme cho-

Ing. Lovič bol do funkcie dosadený
straníckym aparátom a keďže nebol Pezinčan, k nášmu mestu mal
nanajvýš pracovný vzťah. Bol poctivým vykonávateľom príkazov
„zhora“ a za jeho éry boli zbúrané
najstaršie domy v Pezinku vrátane
rodného domu Eugena Suchoňa
(na ich mieste stojí teraz Dom kultúry), rodinné domy na Štefánikovej ulici, na mieste ktorých je multifunkčná bytovka, zdevastovaná
Stará radnica a mnohé ďalšie
„budovateľské“ počiny. Po začatí
stavby sídlisk sa začalo vyľudňovanie okolitých dedín a život v
„zajačníkoch“ bez občianskej vybavenosti. Tí, čo si toto obdobie
pamätajú, by vedeli pospomínať
ešte veľa pikošiek v súvislosti s
vtedajším predsedom MsNV. Neviem, či si toto obdobie teba pripomínať spôsobom „o mŕtvych len
dobre“. Dobre?
Lajo Slimák

Jednotka Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku v prvej polovici júla zasahovala v Pezinku na týchto akciách:
– v sobotu 8. júla o 18.46 hod. bolo
jednotke HaZZ nahlásené vytápanie pivnice rodinného domu na
Cajlanskej ulici. Po príchode na
miesto hasiči začali s prípravou na
čerpanie vody. Pri prieskume zistili, že je upchatý odtokový kanál,
ktorý prečistili a voda začala odtekať.
– 8. júla o 21.03 hod. jednotku privolali k dopravnej nehode na Bratislavskej ulici, kde boli zranené tri
osoby. Príslušníci jednotky poskytli predlekársku pomoc dvom
osobám, ktoré po príchode IRS
pomohli naložiť do vozidla a potom zabezpečili havarované vozidlá proti požiaru.
(HaZZ)

dili do plavárne spravidla každý
týždeň a doteraz nebol nijaký problém. Dnes o 15. hodine sme boli
doslova vyhodení. Lebo som si
dovolila so svojim drobcom vstúpiť
do detského bazéna. Je ešte maličký, tak som sa posadila do vody
a pohybovala som s ním po vodnej
hladine, sledujúc jeho tvár, aby sa
nenapil vody. V tom čase nebolo v
bazéne ani jedno dieťa. Pristúpil k
nám, vraj, zamestnanec plavárne
(kto to bol neviem, nemal žiadne
označenie) a požiadal ma, aby
som z bazéna vyšla, lebo bazén je
určený pre deti. Na moju otázku,

ako sa môže takéto malé dieťa
kúpať samé, mi povedal, že on
chráni deti. Na našu stranu sa pridala aj stará mama iného dieťaťa,
ktorá išla okolo bazéna, ale on trval na svojom. Vyšla som teda z
bazéna a pýtala som si naspäť
vstupné. Na recepcii sa objavil
"onen" pracovník (asi 45-ročný so
správaním arogantného majiteľa),
zaujímavé, že už nestrážil bezpečnosť kúpajúcich. Ešte stihol za
nami zakričať, že takýchto zákazníkov si tam neželajú a nemám sa
už vracať.
Osvaldíková

