Popri tradičných Vianočných trhoch (14. – 16. 12. 2006) obohatí
tohtoročnú predsviatočnú atmosféru v meste nové podujatie – VIANOCE V TURECKOM DOME. Tamojšia Vino gallery bude každý deň
od 1. do 23. decembra od 16.00
hod. vo dvore spomínaného objektu
ponúkať občerstvenie (najmä varené víno) a na navodenie správnej
atmosféry okrem vianočnej výzdoby
(stromček, betlehem) i dobrú ,,muzičku" k tomu. Pravidelné piatkové
koncerty odštartuje 1. decembra o
18.00 hod. chrámový zbor Ad Una
Corda. Bližšie informácie o ďalších
koncertoch budú uverejňované na
www.pezinok.sk. Kontakt na organizátora: tel. 0905 431 329, e-mail:
vinogallery@centrum.cz.
(EL)

Ďakujeme nášmu poslancovi Ing.
Jurajovi Pátkovi za zabezpečenie
úprav okolia domov a výsadbu
zelene na Hroznovej ulici, sídlisko
Muškát II, vrátane detského ihriska.
Bez jeho aktívnej pomoci by tieto
práce ešte neboli hotové. Bývajú
tu prevažne mladé rodiny s deťmi.
Pre nás obyvateľov už len ostáva
udržiavať túto prekrásnu lokalitu
Pezinka v čistote a chrániť vysadenú zeleň.
(BŠ)

Človek má iba jeden život, iba
jeden domov. Iba na ňom záleží
ako ho prežije. Jedno z najväčších
takomstiev života je, že to, čo robíme pre druhých, naozaj za niečo
stojí.
Sú ľudia, ktorí to dokážu, ako napríklad Mária a Miroslava Sandtnerová z Grinavy. Matka Mária viedla
dcéru k láske k spevu a dedičstvu
našich predkov. Teraz reprezentuje našu dedinku. Spevom rozochvieva srdcia ako muška pavučiu
sieť. Žne úspechy. Riskuje. Vraví
sa, že človek, ktorý neriskuje, nerobí nič, nevidí nič, nemá nič a je
ničím. Nemôže sa učiť, cítiť, meniť
sa, rásť, milovať a žiť.
Ďakujeme vám Mária a Mirka, že
odovzdávate toto dedičstvo našich
predkov po krvi, po reči a speve.
Nech nezhynie, lebo raz bude živiť
tých, čo vás budú nasledovať.
Rozália Šmahovská

V evanjelickom kostole v Grinave boli 5. novembra slávnostné
Služby Božie pri príležitosti 80.
výročia vysvätenia kostola.
Kostol postavili v roku 1926. Financie na stavbu získali formou
zbierky, do ktorej prispeli darcovia
takmer z celého Slovenska.
(r)

Dvanásť informačných tabúľ s
textami a obrázkami nájdete na
sedemkilometrovej trase pezin-

ského Vinohradníckeho naučného chodníka, ktorý dali do užívania koncom októbra. Ako nový

Jedna z informačných tabúľ na náučnom chodníku.

Prišla krásna jeseň. Prežívame ju
rôzne. Niektorí sa kocháme jej krásou, iní spomíname na prežité
chvíle z detstva i staroby. Sú to
šťastné i menej šťastné zážitky.
Dôležité je však mať pocit, že okamih, keď sa ráno prebúdzame, hoci
sa aj cítime biedne, je najkrajší.
Uvedomujeme si to ešte viac v
starobe, ktorú poet nazval jeseň
života.
Na jeseň v októbri máme aj Me-

siac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne podujatia.
Mesto Pezinok, Kultúrne centrum a
Klub spoločenského tanca Petan
pripravili pre nás ukážky spoločenských tancov a divadelné predstavenie.
Pri sledovaní spoločenských tancov sme si oživili spomienky na
mladosť, na čaje o piatej. Dostali
sme aj milú pozvánku od vedúcej
klubu tanečníkov pani Kvetoslavy

Chcel by som upozorniť na jeden problém, ktorý
trápi vozičkárov, ale hlavne ťažšie sa pohybujúcich starších ľudí a tých čo prichádzajú na pezinský cintorín z hornej časti od Seneckej ulice s
káričkou či kočíkom.
Horná brána býva často uzamknutá, chápeme
to, aby pohodlní návštevníci s autami neprichádzali až ku hrobom. Mal by sa potom ale pre peších vyriešiť vchod cez vedľajšiu bránku, kde treba

V zimnom vykurovacom období
vzniká mnoho požiarov v dôsledku
technických chýb i ľahostajnosti
občanov. Najčastejšími príčinami
požiarov sú poruchy vykurovacích
telies, opotrebovanie a nedostatky
na dymovodoch a komínoch, nedobrá obsluha vykurovacieho telesa, neodborná inštalácia, horľavina v blízkosti vykurovacieho telesa, manipulácia so žeravým popolom.
Zo strany užívateľov tepelných a
vykurovacích telies je potrebné
najmä:
– nepoužívať spotrebiče, na ktorých
je porucha;
– pri vykurovaní nepoužívať horľa-

produkt cestovného ruchu v našom meste bol vybudovaný zo
zdrojov Európskej únie.
Chodník sa začína za Areálom
zdravia Rozálka, ale vstup je možný aj v smere od Cajle. Na informačných tabuliach sú údaje o pozoruhodných miestach a historických faktoch týkajúcich sa vinohradníckych a vinárskych tradícií
tejto lokality Malých Karpát. Na
chodníku nájdete aj zrekonštruovanú vahadlovú studňu, ruiny Peregského domu, odpočívadlá. V
rámci projektu sa uskutočnila i rekonštrukcia niektorých úsekov
komunikácií vo vinohradoch.
Na realizácii naučného chodníka
sa okrem Mesta Pezinka podieľali
i Mestské múzeum, Združenie
pezinských vinárov a vinohradníkov, Mestská vínotéka a miestni
podnikatelia.
(mo)

Štrbovej, zúčastňovať sa každý
utorok na nácviku tancov.
Mali sme možnosť vidieť i predstavenie Na tý louce zelený. Účinkovali
herci z Prahy. Piesne v podaní Josefa Zímu, ako aj bezprostredné a
humorné vystúpenie, nás na chvíľu
vytrhli z každodenných starostí.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim,
ale aj všetkým tým, ktorí sa pričinili
o tento krásny kultúrny zážitok.
R. Šmahovská

upraviť terén, aby sa dovnútra bez problémov dostali aj zdravotne postihnutí.
Budeme radi, keď sa pri nadchádzajúcich úpravách na cintoríne, v súvislosti s jeho rozšírením,
bude myslieť aj na tento problém, ktorý dnes trápi
nemálo ľudí.
Dúfame, že táto požiadavka, v tomto predvolebnom virvare nezanikne.
(jm)

vé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a iné);
– zabezpečiť inštaláciu telies podľa návodu výrobcu;
– horľavé látky skladovať v bezpečnej vzdialenosti od palivových a
elektrických spotrebičov;
– nevychladnutý popol ukladať len
do nehorľavých nádob;
– kvapalné palivo dopĺňať len po odstavení spotrebiča a podľa návodu na obsluhu.
Pozornosť treba venovať aj čisteniu komínov. Je potrebné:
– zabezpečiť čistenie a kontrolu
komínov osobami s odbornou spôsobilosťou v určených lehotách;
a) raz za 4 mesiace – ak sú do ko-

mína pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá;
b) raz za 6 mesiacov – ak sú do komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky;
c) raz za 12 mesiacov – ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín s
vložkou.
Nedodržiavaním uvedených zásad sa občan dopúšťa porušenia
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov. Za porušenie povinností môže byť uložená
pokuta do 3000 Sk.
mjr. Ing. Eva Orlická, OR HaZZ

