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• Obraciam sa na Vá s s troma
zá lež itosťami, ktoré ma trá pia, alebo má m voči ním výhrady.
Najskôr k otá zke, ktorú ste v
mene istých poslancov polož ili v
minulom čísle Pezinčana, ohľadom
organizovania Vinobrania v Pezinku kaž dý rok. Myslím si, ž e netreba zatiaľ vymýšľať, stačí keď
tá to akcia bude u ná s kaž dé dva
roky. V tejto zlej ekonomickej situá cii to nemôž e predsa mestu ani
ná m občanom prospieť.
Má m výhrady tiež k zvyšovaniu
poplatkov za odvoz domových odpadov. Smetia má me rovnako
(aspoň u mňa) a poplatky idú kaž dý
rok hore. Myslite aj na obyčajných
ľudí, ktorí ž ijú od výplaty k výplate a
nemajú už ani na zá kladné ž ivotné
potreby.
Chcela by som tiež upozorniťnašich poslancov a zodpovedných
pracovníkov mesta, ž e od Vinobrania na Slnečnej ulici vyteká z uličné ho potrubia voda, ktorá steká až
na Seneckú ulicu. Tu sa vytvá ra
kaluž a je problé m prejsť cez priechod na druhú stranu cesty. Upozorňovali sme na to aj vodá rov, ale
do dnešné ho dňa poruchu nikto
neodstrá nil. Verte, ná s občanov
viacej trá pia také to problé my, ako
to, či bude Vinobranie kaž dýrok.
(IF)
• O tom, ž e úcta k starším nie je
pre mladšiu generá ciu len prá zdne
gesto som sa presvedč ila 16. novembra, keď som po ná hlom zá vrate hlavy padla na chodník na Zá hradnej ulici. Keď ž e pá d bol veľmi
silný a bolestivý, nemala som šancu sama sa zdvihnúťzo zeme.
Pomoc prišla v podobe mladého
muž a, ktorý vystúpil z auta, pomohol mi vstať a poskytol mi patrič nú
starostlivosť.
Chcem veľmi úprimne poď akovať
Pavlovi Schwarzovi z Moyzesovej
ulice za jeho prístup a nezištnú pomoc.
Vď ač ná spoluobyvateľka
Š .P.
• Dňa 27. novembra sa uskutoč nilo v Malokarpatskom múzeu v
poradí už ôsme kuliná rno-ná rodopisné stretnutie Ako to robili naše
babky. Ide o podujatia, pri ktorých
pracovníč ky múzea ož ivujú zabudnuté dnes už menej použ ívané recepty - slovom i praktickou uká ž kou. Nie je to však len o poznaní
alebo o jedle. Je to aj o zastavení v
zabehnutom kolotoč i ž ivota aj o
stretnutí s milými ľuď mi v príjemnej
atmosfére. Preto je zará ž ajúce, ž e
len tak má lo ž ien si ná jde chvíľku
č asu na tieto skutoč ne zaujímavé
stretnutia.
Napriek tomu to pracovníč ky múzea na č ele s pani riaditeľkou Danou Kopá lovou nevzdá vajú a v dvojroč nej tradícii chcú pokrač ovaťaj v
budúcom roku.
Ď akujem im za doterajšiu prá cu a
ž elá m im veľa elá nu pri príprave
ď alších podujatí, ale s väč ším zá ujmom zo strany verejnosti.
Mgr. Alena Berezňáková

Pred prvým decembrovým víkendom sa vyskytla porucha na vodovodnej sieti v uličke zv. Fortna, ktorá
spá ja Hrnčiarsku a Holubyho ulicu.
Pracovníci Vodá rní a kanalizá cií urobili za pomoci strojov výkop a poruchu odstrá nili. Všetko by bolo v poriadku, keby vykopanú jamu v najuž šom úseku uličky aj zahrnuli. Ostala
však vyhĺbená až do pondelka. V sobotu a nedeľu večer, keď zatvorili
priechody cez Malú pasá ž a popri
reštaurá cii Astra, ľudia ktorí chceli cez
uličku prejsť, museli doslova liezť po
stene priľahlé ho domu. Aký šok zaž ívali najmä tí starší si viete predstaviť.
Veru, často použ ívané slová : To sa
môž e stať len u ná s, v tomto prípade
boli na mieste.
(mo)

Pred pá r dňami odovzdali do už ívania novú rozhľadňu na Veľkej
Homole. Organizá tori z radov
dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na
jej výstavbe, pozývajú Pezinčanov

na stretnutie milovníkov Malých
Karpá t, uskutoční sa 1. januá ra
2002 o 13.00 hod. pri rozhľadni.
Ako ná m povedal Milan Ruž ek,
jeden z hlavných organizá torov,
účastníci by si mali zobraťso sebou
dobrú ná ladu, pohá rik a fľaštičku
pezinské ho.
(mo)

V polovici novembra tohto roka
sa v hornej časti Grinavy tesne popri štá tnej ceste II/502, ba i v telese
tejto cesty začali na dvoch miestach vŕtať robotníci. Zbíjačkami
rozbili betóny, krompá čmi a lopatami vyhĺbili jamy, ktoré neskôr zasypali betó
novou zmesou. Keď na
betónové podstavce priskrutkovali
kovové telesá , ktoré horným ramenom zasahovali nad teleso štá tnej
cesty už sme vedeli, ž e ide o vybudovanie nových priechodov pre
peších so svetelnou signalizá ciou.
Teda začala sa realizovať pož iadavka GOV podporovaná značnou
časťou občanov - nové bezpečné
priechody pre chodcov.
Určite je to dobrá vec. Otá zkou
však zostá va ich umiestnenie. Ktosi rozhodol, ž e prvý priechod so
signalizačným zariadením sa vybuduje na vyústení Cintorínskej ulice
na štá tnu cestu II/502 a druhý pred
miestnym hostincom. Vzdialenosť
medzi oboma priechodmi je 200 m.
Teda hustota priechodov je taká ,
akú ťaž ko ná jdeme hoci aj v Bratislave. Ostatná časť štá tnej cesty
v dĺž ke asi 850 m zíva prá zdnotou.

A tu sa natíska otá zka: Pri plá novaní umiestnenia priechodov nebolo ž iaduce urobiť prieskum zaťaž enosti jednotlivých bodov, ktoré
občania použ ívajú za priechody?
Určite najfrekventovanejšie miesto
je križ ovatka s cestou do Slovenské ho Grobu. Cez ňu prechá dzajú
občania z juž nej časti Grinavy do
oboch kostolov, na tejto križ ovatke
sa nachá dza obchod s reštaurá ciou, cez ňu sa prechá dza na ž elezničnú zastá vku, na dve autobusové zastá vky, do ulíc Grobská
cesta, Nová , Železničná . A tu na
najzaťaž enejšom mieste Grinavy
prechá dzajúcimi občanmi, sa nenachá dza nič. Kde naozaj ostal zdravý rozum? Zdá sa mi, ž e osadenie
semafó
rov na vyústení Cintorínskej ulice zmenil dopravnú situá ciu
v tomto bode v neprospech občanov. Pozemná úprava uvedené ho
priestoru neumož ňuje z Cintorínskej ul. odbočiť na štá tnu cestu
smerom na Pezinok. Teda občania
Cintorínskej, Druž stevnej, D. Virgoviča a Hurbanovej ul., ak budú
chcieť ísť do Pezinka, budú musieť
prejsť na Štúrovú a cez ňu sa dos-

• NOČ NÝ KLUB DISKOTÉ KA v Pezinku prijme čašníčku z Pezinka alebo okolia. Tel. 0903
754 775.
• KÚ PIM starší dom
alebo stavebnýpozemok v Pezinku, do 2
mil. Sk. Tel. 0907
539 117.
• PONUKA PRÁ CE
- dokladanie tovaru v
supermarketoch v
meste Pezinok. Volajte: 0905 184 180.

Kaž dý rok sa vyskytujú prípady úrazov spôsobených zá bavnou pyrotechnikou, najmä počas silvestrovskej noci
a na Nový rok. Výbušniny rozhodne
nepatria do rúk deťom, hlavne nie bez
dozoru dospelej osoby. Deti do 18 rokov môž u po poučení použ ívaťprskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbó
ny,
malé tyčinky s farebnými plameňmi,
ohňopá dy, búchacie guličky, lietajúce
motýle, včely, malé fontá nky, ohnivé
krúž ky, blikavky, vystreľovacie konfety.
Petardy patria do II. triedy pyrotechnických výrobkov a môž u ich použ ívaťlen
osoby staršie ako 18 rokov. Nebezpečné je použ ívaťdoma vyrobenú pyrotechniku. Kúpené výrobky musia mať
ná vod na použ itie. Pred zapá lením
zá bavnej pyrotechniky si treba premyslieť, čo bude nasledovať. Nikdy ich
nehá dž te medzi ľudí! Rodičia, poučte
svoje deti, pretož e neodborná manipulá cia s takýmito výbušninami je hazar(at)
dom so zdravím.

tať do ž iadané ho smeru svojej jazdy. Doteraz doprava v tomto bode
nie je riešená značením. Počká me,
čo vymyslia múdre hlavy.
Ale buďme spravodliví. Budované priechody nielenž e umož nia
chodcom bezpečne prechá dzať
cez cestu. Ale svetelná signalizá cia aspoň čiastočne bude "dá vkovať" priepustnosť cesty a zníž i
rýchlosť dopravných prostriedkov.
Škoda len, ž e umiestnenie semafórov sa neroztiahlo na vzdialenosť
aspoň 450 m.
František Somorovský

Škoda pá n Somorovský, ž e ste
sa nezúčastnili na stretnutí občanov z grinavskej časti mesta s primá torom Ivanom Pesselom, vedúcim oddelenia výstavby MsÚ Michalom Ondrovičom a vedúcou
odboru ž ivotné ho prostredia a výstavby OkÚ Pezinok Annou Gaá lovou, ktoré zorganizoval Grinavský
občiansky výbor. Tam sa o priechodoch hovorilo. Reč bola aj o priechode pri Grobskej ceste, ktorý je
medzi ekonomickými zá mermi
mesta na budúci rok.
(r)

Milí klienti,
prajeme vám príjemné prež itie vianočných sviatkov, v novom roku veľa
dobrých myšlienok, mnoho chuti do práce a pevné zdravie.

prevádzka CK: KC Pezinok
Holubyho ulica 42, 1. poschodie
tel.: 033/64 13 990, 64 33 470
fax + odkazovač: 033/64 13 990, mobil: 0905 54 57 47

Naša CK vám zabezpečí:
pobyty s CK: Ruefa, TipTravel, Hydrotour,
Kartá go Tours, Azúr Reisen, Canaria,
Sorea, Fifi, Seneca Tours, Globtour,
VD Amigo, More Awertour, 321 Tour, Satur
pobyty na Slovensku - hotely, chaty
zá jazdy do Prahy, do divadiel

ATIS:
pobyty z letné ho a zimné ho
katalógu počas celé ho roku
v Čechá ch a na Slovensku
dovolenka s deťmi,
pre zrelý vek, pobyty pri mori
v európskych letoviská ch

