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V nedeľu 12. mája si pripomenieme Deň matiek. Je to prílež itosť na poďakovanie mamičkám, starý m mamám, manž elkám za lásku, vý chovu a starostlivosťo deti.
Pri tejto prílež itosti budú viaceré podujatia v školách, v predškolský ch zariadeniach a v kluboch dôchodcov. Tradičnú akciu
pre mamičky detí z krú ž kov (uvítajú aj ostatný ch) pripravuje Centrum voľného času v spolupráci
s Kultú rnym centrom. Na novom
detskom ihrisku vystú pia maž oretky, recitátori, speváci, tanečníci. Sprievodný mi akciami budú vý stava prác detí (letecké a
raketové modely, keramické vý robky, kresby) a tvorivé dielne,
kde sa budú môcťdeti realizovať
pri zaujímavý ch činnostiach. Pre
mamičky sú pripravené drobné
darčeky.
(mo)

Pamä tný deň oslobodenia mesta si 2. apríla pripomenuli predstavitelia
mesta na čele s primá torom Ivanom Pesselom, členovia Zvä zu protifaš istických bojovníkov, zá stupcovia niektorých politických strá n a občania Pezinka na slá vnostnom zhromaždení pri pomníku padlých na Mladoboleslavskej ulici. Udalosťz 1. apríla 1945 vo svojom príhovore priblížil predseda MO SZPB Ľudovít Šuš ol. Ú častníci slá vnosti potom položili k pomníku kytice kvetov.
(mo)

Záplava ľudí prišla na tohtoročné
Vínne trhy. Mohli ochutnať vyše
štyristo vzoriek vín. Vybrať si bolo
ozaj z čoho, keď zoberieme do ú vahy, ž e na vý stavu prišli tí najlepší
vinári so svojimi najkvalitnejšími
produktami. V najväčšej sále kultú rneho stánku sa nielen ochutnávalo, ale pri skupinový ch debatách
sa aj vymieň ali skú senosti.
Vínne trhy sú jedinečné podujatie, priťahujú čoraz viac ľudí, a
návštevníkov teší, ž e organizátori
zo Združ enia pezinský ch vinohradníkov a vinárov v spolupráci s ďalšími organizáciami toto podujatie
stále skvalitň ujú .
Aký názor na podujatie má slovenský vinársky odborník Prof.
Ing. Fedor Malík, DrSc., ktorý bol
aj tohto roku predsedom hodnotiacich komisií?
- Ľudia by sa mali pri vínach stretá vať nielen v krčmá ch, viná rňach
alebo sú kromných pivniciach, ale
viná ri, ktorí produkujú dobré a
skvelé výrobky by mali ísť s kožou
na trh. Vínne trhy Pezinok sú jedno
z najvýznamnejš ích podujatí, kde

malý, stredný i veľký viná r môže
uká zať, aký je majster svojho remesla. Som rá d, že veľa malých a
stredných viná rov priná š a aj tu na
Vínnych trhoch, produkty európskeho myslenia. Už nie sú to archaické, naoxidované produkty s

vyš š ou koncentrá ciou zvyš kového
cukru, ale moderné vzletné, elegantné európske ľahš ie vína, plné
ovocnej vône a chuti. Produkty
chladených fermentá cií, fyziká lneho oš etrenia a jemnej manipulá cie
s hroznovým muš tom a hroznovým
vínom. Stačí sa pozrieťdo katalógu
a zistíte, že vä čš ina takýchto pro-

duktov je ocenená . Ak niektorí tvrdia, že nie vždy to bola pravda, to
je, žiaľ, vec metodiky hodnotenia.
Na pezinských Vínnych trhoch hodnotilo sedem komisií, ale nie každý
je š pičkový degustá tor. Aby sa kvalite vína a jeho výrobcovi neublížilo,
bude v budú cnosti potrebné, aby
sa hodnotilo počas dvoch-troch dní
alebo aby hodnotili dve profesioná lne komisie, čím sa zabezpečí
objektívnejš ie hodnotenie. Tohtoročné vínne trhy boli ná dhernou akciou. Ak sa vyvarujeme tejto či prípadne ďalš ích chýb (napríklad je
potrebné vína na degustá cii chladiť
počas oboch dní) domnievam sa,
že pezinské Vínne trhy budú najvýznamnejš ou slovenskou akciou prehliadkou najkrajš ích nielen slovenských ale aj zahraničných produktov. Bolo by vhodné, aby sa na
nich prezentovali aj zahraničné vína a mohli sme konfrontovať svoje
majstrovstvo s ú rovňou vín rakú skych, moravských, maďarských,
slovinských, chorvá tskych či francú zskych.
(mo)

Už piatykrát sa uskutoční na Mestskom ú rade Deň otvorený ch dverí.
Tento rok to bude 16. mája. Občania sa budú môcť stretnú ť s predstaviteľmi mesta, poslancami, pracovníkmi mestského ú radu a pohovoriťsi s nimi, či vypočuťinformácie
o práci a plánoch mestskej samosprávy.
Organizátori pripravili tieto besedy a mož nosti konzultácií:
8.00 - 9.00 hod.
- Ako pracuje mestská polícia Ľ.
(
Farbula), zasadačka č. 12;
- Nakladanie s komuná lnym odpadom v Pezinku (O. Moťovská),
obradná sieň ;
- Nad rozpočtom mesta Pezinok
(M. Nádaská), zasadačka na ulici
M.R. Štefánika č. 10;

9.30 - 10.30 hod.
- Sociá lny program mesta Pezinok
(A.Strapáková), zasadačka č. 12;
- Ako funguje samosprá va mesta
(L. Š afár), obradná sieň ;
- Starostlivosť o životné prostredie
v Pezinku (M. Bačák), zasadačka,
ul. M.R. Štefánika;
11.00 - 12.00 hod.
- Ako pracuje mestská polícia Ľ.
(
Farbula), zasadačka č. 12;
- Nové investičné zá mery v meste
Pezinok (M. Ondrovič), obradná
sieň ;
- Kultú rny život v meste (O. Solga),
zasadačka, ul. M.R. Štefánika.
Individuálne konzultácie
10.00 - 11.30 hod. miestnosť č. 25
- mož nosťindividuálnych konzultá-

cií s hlavnou kontroló rkou, resp.
podávania podnetov alebo sťaž ností tý kajú cich sa práce samosprávy Pezinka (E. Antalová);
10.00 - 11.30 hod. miestnosťč. 24 mož nosť nahliadnutia do katastrálnej mapy Pezinka (J. Solgová);
10.00 - 11.30 hod. miestnosťč. 35 mož nosť nahliadnutia do digitálnej
mapy Pezinka (M. Kakalíková);
15.00 - 17.00 hod. miestnosť č. 2 osobné prijatia občanov u primátora mesta Pezinok (odporú čame
objednať vopred na sekretariáte
č.dv. 2, tel. 033/6901 101;
15.00 - 17.00 hod. miestnosť č. 7 stretnutie s poslancami Mestského
zastupiteľstva (mož nosť osobný ch
interpelácií, podávania podnetov a
pod.).
(EL)

V minulom čísle sme uverejnili v
rámci článku Nie je pravda, že nerobíme nič text listu prednostu MsÚ
spoločnosti UPC Slovensko s.r.o.
ohľadom cenníka služ ieb a vrátenia cenový ch rozdielov podľa rozhodnutia Telekomunikačného ú radu. Odpoveď UPC uverejň ujeme v
plnom znení:
Vá žený pá n prednosta,
na zá klade Vá š ho listu zo dňa
5.3. 2002 si dovoľujeme v mene
spoločnosti UPC Slovensko s.r.o.
podať vysvetlenie vo veci výš ky
ú čtovaného poplatku a zvýš enia
ceny od 1.2. 2002.
UPC Slovensko s.r.o. je novým
majiteľom ká blových sietí spoločnosti SKT spol. s r.o. (Bratislava,
Banská Bystrica, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina), na
ktorú preš li vš etky prá va a povinnosti vyplývajú ce zo zmlú v medzi
SKT a jej zá kazníkmi, či inými
zmluvnými partnermi. Kú pa sietí
SKT nepredstavuje prvý krok v
rá mci slovenského ká blového priemyslu, nakoľko UPC prevá dzkuje
ká blové siete na Slovensku
prostredníctvom spoločnosti Kabel
Tel (Zvolen, Nové Zá mky, Levice),
Trnavatel (Trnava), Kabel Plus (Bratislava, Banská Bystrica) a KABEL
PLUS Východné Slovensko, a.s.
Tieto spoločnosti pôsobili v rozličných podmienkach poskytovania
služieb a preto sa líš ia obsahom
programových ponú k a aj abonentských poplatkov. Ich ponuka a
ceny sa nelíš ia len medzi spoločnosťami, ale aj medzi mestami.
Preto je v sú časnosti snahou UPC
Slovensko s.r.o. zjednotiťtieto faktory.
Zvýš enie cien ku dňu 1.2. 2001
sa netýkalo ká blovej spoločnosti
Kabel Plus Bratislava, a.s. Výš ka
ceny 290,- Sk bola ú čtovaná v
zmysle cenníka platného od 1.1.
2000. U týchto zá kazníkov prichá dza k zvýš eniu ceny až od 1.2.
2002 na sumu 306,- Sk, pričom
tá to cena je upravená plne v sú lade
s platnou regulá ciou stanovenou
TÚ SR, teda maximá lne o hodnotu
medziročnej inflá cie.
Rozhodnutie Telekomunikačného ú radu SR sa týkalo len miest,
v ktorých bol poplatok za službu
ká blovej televízie zvýš ený s ú činnosťou od 1.2. 2001. Prá ve u
týchto zá kazníkov je v sú časnosti
určovanie novej ceny v stave rieš enia.
Z uvedeného vyplýva, že užívateľom ká blovej televízie v Pezinku
nevzniká ná rok na vrá tenie cenového rozdielu.
Martin Maťašeje
vý konný riaditeľ
V sobotu 18. mája o 10. hod. sa
uskutočnia v Športovej hale na Holubyho ulici Majstrovstvá Slovenska seniorov jednotlivcov a druž stiev a VI. ročník Pezinského pohára v karate.

