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Malokarpatské osvetové stredisko pozýva občanov 1. jú na (sobota) na turistický pochod UNICEF
TOUR 2002. Š tart bude na ihrisku v
Pinelovej nemocnici v čase od
10.00 do 12.00 hod.
Pochodujú cich čakajú RAJO
raň ajky a občerstvenie počas celej
trasy, na zá ver pochodu bude grill
party a vystú penie country skupiny
Modríjazdci.
Podmienky ú časti:
- minimum 100 Sk oprá vň uje jednotlivca a 200 Sk rodinu zú častniť
sa na pochode, získať bezplatné
občerstvenie a prežiťpríjemný deň
v prírode Malých Karpá t.
Rodina alebo jednotlivec, ktorým
sa podarí sponzorsky zozbierať
alebo prispieť minimá lne 300 Sk,
dostanú navyše tričko UNICEF
TOUR 2002, zá roveň ich tá to suma
oprá vň uje zú častniťsa na žrebovaní o skvelé ceny (podrobné informá cie získate na tel. č. 033/643
3 48 9, a l e b o n a i n t e r n et e :
www.moska. sk).
Príďte so svojimi deťmi oslá viť
Medziná rodný deň detí. Svojou
ú časťou prispejete deťom z rôznych častí sveta na vzdelá vacie
programy, ktoré sú ešte na začiatku
tretieho tisícročia negramotné .
(MOS)

Zvä z diabetikov Slovenska - Zá kladná organizá cia Pezinok v spoluprá ci s farmaceutickou spoločnosťou Aventis Pharma organizujú
v piatok 31. má ja pracovné stretnutie na té mu Ako predchá dzať diabetu a jeho kompliká ciam. Podujatie v rá mci Edukačné ho programu
pre pacienta sa uskutočnív Dome
kultú ry o 17.00 hodine. PROGRAM: 1. Diabetes a ž ivot diabetika - MUDr. Jaroslav Fá bry, 2. Právnicke aspekty diabetika - JUDr. Eva
Madajová , 3. Starostlivosťo nohy Rená ta Lahitová , 4. Aventis
Pharma - spoľahlivý partner v
liečbe diabetu - Ing. Liliana Pinterová .
Po pracovnej časti spoločnosť
Aventis Pharma pripravila pre
ú častníkov pohostenie.
Organizá tori stretnutia pozývajú
na predná šky aj ostatných občanov, ktorých tá to problematika zaujíma.
Pred začiatkom programu bude
zabezpečené meranie glyké mie a
krvné ho tlaku.
Ján Šindler

V sobotu 29. jú na od 8.00 hod. sa
uskutočnína ihrisku TJ Baník Pezinok 7. ročník populá rneho turnaja v
malom futbale. Na podujatí sa
zú častní dvadsaťštyri mužstiev z
Pezinka, Nitry, Piešťan, Bratislavy,
Š urian a blízkeho okolia.
Titul z predchá dzajú ceho ročníka
príde obhajovaťCobra Nico.
Organizá tori turnaja pozývajú
všetkých fanú šikov a priateľov
tohto športu. O občerstvenie je postarané .
J. Nagy

Obracajú sa na ná s občania
mesta s otá zkami, či sa v Pezinku
nevybuduje vä čší supermarket,
ktorý by poskytoval rozsiahlejšie
obchodné služby s nižšími cenami.
Ako príklad uvá dzajú Senec, kde
má už svoj obchodný dom zahraničná firma Billa.
Niektorízas píšu, že počuli o výstavbe obchodné ho centra pri sídlisku Juh, ale toto majú prevá dzkovať domá ci podnikatelia, čo situá ciu s cenami nijako nevyrieši.
O bližšie informá cie sme požiadali primá tora mesta Ing. Ivana
Pessela:
- Je pravda, ž e v lokalite Sahara,
medzi sídliskom Juh a Grinavou,
sa uvaž uje o vý stavbe obchodného centra pozostávajú ceho z
troch prevádzkový ch objektov, ktoré by zodpovedali š tandardu mesta
Pezinka a priľahlého regiónu. Jeden by mal byťs potravinami, druhý s technický m tovarom a tretí s
menš ími prevádzkami, kde by
mohli pôsobiťniektorí domáci podnikatelia s rôznymi služ bami.
MsZ na svojom zasadnutí 23.
mája po predchádzajú com verej-

nom pripomienkovom konaní, stanoviskách dotknutý ch orgánov a
organizácií a kladnom stanovisku
OkÚ schválilo svojim uznesení m
Ú zemný plán zóny (Ú PZ) a Vš eobecné záväzné nariadenie o záväzný ch č astiach tohto Ú PZ, takž e
po nadobudnutí právoplatnosti
tohto uznesenia môž e pokrač ovať
projektová príprava na vydanie
ú zemného rozhodnutia, č o dáva
predpoklady na rokovania s potencionálnymi investormi na budovanie jednotlivý ch objektov.
Okrem toho sa uskutoč nili aj rokovania s firmami Billa, Delvita a Lidl a
Jednota, ktoré prejavili záujem vybudovaťv naš om meste svoje supermarkety. Skú mame preto aj iné
mož nosti, kde by mohli byťtakéto
supermarkety umiestnené.
Je pravda, ž e viacerí pezinskí
podnikatelia majú obavy, ž e vybudovaním nový ch supermarketov sa
zmenš í ich podnikateľský priestor.
Myslím si vš ak, ž e mesto Pezinok
má dosťš iroké spotrebiteľské zázemie, preto kvalitné obchodné prevádzky v centre mesta alebo na
sídliskach nemusia maťz prípadnej
konkurencie obavy.
(mo)

Mesto Pezinok v spoluprá ci s
komunitnou nadá ciou REVIA pripravujú celomestskú kampaň Za
čistejšíPezinok. Jej cieľom bude v
spoluprá ci so všetkými, ktorým
zá ležína tom, aby žili v príjemnom
a zdravom meste, niečo pre to urobiť a nespoliehať sa, že sa o to
pričinia len iní, alebo sa to spraví
samo. Zatiaľ prejavili zá ujem podielať sa na kampani okrem organizá torov i miestne mé diá - Televízia Pezinok, s. r. o., časopisy Pezinčan, Pezinsko, Pezinský podnikateľ, Pezinské okno a Vidiečan,
ďalej občianske združenia Prevencia AD a Grinavský občiansky klub,
zá kladné školy na Fá ndlyho a Holubyho ulici, Klub mladých pri Kultú rnom centre, kultú rne inštitú cie Ma-

lokarpatská knižnica a Malokarpatské osvetové stredisko a Centrum
výchovnej a psychologickej prevencie. Tento kolektív je však otvorený aj ďaľším zá ujemcom. Najbližšie diskusné stretnutie ku kampani
sa uskutočnív pondelok 10. jú na o
14.00 hod na Mestskom ú rade v
Pezinku, v zasadačke č. 12. Budú
na ň om vítanínielen pozvaní. Kampaň zatiaľnemá svoje oficiá lne pomenovanie ani logo. Je to výzva
pre všetkých, ktorímajú dobré ná pady a sú výtvarne zruční. Cenná
bude každá pomoc.
Organizá tori sú pripravení poskytnú ťbližšie informá cie: Mestský
ú rad E. Lupová , tel. 033/6901102,
nadá cia REVIA Ľ
. Macková , tel.
033/6413011.
(EL)

V oblasti Kučišdorfskej doliny
usporiadala Telovýchovná jednota
Sokol Pezinok - Klub orientačné ho
behu, Medziná rodné majstrovstvá
Slovenska v orientačnom behu na
krá tkej trati. Zú častnilo sa na nich
270 preteká rov z Č eska, Rakú ska,
Slovenska a Š vé dska. Víťazom v
kategórii mužov sa stal Jozef Wallner z Kobry Bratislava a v kategórii
žien Jana Miklušová z Farmaceutu
Bratislava. Veľkým ú spechom je
strieborná medaila staršieho dorastenca Pavla Polá čka z Pezinka.
Na klasickej trati vyhrali František
Libant z Kobry Bratislava a Jana
Miklušová z Farmaceutu. Víťazmi
45. ročníka Pohá ra oslobodenia
mesta Pezinok sa stali preteká ri
Kobry Bratislava.
(pp)

V pezinskom Dome kultú ry sa
uskutočnilo rokovanie najvyššieho orgá nu Slovenskej živnostenskej komory (SŽK) - Zhromaždenia delegá tov. SŽK
vznikla zo zá kona a vo vzťahu k
štá tnym orgá nom zastupuje
podnikateľov najmä zo sfé ry
malé ho a stredné ho podnikania.
Delegá ti, medzi ktorými boli aj
Pezinčania, sa zaoberali výsledkami a podnikateľskými
podmienkami v minulom roku a
plá nmi do budú cnosti. Na časti
rokovania sa zú častnili aj niektoríministri vlá dy SR a zá stupcovia politických strá n.
Rokovanie viedol predseda
Krajskej zložky a podpredseda
SŽK Vojtech Gottschall. (mo)

Pod týmto
ná zvom vyjde
v polovici jú na
tohto roku viac
ako 20-stranová b r ožú ra ,
ktorú vydá va
mesto Pezinok
vďaka finančnej podpore Nadá cie
otvorenej spoločnosti. Materiá l
bude obsahovať kontakty a praktické rady pre vybavovanie zá ležitostí sú visiacich s každodenným
životom občana mesta Pezinok a
mala by pomôcť pri orientá cii v
spleti miestnych ú radov, mé dií a
zá ujmových združenía ich rôznych
ná plní (kompetencií). Materiá l sa
bude distribuovať do všetkých domá cností v meste. Bude mať aj
elektronickú podobu na internetovej strá nke Pezinka (www.pezinok.sk).
(EL)

Slovenský orol , kresťanská a
športová organizá cia, oslá vila 4.
má ja desiate výročie obnovenia
činnosti na Slovensku. Na oslavá ch sa zú častnili aj zahraniční
hostia z Vatiká nu, Poľska a Č iech.
Sprá vu o doterajšej činnosti Slovenské ho orla predniesol prezident Ing. Jozef Gá lik. Za Pezinok
sa zú častnili delegá ti Vladimír
Milko a Peter Sandtner.
(SO)

n Mobilka 1, predaj mobilných
telefónov, Tomá š Tahotný, Kupecké ho 49;
n Drogé ria , Martin Gašparík, Meisslova 6;
n Obč erstvenie Jagerua , Mariá n
Kubica, Bratislavská 75;
n Mó dne doplnky, Hilá r Strezenický, Kollá rova 20;
n BOOM , predaj textilu a doplnkov, Ing. Roman Untermajer, Kollá rova 12;
n Bufet Terasa, Vladimír Ledná r,
Fajgalská cesta 1;
n GS Mó dne štúdio PATTRA ,
Gabriela Svýbová , M.R. Š tefá nika 3;
n Film Coffee Restaurant , Roman Slá dek, Kalinčiakova 4;
n Rezident kaviareň - Rezident
s.r.o., Moyzesova 16;
n Kožené odevy, Roman Greguš,
M.R. Š tefá nika 19;
n Eurotel , Ing. Š tefan Tomašových, Kollá rova 12;
n Advokátska kancelária , JUDr.
Má ria Š vestková , Meisslova 6;
n Ovocie zelenina , Martin Malík,
Bratislavská 102
n CAPITOL , Viktor Ková č, Róbert
Putyera - poisťovníctvo, Moyzesova
16;
n Vý dajňa zdravotníckych pomô cok u sv. Terezky, ORTO s.r.o., Moyzesova 16.

