Cestujú ci vlakom v ú seku Bratislava - Trnava mohli spozorovať
popri trati stavebné práce, ktoré
sú visia s prebiehajú cou rekonš trukciou železničnej trate, aby sa
po nej mohli pohybovať vlaky rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.
Ide o rozsiahlu investíciu, ktorá sa
po posledných upresneniach vyš plhala na 17 miliárd Sk. Na financovaní sa podieľa Európska ú nia
za ú časti š tátu.
Podstatné ú pravy sú nevyhnutné
aj na ú zemí náš ho mesta. Možno si
niekto myslí, že sa budú týkať len
cestujú cich, ale nie je to pravda,
postihnú aj stovky ú častníkov cestnej premávky, mnohých natrvalo.
Bezpečnosťjazdy v takýchto rýchlostiach totiž vylučuje ú rovň o-vé
križovanie - priechod cez koľajnice.
Treba to vyrieš iťpodchodom alebo
nadjazdom.
Na pezinskom ú seku sa ako prvé
začali práce na ú rovň ovej objazdnej komunikácii, ktorá vedie vedľa
nadjazdu pri Glejovke. Jestvujú ci
nadjazd svojou výš kou nevyhovuje
pre elektrické traťové vedenie, preto je ho treba prestavať a zvýš iť.
Presne takto sa bude postupovaťaj
pri rekonš trukcii nadjazdu pri Panholci. Tu bude taktiežpotrebné na
čas prestavby nadjazdu vybudovať
náhradnú ú rovň ovú komunikáciu.
Oveľa komplikovanejš ie bude
vš ak vybudovanie nových podjazdov pod traťou v grinavskej časti
na ceste do Slovenské ho Grobu a
pri tehelni.
Pokračovanie na 5. strane

Dú š ok vody, aj takto na ulici
počas jú lový ch dní s rekordný mi
teplotami, dobre padol každému.
Snímka (mo)

Niektoré predstavenia na Cibuláku organizátori užviac rokov po sebe umiestň ujú do vonkajš ích priestorov. Bolo
tomu tak aj v tomto roku, i keď miestami daždivé počasie ú činkujú cim situáciu značne komplikovalo. Naš a snímka
je zo sobotň ajš ieho predstavenia Teatra Tatra Č ervená čiapočka, alebo klauni vš etký ch krajín, spojte sa! váZ
mockom parku,.ktoré si priš lo pozrieťstovky divákov. Viac na strane 7.
Snímka M.

V dň och 17. a 18. augusta sa
uskutoční v Dome kultú ry v Pezinku 8. ročník Pezinské ho Permoníka. Toto podujatie si užzískalo
veľa obdivovateľov, navš tevujú ho
nielen Pezinčania, ale aj obyvatelia
okolitých obcí. Hlavným organizátorom je veľký nadš enec mineralógie a histórie baníctva Jirko Vitáloš z Občianskeho združenia Karpaty Slovakia, ktoré ho sme sa spýtali:
l Č o vás priviedlo k myš lienke
organizovať Pezinské ho Permoníka?
- V histórii Pezinka bolo množstvo

významný ch činností, ktoré obohacovali Malokarpatský región. Baníctvo malo po mnoho stáročí významný vplyv na rozvoj tohto regiónu a nemalou mierou sa zaslú žilo
o prosperitu miestneho obyvateľstva. Pezinský Permoník má
oživiťzabudnuté tradície baníctva v
naš om meste. Chceme prezentovať činnosti, ktoré baníctvu poskytovali zázemie.
l Na čo ste tohtoročný Permoník zamerali?
- Už tradične na oblasť histórie,
mineralógie a geológie, avš ak budeme prezentovať i vinárstvo, kultú ru a umenie. Podujatie obohatíme

Cez najbližš í víkend, v dň och 20.
a 21. jú la, sa uskutočnia v naš om
meste Majstrovstvá Európy v pretekoch automobilov do vrchu Baba
pod názvom SLOVAKIA - MATADOR 2002.
Štartovaťbudú najlepš í pretekári
v ô smich obsahových triedach
majstrovstiev Európy a európskeho pohára a 13 obsahových
triedach rámcovych pretekov.
Sú časťou podujatia budú aj š ampionáty Slovenskej republiky a Rak

ú ska.
Trať pretekov povedie po š tátnej
ceste 2/503 v ú seku kameň olom Baba. Jej dĺžka je 5,1 km, s prevýš ením 280 metrov a 19 zákrutami.
Oficiálny tré ning sa uskutoční v
sobotu 20. jú la od 10.00 do 13.00
hod. a od 14.00 do 17.00 hod. Preteky budú v nedeľu od 9.00 do
17.00 hod. (12.00 - 13.30 hod.
prestávka).
Upozorň ujeme vodičov, že počas
oboch dní v uvedenom čase bude

o prednáš ky, vý stavy a ďalš ie sprievodné akcie. Návš tevníci sa budú
môcť aj tentoraz pokochať vzácnymi minerálmi, a keďže ide o predajnú vý stavu, môžu si tiež niečo
pekné do svojej zbierky kú piť.
Pokračovanie na 7. strane

