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Č o by ste chceli zmeniť v centre mesta?
- dokonč iť rozostavané stavby:
Interdat (21x), Grand hotel (17x),
Okresný ú rad (12x);
- doriešiť problém parkovania (v
centre je prílišná koncentrá cia á ut,
nesú hlas s platený m parkovaním,
odkloniť medzimestskú dopravu,
vylú č iťdopravu z centra) (14x);
- viac smetný ch ná dob (14x);
- zlikvidovať sklá dku blízko centra
(14x);
- vybudovaťfontá nu (13x);
- opätovne vybudovať letné kú palisko v centre (5x);
- osadiťviac lavič iek (5x);
- zlý stav komuniká cií (5x);
- neopravené fasá dy na niektorý ch
budová ch (5x);
- viac zelene (4x);
- zlepšiťč istotu (4x);
- zdevastovaný trá vnik pred bý valý mi Zsl. tehelňami (2x);
- sú strediť všetky ú rady do centra
(2x);
- rozšíriť cintorín, postaviť nový
dom smú tku (2x);
- v parku vybudovať zá bavné a
športové centrum (2x).
(Zdroj: Výsledky prieskumu
názorov občanov na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny.
Oslovených bolo 100 občanov).

Holubyho ulica - Novinový stánok, Trafika Marlboro;
Radničné ná mestie - Suvenír
(Informačné centrum), Espresso u
Daniela, Pokladnica MsÚ - II. posch.;
Kollá rova ulica - Trafika Rosenbaum, Colormont, Euteko, Minimix;
Ulica M.R. Š tefá nika - Kníhkupectvo Modul, Trafika Czvedler,
Trafika Fant Baláž.
(msú )

Kultú rne centrum v Pezinku
vá m aj v š kolskom roku 2002/
2003 ponúka mož nosťzapojiťsa
do vzdelá vacích a pohybový ch
kurzov, ktoré sa začnú v októbri.
Ak má te zá ujem, informujte sa
na č. tel. 641 2093, 641 3949 ,
alebo osobne v KC Pezinok Dom kultú ry, Holubyho ul. č.
42.
Otvá rame tieto kurzy:
- kalanetika
- jóga
- moderná gymnastika pre
dievčatá
- tanečný kurz
- balet
- astronomický krú žok
Kultúrne centrum vá m ponúka
aj zapožičiavanie servisu ako
sú - taniere, poháre, príbory a
iné doplnky na príležitostné
oslavy a stretnutia. Informá cie
na horeuvedený ch tel. číslach
alebo osobne v KC.

V prvom polroku 2002 hasiči
Okresné ho riaditeľstva hasičské ho
a zá chranné ho zboru v Pezinku
mali v rá mci okresu 160 vý jazdov.
Hasili 91 pož iarov, pri ktorý ch
vznikli materiá lne š kody za viac
ako 4,8 milióna Sk. Pohotový mi
zá sahmi zachrá nili majetok za
takmer 20 miliónov korún.
Pracovná činnosť hasičov zahŕ
ňa aj technické zá sahy pri mimoriadnych udalostiach. Za š esťmesiacov ich zaznamenali 53. Iš lo o
dopravné nehody, akcie pri ktorý ch
zachraňovali ž ivot a zdravie občanov.
Za rovnaké obdobie sa vyskytlo
š esť ekologický ch havá rií, ktoré
vznikli po rozliatí ropný ch produktov na verejný ch komuniká ciá ch.
Hasiči pomá hajú občanom pri

zá chrane majetku a zdravia,
pričom neraz rozhodujú len sekundy. Ná jdu sa vš ak medzi nami
ľudia, ktorí sa zabá vajú na bezdôvodnom privolá vanízá sahovej jednotky. Na zá klade taký chto kanadský ch ž artíkov hasiči absolvovali
desať planý ch vý jazdov. Títo nespratníci si vôbec neuvedomujú, ž e
v tej chvíli môž e pomoc potrebovať
aj niekto z ich blízkych.
Na bliž š ie pochopenie prá ce
hasičov sme urobili dve uká ž kové
cvičenia a predstavili sme svoje
majstrovstvo detský m i dospelý m
divá kom. To, ž e naš i hasiči majú
dobrú fyzickú kondíciu potvrdili aj
na okresnej a krajskej súťaž i v
hasičskom š porte.
pplk. Ing. Emil Moťovský
riaditeľ OR HaZZ v Pezinku

V dňoch 19. - 21. júna usporiadalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku konferenciu na té mu Podnikanie na Slovensku, na ktorej
predstaviteľov naš ich miest o svojich skúsenostiach a perspektívach
spoluprá ce informovali najvý znamnejš í americkí podnikatelia
pôsobiaci v naš ej republike.
Súčasťou bola aj prezentá cia
niektorý ch miest, medziiný m i Pezinka. Naš e mesto zastupoval viceprimá tor Mgr. Oliver Solga a Ing.
Eva Lupová .
(r)

Podľa informá cie Sociá lnej poisťovne v okrese Pezinok bola v
má ji priemerná prá ceneschopnosť
4,819 percenta. Tý mto sa zaraďujeme medzi 79 okresmi v SR na 33.
miesto. Najniž š iu PN má okres
Bratislava I, najvyš š iu Stará Ľubovňa 12,363 percenta.
(mo)

Aktivít v oblasti cestovné ho ruchu
je čoraz viac. Pribúdajú aj mapy,
pohľadnice a turistickísprievodcovia. Jedný m z ostatný ch, a veľmi
vydarený ch sprievodcov, je aj útla
kniž ka do vrecka s ná zvom Malé
Karpaty, ktorú zostavila Broňa Ská lová z Modry. Tohto pomocníka pre
turistov 27. júna spoločne pokrstili
primá tor Modry Vladimír Medlen a
viceprimá tor Pezinka Oliver Solga.
(r)

Začiatkom júla bola do kaž dej
domá cnosti v naš om meste doručená brož úrka Sprievodca občana mesta Pezinok. Vydavatelia tohoto materiá lu sa ospravedlňujú za
mylnú informá ciu uverejnenú v
časti 6.1 Rodný list (str. 13). Pri podaní ž iadosti o jeho vystavenie sa
nevyž aduje 150-korunový kolok,
ako je uvedené , ale len 50-korunový v hotovosti priamo na matričnom úrade.
(EL)

V minulom čísle sme priniesli
zoznam najúspeš nejš ích účastníkov
tohtoročné ho 10. ročníka Literá rnej
súťaž e o cenu primá tora. Slá vnostné
vyhlá senie vý sledkov za účasti ocenený ch, členov poroty a organizá torov sa uskutočnilo 24. júna v obradnej sieni mestské ho úradu.
Na snímkach: dolu - primá tor Ivan
Pessel odovzdá va cenu Kataríne
Bočevovej, hore - oceneníúčastníci
súťaž e

l 24.6. rokoval primá tor Ivan Pessel s p.
Pichlerovou z TPA Viedeň ohľadne grantu na
rekonš trukciu tepelné ho hospodá rstva;
l 27.6. pozval primá tor úspeš ný ch ž iakov a
š tudentov pezinský ch š kôl pri prílež itosti
ukončenia š kolské ho roka;
l 27.6. rokoval primá tor so zá stupcami
občianskeho združ enia Mlá dež nícky basketbalový klub o založ enímlá dež níckeho klubu a
podpore mesta;
l 1.7. prijal primá tor riaditeľov materský ch
š kôl, zá kladný ch š kôl, Centra voľné ho času,
Zá kladnej umeleckej š koly a Strediska š kolský ch služ ieb v súvislosti s prechodom kompetenciína mesto.

l 19.6. sa zúčastnili primá tor Ivan Pessel a
zá stupca primá tora Oliver Solga na futbalovom zá pase medzi zastupiteľstvami Pezinka a
Mosonmagyaróvá ru;

l 20.6. zá stupca primá tora sa zúčastnil na
koncerte spevá ckeho zboru z Mosonmagyaróvá ru v klá š tornom kostole;
l 21.6. sa zúčastnil zá stupca primá tora na
galaprograme partnerské ho mesta Mosonmagyaróvá r v Kultúrnom centre;
l 21.6. sa zúčastnil primá tor v Martine na
sneme Ú nie miest;
l 22.6. sa zúčastnil zá stupca primá tora na
archeologickom vý skume v tehelni v Novej
jame;
l 22.6. sa zúčastnil primá tor na oslavá ch
60. vý ročia MŠ v Grinave;
l 24.6. sa zúčastnil zá stupca primá tora na
rokovaníaktivistov v rá mci kampane Za čistejš í
Pezinok;
l 24.6. prijal primá tor riaditeľov zá kladný ch
š kôl na Okresnom úrade;
l 24.6. sa zúčastnil primá tor na porade na
VÚ C v Bratislave;
l 25.6. sa zúčastnil zá stupca primá tora na
rozlúčkovej slá vnosti na Rakúskom veľvyslanectve s kultúrnym radcom W. Persché m;
l 25.6. sa zúčastnil zá stupca primá tora v
Primaciá lnom palá ci v Bratislave na recepcii pri
prílež itosti sviatku Slovinskej republiky;
l 26.6. bol primá tor hosťom televíznej
relá cie Té ma;

l 26.6. sa zúčastnili primá tor a zá stupca
primá tora na zasadnutí Dozornej rady TV
Pezinok;
l 27.6. sa zúčastnil zá stupca primá tora na
stretnutísubjektov cestovné ho ruchu v Pezinku;
l 27.6. zá stupca primá tora otvoril v Modre
vý stavu české ho grafika Jiřího Slívu;
l 28.6. zá stupca primá tora otvoril medziná rodný divadelný festival Cibulá k;
l 28.6. sa zá stupca primá tora stretol s
ministrom š kolstva SR Petrom Ponický m pri
prílež itosti odovzdá vania vysvedčení na ZŠ
Holubyho ul.;
l 30.6. sa zúčastnili primá tor a zá stupca
primá tora na otvoreníjuniá lesu U Hilá ra;
l 37. zá stupca primá tora otvá ral v Kultúrnom centre vý stavu indické ho maliara prof.
Vijaya Kumaru;
l 4.7. zá stupca primá tora rokoval na Pamiatkovom ústave v Bratislave ohľadne Starej
radnice;
l 8.7. zá stupca primá tora rokoval s niektorý mi riaditeľmi zá kladný ch š kôl v súvislosti s
prechodom kompetenciína samosprá vu;
l 10.7. sa zúčastnili primá tor a zá stupca
primá tora na kontrolnom dni na Starej radnici.
(EL)

