O pá r dnísa začína dlhoočaká vaný čas dovoleniek, prá zdnin a
oddychu. Kaž dý kto mô ž e v letný ch
teplý ch dň och odchá dza k vode, do
letovísk, tam kde ná jde vhodné
prostredie na relax, nazbieranie
nový ch síl.
Dovolenka je dô lež itá , určite
dobre robia všetci tí, ktorísi doprajú
oddych a aspoň na čas utečú od
pracovný ch problémov a kaž dodenného stresu. Je to prepotrebný
vklad do ná šho zdravia.
Pá r dnívoľna si doprajeme aj my
v redakcii, ale len toľko, aby sme
stíhali pripraviť noviny v stanovený ch termínoch. Pripomíname
vá m, ž e v júli Pezinčan vychá dza
osemná steho, v auguste dvadsiateho ô smeho a v septembri sedemná steho. V júli a septembri teda
skô r, ako je to zvyčajné, v prvom
prípade sa prispô sobujeme dovolenke v tlačiarni, v druhom termínu
Vinobrania.
Vá ž ení čitatelia, ž elá me vá m
pekné leto, veľa slnka a ešte viac
pekný ch zá ž itkov.
(red.)

Plnenie príjmovej časti rozpočtu
mesta za I. štvrťrok 2003 je 85 289
tisíc Sk, čo predstavuje 41 percent.
Vysoko prekročené sú príjmy
najmä u niektorý ch miestnych poplatkov, ktoré sú splatné začiatkom
roka.
Vo vý davkovej časti je plnenie 48
744 tisíc Sk, čo predstavuje 22 percent.
(mo)

Poč as horúcich letných dní dobre padne osviež enie v pezinskom kúpalisku.
Snímka (mo)

Aj keď turistická sezó na, vzhľadom na špecifiká vínneho turizmu,
vrcholí u ná s v jesenný ch mesiacoch i na letný ch ná vštevníkov, či
oddychuchtivý ch domá cich musíme byť pripravení. Č o sa dá v
našom meste využ iťv tohtoročnom
dovolenkovom období?

Služ by
- mestské kúpalisko na sídlisku
Sever má zrekonštruovaný bazén;
počas oboch prá zdninový ch mesiacov bude otvorené denne od
10.00 do 19.00 hod., s technickou
prestá vkou od 19.00 - 20.00 hod. a
od 20.00 - 22.00 hod. bude bazén k
dispozícii na tzv. nočné kúpanie.
- v Informačnom centre na Radničnom ná mestí č. 7 (tel. 033/6901
107) funguje pož ičovň a bicyklov;
desať bicyklov, ktoré mestu venovala firma Orange, mô ž e byť
ná vštevníkom ná šho mesta i domá cim už itočný m pomocníkom pri
pohybe po Pezinku, či jeho okolí.
Pož ičovné na 1 deň je 50 Sk. Prevá dzkovateľtejto služ by však vyž aduje od zá kazníkov preukaz totož nosti a 500 Sk kauciu, ktorú pri vrá teníbicykla dostanú späť.
- Mestská vinotéka na Radničnom
ná mestí9 (pod Informačný m centrom) ponúka individuá lnu i skupinovú degustá ciu malokarpatský ch
vín (počas otvorenia Informačného
centra, ná vštevu v inom čase treba
dohodnúť vopred, tel. 0907 593
294).

Program

- ná vštevníci ná šho mesta počas
celého leta si budú mô cť pozrieť
stá le expozície: Dejiny mesta Pezinka a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi v Malokarpatskom múzeu na ul. M.R.
Š tefá nika č. 4, tel. 033/641 2057,
641 3347 (utorok-piatok od 9.00 17.00 hod. s vý nimkou obedň ajšej
prestá vky od 12.00 - 13.00 hod., v
sobotu od 9.00 - 15.00 hod., v nedeľu od 13.00 - 17.00 hod., vstupné
30 Sk, deti polovičné), ďalej novozriadenú expozíciu Zbraň a zbroj
v archeologických nálezoch v Mestskom múzeu v Starej radnici, tel.
033/6412306 (utorok - piatok od
10.00 - 18.00 hod., v sobotu a nedeľu od 10.00 - 16.00 hod., vstupné
20 Sk, deti polovičné) a zbierku diel
naivný ch umelcov spolu so starou
mlynskou technikou v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom
mlyne, tel. 033/6404035 (utoroknedeľa od 10.00 - 17.00 hod., posledný vstup je o 16.00 hod.,
vstupné - ž iaci ZŠ 10 Sk, študenti a
dô chodcovia 15 Sk, dospelí30 Sk,
rodina s deťmi 50 Sk).
- počas letný ch mesiacov sú prístupné vý stavy - Š kola základ ž ivota (v Malokarpatskom múzeu),
Stredoeuró pske stretnutie - umenie z Rakúska a Č eskej republiky
na návšteve na Slovensku (Mestské múzeum), Umelci čistého
srdca - naivné ľudové umenie art
brut (Galéria insitného umenia).

- kaž dý štvrtok v júli a auguste vychá dzky po pamätihodnostiach so
sprievodcom (bliž šie v samostatnom člá nku). Zraz účastníkov je o
17.00 hod. pred Informačný m centrom. Vstup voľný .
- v rá mci Kultúrneho leta organizuje Kultúrne centrum nedeľň ajšie
promená dne koncerty, ktoré sa
budú konaťna pó diu pred Zá mkom
alebo na ná dvorí Starej radnice
(vž dy o 17.30 hod.). Vstup voľný .
- okrem tý chto pravidelný ch podujatísa chystajú v Pezinku viaceré
ďalšie podujatia (folkló rny festival
Ná vraty, Permoník, Hodokvas,
festival dychový ch hudieb Dychovky v preši atď.), bliž šie informá cie o nich mož no získaťv Informačnom centre na Radničnom
ná mestí9, tel. 033/6901 107.
Pokračovanie na 3. strane

