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Znovu je tu čas žatevný ch prá c.
Aj tentoraz profesioná lni hasiči z
Okresné ho riaditeľstva Hasičské ho a zá chranné ho zboru v Pezinku
prichá dzajú s vý zvou, aby občania
nefajčili a nepoužívali otvorený
oheň na miestach so zvý šený m
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
v blízkosti lá nov s obilím, suchý ch
porastov, stohov slamy a sena.
Rodičia by mali venovaťzvý šenú
pozornosťsvojim ratolestiam, nenechá vaťich bez dozoru, pretože deti
pri nekontrolovaný ch hrá ch už zapríčinili veľa požiarov. Okrem spô sobený ch škô d sú často aj samotné deti vystavené nebezpečenstvu zranenia.
Sme presvedčení, že zodpovedný m prístupom ná s všetký ch, pomô žeme chrá niť zdravie, ľudské
životy a predídeme značný m škodá m na majetku.
kpt. Ing. Eva Orlická

Mesto Pezinok a primá tor mesta
vypisujú fotografickú súťaž na
té mu Pezinok - Mô j domov. Cieľom
súťaže je fotografické zdokumentovanie súčasné ho života obyvateľov Pezinka a jeho historický ch a
prírodný ch krá s. Súťaž je určená
fotografom všetký ch vekový ch kategórií a tiež technika je ľubovoľná .
Minimá lna veľkosť fotografií je
10x15 cm.
Garantom súťaže je redakcia časopisu Pezinčan a zná my pezinský
fotograf Já n Š trba. Uzá vierka prvé ho kola je 15. septembra 2003 a
prezentá cia fotografií bude počas
Vinobrania 19. - 21. septembra
2003. Bližšie informá cie získate v
redakcii časopisu Pezinčan alebo
na čísle 641 3435.
Fotografie zasielajte na adresu:
Redakcia Pezinčana, Holubyho 42,
902 01 Pezinok.
(red.)

Mestský úrad Pezinok stanovuje pre sezónu 2003 nasledovné ceny vstupné ho na kúpalisko Sever:
JÚ N
1. celodenná prevádzka
(10.00 - 19.00 hod.) - soboty a
nedele
- deti do 6 rokov (vrá tane) 8 Sk
- deti nad 6 rokov a dospelí
20 Sk
2. poldenná prevádzka - pondelok - piatok (14.00 - 19.00
hod.)
- deti do 6 rokov
4 Sk
- deti nad 6 rokov a dospelí
15 Sk
3. več erná prevádzka (20.00 22.00 hod.)
20 Sk
- jednotné vstupné
JÚ L a AUGUST
1. celodenná prevádzka
- deti do 6 rokov
8 Sk
- deti nad 6 rokov a dospelí
20 Sk
2. več erná prevádzka
- jednotné vstupné
20 Sk

V minulý ch dňoch navštívil Pezinok americký
veľvyslanec na Slovensku J.E. Ronald Weiser, ktorý
sa tu stretol s predsedom Smeru a poslancom NR SR
Róbertom Ficom. Pred tý mto stretnutím ich prijal na
radnici primá tor mesta Oliver Solga a prítomná bola aj
poslankyňa NR Monika Beňová .
Primá tor hostí informoval o histórii i súčasnosti
mesta. J.E. Ronald Weiser povedal, že v Pezinku bol
už viackrá t a vždy sa sem rá d vracia kvô li dobré mu
vínu, ktoré sa dorá ba v tejto oblasti.
(mo)

t Pán primátor, zdá sa, že
medzi obč anmi sa teraz veľa
hovorío požiadavke Rí
mskokatolí
ckej cirkvi na zriadenie
cirkevnej školy v Pezinku. Boli
už v tejto veci vô bec nejaké
oficiálne rozhovory?
- Á no, predstavitelia mesta rokovali na Farskom úrade, kde ná s
informovali o možnosti zriadenia
cirkevnej školy. Myslím si, že najprv je potrebné urobiť kroky zo
strany cirkvi, najmä Biskupské ho
úradu. Je nutné špecifikovať

Na území mesta Pezinka zaberá verejná zeleň asi 46
hektá rov na uliciach, sídliská ch, ná mestiach, okolo pomníkov, pred vý značný mi budovami, v parkoch a na rekreačný ch miestach.
Stav verejnej zelene podrobne zachytil v roku 1998
materiá l Pasportizá cia a inventarizá cia zelene v meste
Pezinku. Od roku 2001 sa uplatňuje nový spô sob organizá cie údržby verejnej zelene, ktorá je rozdelená na dvaná sť sektorov. Dlhodobý m zmluvný m partnerom na
údržbu mestskej zelene je pezinská firma Petmas s s.r.o.
Na bežnú údržbu zelene v minulom roku mesto vynaložilo sumu 3 782 tisíc Sk. Najvyššie ná klady boli na kosenie trá vnikov, hrabanie lístia, odburiňovanie a čistenie
zá honov, starostlivosťo vý sadbu a polievanie.
Na prá ce mimo bežnej údržby (teré nne úpravy, vý sadba, vý rub, orezá vky a zmladzovanie stromov, starostlivosť o detské ihriská a lavičky a iné ), ktoré zabezpečovali Petmas i iné firmy, boli ná klady 1 131 tisíc Sk.
Ako nedostatky v sprá ve o stave zelene, ktorá bola
predložená na rokovanie mestské ho zastupiteľstva, sa
uvá dzajú - nevhodný vý ber drevín pri vý sadbe pred domami (niektoré stromy dorastajú do veľkej vý šky a potom
zasahujú do vzdušný ch rozvodov elektriny a telefónov),
mladé stromčeky občania často vysá dzajú tesne pri fasá dach, čo neskô r spô sobuje tienenie bytov a porušovanie
zá kladov stavieb, je potrebné tiež rozšíriťpočet lavičiek
na sídliská ch a na detský ch ihriská ch.
(mo)

počet žiakov, ktorí by chceli chodiť do tejto školy. Musíme zistiť
skutočný zá ujem rodičov detí, to
sa nedá robiť formou petície, do
ktorej sa mô žu zapojiť i tí, ktorí
školopovinné deti nemajú. Bude
potrebné vyriešiť tiež problé m
financovania. Ak to má byť škola
aj pre deti z iný ch obcí, tieto sa
musia podieľaťna jej financovaní.
Samozrejme, že sa nebrá nime
rokovaniam o zriadení cirkevnej
školy, ale musíme dopredu dô sledne zvá žiť čo všetko z toho
vyplý va. Cirkevnú školu má me
pomerne blízko - v Rači a chodia
do nej aj pezinské deti.
(mo)

V utorok 3. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie XI. ročníka Literá rnej
súťaže žiakov a študentov o Cenu primá tora mesta Pezinok. Trojčlenná
odborná porota pod vedením PaedDr. René ho Bílika, CSc. (členovia Magdalé na Steinerová , PhDr. Ľubomíra Mihá liková , CSc.) hodnotila 42
súťažný ch prá c v štyroch kategóriach.
Ceny najlepším trom súťažiacim v každej kategórii odovzdal primá tor
mesta Oliver Solga.
Ž iacke práce - PRÓ ZA
1. miesto - Františ ek - Zuzana Fordinálová, Gymná zium Pezinok,
na Balážiková, Gymná zium Pezinok,
2. miesto - Maliar - Katarí
via Seč anská, ZŠ Na bielenisku,
3. miesto - Dustin - Lí
Ponožka - Ivanka Setnická, ZŠ Na bielenisku;
Ž iacke práce - POÉ ZIA
1. miesto - Náruč ie - Petronela Pivovarč iová, ZŠ Na bielenisku,
2. miesto - Duš a - Dominika Gašparovič ová, ZŠ Fá ndlyho,
3. miesto - Láska - Lenka Pinterová, ZŠ Kupecké ho;
Š tudentské práce - PRÓ ZA
1. miesto - Lufka - Lucia Koprivová, Gymná zium Pezinok,
2. miesto - Tulák - Linda Piktorová , Gymná zium Pezinok,
3. miesto - Anjelik-1 - Martina Zborovanová, Gymná zium Pezinok;
Š tudentské práce - POÉ ZIA
na Boč evová, Pezinok,
1. miesto - Anjelik-Katka - Katarí
2. miesto - Chlapč ek - Radovan Matonog, Gymná zium Pezinok,
3. miesto - Lienka - Linda Piktorová , Gymná zium Pezinok.
(mo)
Vybrané ocenené prá ce uverejníme v júlovom čísle.

Podstatná časťinvestícií z mestské ho rozpočtu v tomto roku smeruje do rekonštrukcií škô l, ktoré
miestna samosprá va prevzala od
štá tu vo viacerý ch prípadoch v havarijnom stave. Na nevyhnutné
opravy v tomto roku mesto vynaloží desať miliónov korún, avšak
požiadavky sú dvojná sobné .
V predchá dzajúcich dňoch sa
uskutočnili vý berové konania na
dodá vateľov prá c - opravy striech,
vý meny podlá h, rekonštrukciu kotolne v ZŠ Fá ndlyho ul. a iné
opravy menšieho rozsahu na všetký ch materský ch a zá kladný ch
školá ch.
Prá ce sa musia urobiť cez letné
mesiace, počas školský ch prá zdnin, aby najmä na zá kladný ch školá ch nenarušovali vyučovanie.
Ako prvé vykonali opravy v materskej škole na Kutuzovovej ulici,
ktoré pozostá vali z maľoviek,
oprá v okien a iný ch drobný ch prá c.
(mo)

Podľa VZN č. 5/2003 o mestský ch oceneniach Mesto Pezinok
má štyri ocenenia. Najvyšším je
Čestné občianstvo Mesta Pezinka,
ktoré sa udeľuje jednotlivcom, ktorí
sa vý znamný m spô sobom zaslúžili
o zveľadenie Pezinka a za šírenie
jeho dobré ho mena doma a vo svete. Ďalej sú to ocenenia: Za zá sluhy o rozvoj mesta, Cena Jozefa
Ľudovíta Holubyho a Cena primá tora Mesta Pezinka.
Čestné občianstvo bolo doteraz
udelené : Sergejovi Vasilievičovi
Fadajevovi, prof. Eugenovi Suchoňovi, prof. Ľudovítovi Rajterovi,
akad. mal. Jozefovi Balá žovi, prof.
Karolovi Gá brišovi, Mgr. Já novi
Suchá ňovi a prof. Já novi Vladimírovi Michalkovi.
(mo)

