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Vš etky základné a materské š koly v
naš om meste zostali zatvorené a pezinskí učitelia sa zapojili do celoš tátneho dvanásťhodinové ho výstražné ho š trajku, vyhlásené ho Odborovým zväzom pracovníkov š kolstva a
vedy.
Odborári svojim protestom chcú
dosiahnuť, aby š tát zachoval tarifné
odmeň ovanie zamestnancov verejnej
služby (platy podľa tabuliek) a zabezpečil také financovanie š kolstva, aby
mohlo normálne fungovať. Požadujú
aj rast reálnych platov.
Ak požiadavky nebudú splnené odborári plánujú zatvoriť š koly v septembri na neobmedzený čas.
Mesto Pezinok, ako zriaďovateľpezinských základných a materských
š kôl súhlas na uzatvorenie š kôl nedalo, pracovníci si čerpali náhradné voľno, odvody za tento deň si budú platiť
sami.
(mo)

Dokonč enie z 1. strany

Bližš ie informácie o pripravovaných podujatiach získate v Informačnom centre (pondelok - piatok
od 9.00 - 18.00 hod., v sobotu 8.00 12.00 hod., v nedeľu - v nepárny
týždeň od 8.00 - 12.00 hod., v párny
týždeň od 14.00 - 18.00 hod., mimo
tohto času je k dispozícii nonstop
vývesnáskrinka pred Informačným
centrom) alebo na www.pezinok.sk. Informačné centrum ponúka i kontakt na mestských sprievodcov, ktorí sú pripravení sprevádzať záujemcov po pamätihodnostiach Pezinka.
- od polovice júla bude v IC k dispozícii prospekt s mapou Vitajte v Pezinku, v slovenčine, nemčine a angličtine. Bude obsahovať základné
informácie o histórii Pezinka, hlavných ponukách cestovné ho ruchu,
pravidelných podujatiach v meste,
kontakty na ubytovacie a stravovacie zariadenia a pod.
(EL)

Benefičným koncertom a vyhlásením výsledkov 6. júna na nádvorí Zámku vyvrcholila ekokampaň Za čistejš í Pezinok.
Cieľom kampane, ktorej iniciátormi boli Mesto Pezinok a Komu-

nitná nadácia Revia, bolo zapojiť
občanov Pezinka do starostlivosti
o čistotu vo svojom meste. Organizátori sa zamerali najmä na
zlepš enie ekologické ho myslenia
a konania ľudí, zlepš ovanie čistoty v uliciach mesta a na verej-

Spoloč ná fotografia ocenených s primátorom a jeho zástupcom.

V sobotu 14. júna na slávnostnom zasadnutí mestské ho zastupiteľstva odovzdal primátor mesta
Oliver Solga pri príležitosti 356.
výročia povýš enia Pezinka na
kráľovské mesto mestské ocenenia siedmim jednotlivcom a kolektívom. Ceny pre navrhnutých kandidátov schválilo mestské zastupiteľstvo.
Č estné občianstvo Pezinka udelili pezinské mu rodákovi (Grinava)
Prof. Jánovi Vladimírovi Michalkovi, významné mu organové mu virtuózovi, dekanovi VŠ MU v Bratislave.
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho
prevzal Doc. PhDr. Anton Eliáš ,
PhD., dekan FiF UK v Bratislave,
za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť a angažovanosť v
naš om meste.
Medailu Za zásluhy o rozvoj
mesta v tomto roku získali Gymnázium Pezinok, Malokarpatskáknižnica v Pezinku, Divadlo PIKI - Ľuboných priestranstvách, boj proti divokým skládkam, zlepš enie separácie zberu komunálneho odpadu a
zmenu konania niektorých majiteľov psov.
Do kampane, ktorá trvala od októbra 2002 do júna 2003 sa zapojilo
5 občianskych združení, päť základných š kôl, dve Stredné odborné učiliš tia, Centrum voľné ho
času, tri kultúrne inš titúcie, š tyria
podnikatelia a päť mé dií.
Do kampane sa zapojilo 645
dobrovoľníkov, najmä žiakov
miestnych š kôl, ktorí odpracovali
526 brigádnických hodín a nazbierali 109,5 tony papiera. Ďalš ími
aktivitami boli eko-poš ta a zavedenie separované ho zberu vo vš etkých základných š kolách, súťaže o
najkrajš iu kvetinovú výzdobu, kultivácia areálov š kôl, brigády na sídliskách, exkurzia detí do Neusiedl
am See s cieľom získať informácie
ako sa separuje v Rakúsku, rôzne
akcie pre majiteľov psov a iné .
(mo)

Č estné obč ianstvo Pezinka preberá Prof. Ján Vladimír Michalko.
mír Piktor a Katarína AulitisováPiktorová, Ing. Richard Frimmel a
Ing. Františ ek Slezák.
Primátor vecnými cenami ocenil
osobnú angažovanosť a dobrú spoluprácu s duchovnými - rímsko-kat.
farárom Zdenkom Sitkom a evanj.
farárkou Helenou Benkovou. (mo)

V Dome kultúry v Pezinku sa 21.
júna uskutočnil 1. ročník Pezinskej výstavy mačiek, ktorú pripravilo Občianske združenie U psej
matere v spolupráci so ZO chovateľov mačiek Bratislava I.
Na výstave boli vystavené
mačky perzské a exotické , polodlhosrsté (nórske lesné ), krátkosrsté (britské , ruské modré ), siamské a orientálne, európske a domáce.
Súčasťou výstavy bola odborná
súťaž o Najkrajš iu mačku i súťaž
o Cenu diváka.
(mo)

l Pezinský chrámový zbor AD
UNA CORDA mal 7. júna slávnostný koncert v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave.
Podujatie pri príležitosti 135. výročia svojho založenia zorganizovalo Mestské múzeum v Bratislave.
l V sobotu 7. júna sa uskutočnilo
vo Svätom Jure slávnostné otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste.
l Na nádvorí Starej radnice sa 14.
júna konal koncert skupiny TAKE
ONE (Vlado Minda, Peter Konečný, Peter Preložník, Adam Hittrich).
l V dň och 31.5. - 1.6. 2003 magazín Autotuning usporiadal prvý zraz
tunerov a motorkárov spojených s
pretekmi do vrchu na pezinskej
Babe. Súčasťou podujatia bola
nočnáhouseparty.

Dopravný inš pektorát upozorň uje motoristickú verejnosť, že v
dň och 17. - 20. júla v čase od 8.30
do 17.30 hod. sa uskutočnia Majstrovstvá Európy Slovakia-Matador 2003 na š tátnej ceste II/503 v
úseku kameň olom Cajla - Horské
sedlo Baba. V súvislosti s konaním
tohto podujatia treba počítať s uzávierkou cesty na Pezinskú Babu..
Žiadame vodičov, aby reš pektovali
dočasné dopravné značenie. (at)

Č itateľom Pezinčana a inzerentom dávame do pozornosti
termíny vydaní Pezinčana v
najbližš ích troch mesiacoch. V
júli mestské noviny vyjdú 18.
(uzávierka 9.7.), v auguste 28.
(uzávierka 20.8.) a v septembri 17. (uzávierka 5.9.).
Redakcia

Oznamujeme inzerentom, že
vydavateľPezinčana - Mesto Pezinok, prijal opatrenia k zabezpečeniu inzercie v časopise Pezinčan.
Inzercia v hodnote do 500 Sk sa
bude hradiť v hotovosti v pokladnici
Mestské ho úradu vždy pred uverejnením inzerátu. Inzercia nad
500 Sk sa bude hradiť vždy vopred
zálohovou faktúrou pred uverejnením inzercie.
(msú)

Oznámenie zmeny
sídla ADVOKÁ TSKEJ
KANCELÁ RIE advokátky JUDr. Gabriely
Miš tinovej. Nová adresa: ADVOKÁ TSKA
KANCELÁ RIA, MOYZESOVA 16, PEZINOK.

