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Jedným zo sprievodných podujatí tohtoročného Vinobrania v Pezinku bude seminár na tému Možnosti rozvoja vidieckej
turistiky a agroturistiky v Bratislavskom
kraji. Jeho cieľom je zhodnotiť súčasný
stav turizmu na našom území, informovať
najmä miestnych podnikateľov o možnostiach podpory vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku a umožniť výmenu skúseností medzi podnikateľmi v tejto oblasti.
Podujatie sa uskutoční v prvý deň Vinobrania, v piatok 19. septembra od 9.00 11.30 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v
zasadačke č. 12. Okrem zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva hospodárstva, Ministerstva
poľnohospodárstva a mesta Pezinka na
ňom vystúpi so svojimi skúsenosťami i hosť
z Rakúska. Organizátormi seminára sú
BSK, Mesto Pezinok, Zväz vinohradníkov
Slovenska a hlavným koordinátorom Nezisková organizácia vidieckej turistiky v
Modre. Bližšie informácie možno získať na
telef. čísle 0903 795 820.
(EL)

Mesto Pezinok v rámci podpory cestovného ruchu v meste vydalo nový prospekt Pezinok, ktorý obsahuje základné
informácie o miestnom turistickom potenciáli - predstavením produktov cestovného ruchu počnúc a zoznamom ubytovacích a stravovacích zariadení končiac. Materiál vyšiel okrem slovenskej i v
nemeckej a anglickej mutácii. Záujemcovia ho môžu získať v Informačnom centre
v Pezinku, Radničné nám. 9. (EL)

Dokončenie z 1. strany

Jednu z nich A. Ďurkovský vidí v
čerpaní úveru. V tomto prípade, ak
by malo dôjsť k zvýšeniu cien vodného a stočného, by sa tak malo
diať len postupne. Je to rozhodne
prijateľnejšie pre občanov, aj keď k
postupnému zvyšovaniu cien tak či
tak príde.
O definitívnej budúcej podobe
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti má rozhodnúť nadchádzajúce valné zhromaždenie (16.9.), na
ktorom pripravujú tiež personálne
zmeny v predstavenstve a dozornej rade BVS. Východiskom pre
ďalší postup bude hĺbkový audit,
ktorý má poskytnúť obraz o tom v
akom stave sa spoločnosť nachádza.
Okresy Pezinok a Senec, bude
po vzájomnej dohode, zastupovať
primátor Pezinka Oliver Solga,
ktorý nám povedal: "Z rokovaní, na
ktorých som sa zúčastnil, jednoznačne vyplynulo, že do BVS nevstúpi zahraničný kapitál, ani ju
nepredáme. Budeme skôr iniciovať
založenie dcérskej správcovskej
spoločnosti BVS, ktorá by tiež zabezpečovala rekonštrukciu vodovodných a kanalizačných sietí, samozrejme aj v našom okrese.
(mo)

Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku usporiadajú vo štvrtok 28.
augusta mestské oslavy 59. výročia Slovenského národného
povstania a Dňa Ústavy SR. Zraz
účastníkov osláv bude o 15.00
hod. pred Zámkom
. (msú)

Ani na tohtoročnom najväčšom
slovenskom festivale baníkov Salamander nebudú chýbať naši baníci. Hostiteľskú Banskú Štiavnicu
navštívia pod hlavičkou Malokarpatského baníckeho spolku v piatok 12. septembra. Zúčastnia sa aj
na slávnostnom nočnom sprievode. Odhalia i pamätnú dosku v
štôlni Glanzenberg, ktorá bude
obsahovať venovanie Malokarpatského baníckeho spolku Banskoštiavnicko-hodrušskému baníckemu spolku.
(EL)

Ojedinelý pohľad - železničné spojenie medzi Bratislavou a
Pezinkom je dlhší čas len po jednej koľaji. Odstránenie starých a vybudovanie nových koľajníc sa robí v rámci rozsiahlej rekonštrukcie, na ktorej financovaní sa podieľa Európska
únia. Práce na výmene koľajníc sa začali 16. júna a potrvajú
až do októbra. Úpravou trate sa dosiahne, že vlaky budú môcť
premávať až 160 kilometrovou rýchlosťou.

V lete tohto roku Mestský úrad v
Pezinku zadal spoločnosti Petmas,
s.r.o. opravu, náter a výmenu prvkov
na detských ihriskách po celom meste. Ešte v máji a júni boli zrušené z
hygienických dôvodov niektoré pieskoviská, ale v zostávajúcich bol
dôkladne vymenený piesok, ktorý
zamestnanci Petmasu priebežne
udržiavajú v čistote. Počas letných
prázdnin nám šmykľavky, preliezačky, hojdačky i lavičky, pestrými farbami ponatierali mladí brigádnici.
Postupne sa vymieňajú i pneumatiky, ktoré deťom slúžia ako súčasť
hojdačiek. Na Bystrickej ulici na sídlisku Juh sme tiež vymenili šmykľavku a pod hojdačkami, kde donedáv-

na nebezpečne trčali kusy betónu, je
skušobná spevnená plocha zo špeciálnej "gumenej dlažby", vhodnej
práve na hru detí. Žiaľ, finančné prostriedky nedovoľujú takto ihneď vylepšiť aj iné detské ihriská. Preto
sme uvítali iniciatívu mladých rodín
práve z Bystrickej ulice, ale aj z
ostatných lokalít v meste, kde sami
rodičia zháňajú sponzorov na vylepšenie ihrísk v blízkosti svojich domovov.
Mesto má v správe, ako je všeobecne známe, i detské ihriská v materských školách. Takže financie v
budúcnosti musíme smerovať i na
ich zveľadenie.
Ing. Jana Gubániová

Pripomíname občanom Pezinka
možnosť stretnutia s poslancami
Mestského zastupiteľstva v rámci
pravidelného Poslaneckého dňa,
ktorý sa koná na Mestskom úrade
každú prvú stredu v mesiaci. Ten
najbližší sa uskutoční 3. septembra od 16.00 - 18.00 hod. na Radničnom nám. č. 7, v miestnosti č.
19. Túto príležitosť môžu občania
Pezinka využiť na podávanie návrhov, pripomienok, či dožadovať sa
od poslancov vysvetlenia rôznych
rozhodnutí mestského parlamentu.
(EL)

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Pezinku
oznamuje, že v utorok 23. septembra 2003 sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku odber krvi mobilnou
jednotkou SČK od bezpríspevkových darcov. Odber začína o 7.30
hod. v miestnosti č. 222 na I. poschodí.
(jk)

Malokarpatské osvetové stredisko (MOS), ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny
kraj, sa sťahuje v septembri z Pezinka do Modry. Novým sídlom
tejto kultúrnej inštitúcie bude budova Starej vinohradníckej školy
(vyše Hornej brány), ktorá je majetkom BSK.
Podľa vyjadrenia predsedu BSK
Ľuba Romana pre Modranské zvesti, v rekonštruovaných priestoroch
starej školy, bude centrum regionálnej kultúry, ktoré by sa malo stať
centrom vinohradníckej a vínnej
cesty, sídlom vinohradníckeho
m ú z e a a m ú z e a m a j o l i k y.

