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V. železničný koridor prechádza
Európou cez Taliansko, Slovinsko,
Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu.
Na Slovensku je to trasa Bratislava-Žilina-Košice-Čierna nad Tisouštátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka
koridoru je 2831 kilometrov, pričom
jeho slovenská vetva je dlhá 536
km.
Cieľom modernizácie vybraných
európskych železníc je zvýšiť kvalitu železničnej dopravy a rýchlosť
na 160 km/hod.
V súčasnosti sa realizujú práce
na úseku Bratislava Rača - Trnava.
V rokoch 2002-2005 prebieha prvá
etapa výstavby, ktorá zahŕňa traťové úseky Bratislava Rača-Svätý
Jur, Svätý Jur-Pezinok a PezinokŠenkvice.
Na traťovom úseku Svätý JurPezinok boli vykonané stavebné
práce na rekonštrukcii traťových
koľají, prestavbe dvoch cestných
nadjazdov, oprave železničného
mosta a dvoch priepustov, výstavbe nástupíšť na zastávke Pezinok (Grinava), úprave trakčného
vedenia a rozvodov energetiky a
úpravy inžinierskych sietí.
Na úseku Pezinok-Šenkvice je
najzložitejšou preložka trate, ktorú
bolo nevyhnutné urobiť pred
Šenkvicami. I na tomto úseku sa
robí rekonštrukcia koľají, mosta a
výstavba cestného nadjazdu.
V rámci druhej etapy modernizácie, ktorá sa začína, budú realizované stavby na úseku ŠenkviceCífer a modernizácia železničných
staníc v Rači, Svätom Jure, Pezinku, Šenkviciach, Cíferi a Trnave.

Cesta lesom plným zábavy a dobrôt sa začína 27. júna (nedeľa) od
8.30 - 10.00 hod. z pezinského Kameňolomu pod Babou (autobus
SAD odchádza 8.05 h. z námestia)
a vedie po vyznačenom Huncokárskom chodníku. Pozývame naň
deti, rodičov aj starých rodičov a
všetkých, ktorí chcú prežiť pekný
deň uprostred Malých Karpát.
Príspevok z tohoto pochodu do
fondu Unicef je 100 Sk jednotlivec,
200 Sk rodina a 400 Sk trieda.
Všetci sú zaradení do žrebovania o
ceny a prvých 150 účastníkov získa
tričká a tašky ako bonus tohto podujatia.
V cieli vás budú čakať grilované
špeciality a country skupina Arion
za doprovodu Bratislavského
združenia country a dobových tancov, nebude chýbať ryžovanie zlata
a maľovanie na tváre malých pochodujúcich, ktorí spolu so svojimi
rodičmi účasťou na tomto pochode
podporia programy vzdelania detí v
ďalekom Sudáne.
J. Dudová
Malokarpatské osvetové
stredisko Modra

Zo slávnostného otvorenia druhej etapy modernizácie na V. železničnom koridore - sprava Mikuláš Dzurinda, Roman Veselka a Oliver
Solga (vľavo).
Na pezinskej stanici budú vybudované mimoúrovňové nástupištia
s prístupom cez podchod priamo k
vlakom, zmodernizovaná bude
odbavovacia hala s pokladnicami,
čakáreň a sociálne zariadenia. Na
budove budú vymenené okná
vrátane zateplenia obvodového
plášťa a rekonštrukcie vnútorných
inštalácií.
Celkové náklady na modernizá-

ciu v rámci druhej etapy predstavujú sumu 142 mil. eúr (takmer 6
mld. Sk), z toho 38 percent je z
fondu ISPAa 62 percent je vyčlenených zo štátneho rozpočtu. Ukončenie sa predpokladá v roku 2007.
Stavebné práce bude vykonávať
spoločnosť Skanska DS a.s., ktorá
sa stala víťazom medzinárodného
tendra na dodávateľa modernizačných prác tejto stavby.
(mo)

Mesto Pezinok vydalo Ročenku samosprávy Pezinok 2003, v ktorej je
finančné vyhodnotenie hospodárenia mesta a mestských organizácií za
minulý rok, ako aj rozpočet mesta na rok 2004. Ročenka vyšla v náklade
300 výtlačkov a záujemcovia ju môžu získať v Informačnom centre na
Radničnom nám. 9 alebo v elektronickej podobe na webovej stránke
mesta www.pezinok.sk.
(mo)

Na jeseň sa uskutoční v Modre
13. ročník medzinárodnej prehliadky vín Vinofórum. Podľa slov
jedného z hlavných organizátorov
Prof. Fedora Malíka bude mať
účasť na tomto významnom vinárskom podujatí aj Pezinok: "V hoteli
Vinársky dom sme v priebehu degustácie vín na pezinské Vínne
trhy objavili jedinečný priestor,
ktorý mám taký dojem, sa stane
mekkou malokarpatských a slovenských vinárov. Nechcem chváliť majiteľa tohto zariadenia pána
Budinského, pretože to čo tu vidíme a prežívame sa chváli samo.

Táto akcia bola určitým spôsobom
generálkou na degustáciu vín na
Vinofórum. V júli sem príde päť
medzinárodných degustačných
komisií a tu budeme hodnotiť vína.
Je tu jedna nádherná klimatizovaná sála, ktorá je kompletne vybavená audiovizuálnou technikou, ale
i ďalšie vhodné priestory, dobré
technické podmienky, zabezpečené je chladenie vína, majú tu
dostatok skla. Nemôže sa na mňa u
nás v Modre nikto krivo pozerať,
takto sa to robí aj vo svete, degustácia je na jednom a prehliadka
na druhom mieste."
(mo)

Mestská polícia Pezinok vypisuje výberové konanie na obsadenie voľných miest príslušníkov mestskej polície.
PODMIENKY:
- dosiahnutý vek 21 rokov
- úplné stredoškolské vzdelanie
- bezúhonnosť
- telesná a duševná spôsobilosť
- úspešné absolvovanie výberového konania
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese:
Mestská polícia Pezinok, Radničné námestie č. 7,
902 01 Pezinok
(bližšie informácie získate na t.č. 033/6901 181)

Mesto Pezinok, Združenie Malokarpatská vínna cesta a Vidiecky
parlament na Slovensku usporiadajú seminár pod názvom Vínne
cesty na Slovensku - dnes a zajtra,
ktorý bude sprievodným podujatím
Vinobrania v Pezinku.
Seminár sa uskutoční v piatok 24.
septembra v Kultúrnom centre v
Pezinku, Holubyho ul. 42. Jeho
súčasťou bude prezentácia slovenských vínnych ciest - Nitrianskej,
Kamenínskej, Tokajskej, Hontianskej, Skalickej (Záhoráckej) a Malokarpatskej. Návštevníci budú degustovať vína a gastronomické špeciality a budú si môcť pozrieť výstavku prospektov a propagačných
materiálov vínnych ciest zo Slovenska, Rakúska a Francúzska.
Prihlášky na seminár treba doručiť najneskôr do 15. septembra
2004 na Mestský úrad Pezinok, p.
Eve Lupovej, 902 14 Pezinok, Radničné nám. 7, tel. 033/6901 102, fax
033/641 2303, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk.
(r)

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA boli v
druhom grantovom kole 1. júna
schválené v Pezinku projekty: 1.
Lucia Matiašková - Rekonštrukcia
detského ihriska Muškát I. - II.
etapa - 3200 Sk, 2. Spolok DH Cajlané - Dychovky v preši - IV. ročník 8000 Sk, Pax Christi Slovakia Letný detský tábor PCHS - 2000
Sk, 4. OZ P.R.D. - Cibulák - 16. ročník medzinárodného divadelného
festivalu - 10000 Sk, 5. ZŠ Kupeckého - Informáčik - II. etapa - 8400
Sk.
Tretie tohtoročné zasadnutie
grantovej komisie nadácie REVIA
sa uskutoční 7.9. 2004. Uzávierka
prijímania projektov je 30.7. 2004!
Žiadosti o grant podané po tomto
termíne už nebudú akceptované a
presúvajú sa do ďalšieho kola. Nadácia REVIA neinformuje žiadateľov o výsledkoch výberového
procesu. Každý žiadateľ sa musí
informovať individuálne.
Zuzana Frnová

V príjemnom prostredí Slnečných
jazier v Senci sa v dňoch 2. a 3. júla
uskutoční medzinárodný letný
open-air festival Masters of rock.
Hviezdami programu budú kapely
Europe a Helloween.
Program: piatok 2. júla - Vindex
(SK), Apple juice (CZ), E!E (CZ),
Kurtizány z 25. avenue (CZ), Visions of Atlantis (AUT), KJU (GER),
Divokej Bill (CZ), Arakain (CZ), T ři
sestry (CZ), Europe (SWE), Stratovarius (FIN).
Sobota 3. júla - Žirafa (CZ), Fleret (CZ), Grexabat (SK), Brouci
(SK), Vypsaná fixa (CZ), Kiss forever band (HUN), Desmod (SK),
Wohnout (CZ), Olympic (CZ),
Sekta core (MEX), Pink cream 69
(GER), The 69 eyes (FIN), Helloween (GER), In extremo (GER).
(mo)

