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V piatok 11. júna sa konala v
priestoroch pezinského gymnázia
beseda študentov školy s predsedom vlády Slovenskej republiky
Mikulášom Dzurindom.
Hodinu otázok a odpovedí za
účasti riaditeľky školy RNDr. Alžbety Vodovej, členov profesorského zboru, študentov vyšších
ročníkov a moderátorky Oľgy Votavovej otvoril premiér. V úvode vysvetľoval študentom význam
vstupu SR do Európskej únie a jeho
prínos pre mladých ľudí. Načrtol
možnosti, ktoré im poskytuje: štúdium v členských štátoch, cestovať
a spoznávať svet, uplatnenie na
pracovnom trhu štátov EÚ.
Študenti kládli premiérovi otázky
týkajúce sa ich budúcnosti. Išlo
predovšetkým o študentov maturitného a predmaturitného ročníka,
preto najviac diskutovanou bola
problematika spoplatňovania vysokého školstva. Nevyhýbali sa však
ani otázkam rezonujúcim v súčasnosti v spoločnosti, ktorá pod tlakom realizovaných reformných
opatrení nie je s každým opatrením
spokojná, a otázkam ktoré trápia
nielen pracujúcich ale aj študentov.
Napríklad: Kam sa uberá táto republika? Vydrží táto vláda celé
obdobie, nevzdá sa boja za presadzovanie svojich reforiem? Na
tieto otázky M. Dzurinda odpovedal, že vláda postupne realizuje
plánované kroky a opatrenia v
súlade so svojim vládnym programom. Ako príklad úspešných výsledkov uviedol dosiahnutie rastu
hrubého domáceho produktu vo
výške 5,5 percent, na ktorý je sám
hrdý a v ktorom vidí prínos a perspektívy pre všetky generácie tejto
spoločnosti. Vysvetľoval, že tieto
reformy smerujú k tomu, aby sa
Slovensko pozdvihlo a napredovalo ďalej, aby sa stalo plnohodnotným členom EÚ.
Na záver vzácny hosť urobil tento
zápis do pamätnej knihy: " Študentom a pedagógom želám veľa lásky, zdravia, šťastia a úspechov!
Nech odtiaľto na univerzity a do
života odchádzajú dobrí mladí
ľudia - vzdelaní a s láskavým srdcom. Váš Mikuláš Dzurinda. "
Barbora Nováková

Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja v Bratislave udelili vybraným
jednotlivcom a kolektívom ocenenia za rozvoj kraja.
Medzi ocenenými bol aj Dobrovoľný hasičský zbor v
Pezinku, ktorý oslavuje v tomto roku 130. výročie vzniku. Ocenenie - Pamätný list predsedu BSK, prevzal
predseda mestskej organizácie DHZ Gabriel Guštafík
(na snímke s kyticou).
(mo)

V poslednom období sa rapídne
zhoršila situácia s parkovaním na
Bystrickej ulici, pričom už nestačia
ani iné alternatívne miesta (napr.
Bratislavská ul.), kde by mohli obyvatelia tohto sídliska zaparkovať
svoje auto. Krízové sú najmä večerné, resp. nočné a víkendové hodiny,
keď sa väčšina z nás zdržuje doma.
Následne dochádza k porušovaniu
predpisov parkovaním na miestach
nie vyhradených na tento účel (trávniky, chodníky), čo je prísne kontrolované zo strany mesta prostredníc-

Mladé gymnastky zo Základnej školy na Fándlyho ul. reprezentovali Pezinok na celoslovenskej Kalokagatii a Majstrovstvách Slovenska v
Trnave v dňoch 21. - 22. júna. V obidvoch kategóriach: A - žiačky 1. - 2. ročníkov a B-žiačky 3. - 4.
ročníkov, si vybojovali postup na túto prestížnu medziškolskú akciu ako víťazky krajských kôl.
Pod vedením tréneriek Mgr. Ireny Hlinkovičovej a
Mgr. Miroslavy Petrakovičovej dievčatá dokázali,
že gymnastická tradícia na ZŠ Fándlyho siaha ďaleko za hranice mesta. Umiestnenie v tvrdej celoslovenskej konkurencii (vrátane škôl, ktoré sa na
gymnastiku špecializujú) je naozaj pekné:
3. miesto - kat. A: Silvia Hudecová, Diana Klamová, Laura Barbášová, Veronika Švorcová, Romana
Holendová, náhr. Nikola Mikolášková; 6. miesto kat. B: Petra Matyšáková, Zuzana Schönbecková,
Bronislava Balážová, Dominika Majnová, Nikola
Čemanová.
(DK)

tvom Mestskej polície. Dovoľujeme
si upozorniť, že takýmto prístupom
sa problém nevyrieši. Od vedenia
mesta očakávame ústretovejšie konanie voči obyvateľom, ktorí túto vec
považujú naozaj za veľký problém.
Keďže k výstavbám parkovísk v
iných lokalitách došlo (Za hradbami,
najnovšie pred Malokarpatskou knižnicou), myslíme si, že by už bolo
načase robiť niečo aj pre občanov
žijúcich na sídliskách mimo centra
mesta.
Obyvatelia sídliska Juh

Odpoveď primátora Mgr. Olivera Solgu:
- Tak ako sme informovali na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 2.
júla, parkovisko na sídlisku Juh sa bude stavať v budúcom roku. V tomto
roku dokončíme parkovisko na Severe, ako to máme naplánované.
Všetko je limitované financiami, stavby v meste, aj keď mnohoráz prepotrebné, musia pre finančnú náročnosť počkať. Máme vytypované
miesta, kde by parkovisko či parkoviská na Juhu mohli byť, ale musíme
si overiť, či tam nie sú inžinierske siete. Nemôžeme stavať na káblových
linkách. Treba si tiež uvedomiť, že parkoviská budú na úkor sídliskovej
zelene.

V sobotu 26. júna sa v Areáli zdravia Rozálka uskutočnil tenisový
turnaj Rozálka open 2004. Turnaj
bol vyhlásený pre dvojhry v kategóriach muži, ženy, veteráni a pre
štvorhru.
Na turnaji sa zúčastnilo tridsať
hráčov, najviac v kategórii mužov.
Len kategóriu veteráni sa nepodarilo plne obsadiť a tak si niekoľko
nádejných dôchodcov zmeralo sily
s mladíkmi v najlepšom tenisovom
veku. V ženskej kategórii sa zasa
ukázal mladý dorast a tak sa na
kurtoch v jednom okamihu preháňali školopovinné deti spolu so
šedivými pánmi.
Cieľ bol splnený. Príjemný deň,
celý strávený kráľovskou hrou tenisom. Najspokojnejší boli určite
víťazi - u žien Lenka Jablonovská,
u mužov Erik Novák, ktorý spolu s
Tomášom Hanulíkom vyhrali i
štvorhru.

Víťazom blahoželáme. Porazení
budú mať možnosť reparátu ešte
tento rok. Už dnes sa na to tešíme.
M. Šteinecker

Slávnostné otvorenie sezóny na
Malokarpatskej vínnej ceste sa
uskutočnilo v piatok 11. júna v Zámockom parku pred vinárňou.
Účastníkov privítal primátor
mesta Oliver Solga a zástupcovia
združenia MVC.
V programe bolo prijatie nových
členov, ktorými sa stalo šesť obcí a
bratislavská časť Staré mesto. Organizátori po prvýkrát pri tejto príležitosti odovzdali aj ocenenia vinárom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vinárstva a vinohradníctva v regióne.
Cenu prevzali Ing. Michal Valachovič z Pezinka a Ing. Vladimír Sodoma z Modry.
Na podujatí prezentovalo svoje
minuloročné vína desať vinárskych
spolkov. V kultúrnej časti vystúpili
Lipka z Dubovej, Devín z Bratislavy a Grinavanka.
Koncom júna sa uskutočnil v hoteli Vinársky dom v Pezinku seminár na tému Slovensko-rakúska
vínna cesta, na ktorom bola prezentovaná koncepcia ďalšej spolupráce a účastníci si vymenili skúsenosti zo svojej činnosti.
(mo)

REKLAMA

