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Pamiatke obetí
Prvého januára, hodinu po polnoci, sa zišli mnohí Pezinčania na
Radničnom námestí, aby spoločne
oslávili príchod nového roku a 11.
výročie vzniku Slovenskej republiky.
Po odznení štátnej hymny a
hymny Európskej únie slávnostný
príhovor s novoročným prípitkom
predniesol primátor Oliver Solga.
Na tribúnku pred mestským úradom spolu s ním vystúpili viceprimátori Jozef Chynoranský a Juraj
Pátek.
Zdalo sa nám, že na námestí bolo
viac ľudí ako v minulom roku,
mnohí sa však postavili opodiaľ,
aby sa vyhli ohlušujúcim a dymiacim výbuchom pirátov a petárd. Ani
to dobrú náladu väčšine účastníkov nepokazilo, jedinečnosť radostnej a sviatočnej chvíle bola
predsa silnejšia.
Na záver bol tradičný ohňostroj,
aj tentoraz bohatý a zaujímavý.
Pozreli si ho aj viacerí návštevníci
mesta, ktorí tu silvestrovali, či len
prišli si z okolitých dedín toto pestrofarebné divadlo na vlastné oči
pozrieť.
(mo)

Mestský úrad v Pezinku upozorňuje právnické a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú tzv. malý zdroj znečisťovania ovzdušia (t. j. u kotolní
príkon kotlov do 300 kW), aby si v
zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia splnili
oznamovaciu povinnosť na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7,
Pezinok, a to v termíne do 15.
februára 2005.
Podrobnosti týkajúce sa oznamovania a spoplatnenia za malé
zdroje znečisťovania ovzdušia sú
uvedené na stránke mesta (www.pezinok.sk), nariadenie č. 10/2003
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia.
Ing. Oľga Moťovská
odd. výstavby
a životného prostredia

Tak ako vo väčšine miest Európskej únie i v Pezinku sme si pripomenuli na pravé poludnie 5. januára
pamiatku obetí prírodnej katastrofy
v juhovýchodnej Ázii a to vyvesením smútočnej zástavy na Mestskom úrade, trojminútovým signálom sirén a vyzváňaním zvonov na
pezinských kostoloch. Ak však môžme, urobme i viac, prispejme finančne do organizovaných zbierok
zriadených na tento účel.
Verejné zbierky: ADRA 4975241312/0200, variabilný symbol: 1111, Slovenský Červený kríž
- 35 - 8437 - 012/0200, var. symbol
91076, Slov. katolícka charita 10006 - 55615010/4900, var. symbol: 135.
(r)

Argumenty nezabrali - uložili pokutu
Do redakcie sme dostali list Ing.
Róberta Trubena, v ktorom sa
sťažuje na postup mestskej polície
v súvislosti s parkovaním na Moyzesovej ulici. Z listu vyberáme:
- Dňa 26.11. 2004 o 8.00 hod. som
zaparkoval vozidlo na Moyzesovej
ulici pri poliklinike (pozn. red. - na
ceste pred bývalým Weissovým
domom). Po návrate od lekára o
11.45 hod. som našiel vozidlo
uzamknuté "papučou". Na mestskej polícii mi príslušník vysvetlil,
že som porušil značku Zákaz zastavenia. Úplne zbytočne som sa
obhajoval, že ak prichádzam z vedľajšej cesty je značka pred križovatkou a teda jej platnosť podľa
vyhlášky končí križovatkou a za križovatkou už neplatí.
Argumentoval som tiež tým, že ak
prichádzam po hlavnej ceste mňa
značka, ktorá sa evidentne nachádza na vedľajšej ceste a nie na
tej po ktorej idem ja, vôbec nezaujíma.
Vysvetlili mi, že značka je úmyselne natočená šikmo, aby ju bolo
vidieť aj z hlavnej cesty a že teda
pre mňa musí platiť aj keď idem po
hlavnej. Na otázku prečo nepokutujú aj vodičov stojacich o dvadsať
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List čitateľa
metrov ďalej, mi povedali, že medzi
miestom, kde som zastavil ja a nimi
je križovatka, ktorá už ruší značku
zákazu zastavenia. Na otázku, či
pod tou "križovatkou" rozumejú
vchod na parkovisko, ktoré sa nachádza medzi domami, mi povedal, že to nie je vjazd na parkovisko, ale križovatka.
R. Truben ďalej píše, že mu na
mieste vyrubili pokutu 500 Sk bez
spísania zápisnice a bez možnosti
účinnej obrany. Podľa neho sa
mestskí policajti prejavili ako absolútne nekompetentní na riešenie
dopravných priestupkov. Preto žiada vrátenie pokuty a ospravedlne(mo)
nie.
O stanovisko k sťažnosti sme
požiadali primátora mesta Mgr.
Olivera Solgu: - Chcel by som sa
pánovi Ing. Róbertovi Trubenovi
ospravedlniť za takúto skúsenosť.
Veľmi ma mrzí, že som sa o tomto
probléme dozvedel neskoro. Musím priznať, že pán Truben má absolútne pravdu, táto nezmyselná
značka bola namontovaná bez vyjadrenia dopravného inžiniera na
požiadanie obyvateľov a poslan-

TELEnoviny - nonstop, okrem
vysielania nasledujúcich relácií

19.00, 20.00, 21.00 h.

22.00 h.

23.00 h.

Pondelok Týždeň Týždeň Téma

Kvinta

Téma

Týždeň*

Radi poradíme

Týždeň

Téma

Utorok

Týždeň Týždeň Téma

Kvinta

Téma

Týždeň

Radi poradíme

Týždeň

Téma

Streda

Týždeň Týždeň Téma

Kvinta

Týždeň

Téma*

Radi poradíme

Týždeň

Téma

Štvrtok

Týždeň Týždeň Téma

Kvinta

Téma

Týždeň

Radi poradíme

Týždeň

Téma

Piatok

Týždeň Týždeň Téma

Kvinta* Téma

Týždeň

Radi poradíme*

Týždeň

Téma

Sobota

Týždeň Týždeň Téma

Téma

Týždeň

Radi poradíme

Týždeň

Téma

Nedeľa

Týždeň Týždeň Téma

Téma

Týždeň

Radi poradíme

Týždeň

Téma

* - premiéra

RELÁCIE: TÝŽDEŇ - spravodajská relácia, premiéra každý pondelok o 18.00 hod., TÉMA - rozhovory, klipy,
dokumenty, premiéra každú stredu o 18.00 hod., RADI PORADÍME - rady z oblasti varenia, zdravia, motorizmu, premiéra každý piatok o 19.00 hod., KVINTA - klipy, kultúrne info, premiéra každý druhý piatok o 16.00
hod., TELEnoviny - videotextové denne aktualizované oznamy, pravidelné rubriky.

cov z tohto obvodu. Oddelenie životného prostredia, do ktorého
kompetencie riešenie vec patrí, si
záležitosť u dopravného inžiniera
neoverilo. Žiaľ, mestská polícia
konala len svojú povinnosť, keďže
táto značka tam bola umiestnená.
Okrem ospravedlnenia, samozrejme, p. Trubenovi zinkasovanú pokutu vrátime. Problematickú značku už odstránili.

Festival Kapustnica
V sobotu 5. februára sa uskutoční v
Modre II. ročník festivalu Kapustnica.
Podujatie sa bude konať na Nádvorí
Starej radnice v Modre od 10.00 24.00 hod. Okrem varenia a ochutnávania kapustníc sprievodnými podujatiami budú: degustácia vín ročníka
2004, autogramiády kníh Jána Kamenistého a prof. Fedora Malíka, hudobný program (Silvia Josifovská a
Blues Band Feelme), pravá modranská zabíjačka spojená s predajom
zabíjačkových špecialít a fašiangová
zábava v maskách.
(mb)

Nadácia Ekopolis v spolupráci s
ČSOB vyhlásila 12. januára 1.
kolo grantového a asistenčného
programu PrieStory. Program
finančne aj nefinančne podporí
úpravy a rozvoj verejných priestranstiev, poskytne metodickú a
finančnú pomoc ľuďom, ktorí
chcú spolu s komunitou v ktorej
žijú, premeniť zanedbané a opustené verejné priestranstvá na príjemné miesta. Cieľom programu
je okrem skrášlenia prostredia aj
zvýšenie záujmu občanov o veci
verejné, čomu je prispôsobená aj
metodika programu, zameraná
nielen na architektúru, ale aj na
účasť verejnosti.
Uzávierka prijímania žiadostí
programu PrieStory 2005 je 10.
februára 2005.
Odbornú spoluprácu poskytuje
PDCS. Program je obmedzený
iba na mestá, kde má pobočku
ČSOB. Podrobné informácie nájdete na stránke www.priestory.sk.
Ján Roháč

