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Mesto Pezinok a Základná
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov pozývajú občanov na oslavy 60.
výročia oslobodenia mesta Pezinka, ktoré sa uskutočnia v piatok 1. apríla o 16. hod. Zraz
účastníkov je pred Zámkom v
parku.
Po slávnostnom príhovore
primátora Mgr. Olivera Solgu pri
pomníku 2. svetovej vojny sa
uskutoční kladenie vencov a
kytíc za účasti zástupcov veľvyslanectiev Ruskej federácie a
Ukrajiny.
O 16.30 hod. bude na budove
MsÚ na Radničnom nám. odhalená Pamätná tabuľa oslobodenia Pezinka.
(mo)

Obraciame sa na občanov Pezinka s výzvou, aby si v tomto jarnom období upratali pred domom
alebo v okolí bytovky a prispeli tak k
skrášleniu mesta a svojho príbytku.
Túto výzvu cestou primátora
mesta spoluobčanom adresuje
občan Milan Martiš z Bernolákovej
ulice s dovetkom: "Nikoho to nič
nestojí a hodinka pohybu každému
len prospeje".
Radi túto výzvu tlmočíme a očakávame, že nájde medzi vami nasledovníkov.
(red.)

Džudista 1. JC Sokol Pezinok Pavol Jurčík získal na turnaji Svetového pohára v Prahe v kategórii do
90 kg senzačné 3. miesto. Na ceste
za týmto úspechom zdolal najprv
Rusa Bylinu a potom na ipon aj
Gréka Iliadisa, ktorý je olympijským
víťazom z Atén v roku 2004 a minuloročným majstrom Európy. V boji o
finále podľahol Blošenkovi z Ukrajiny. Zverenec Jozefa Tománka tak
dosiahol vo svojej doterajšej kariére
zrejme najväčší úspech. Devätnásťročný maturant zo športového
gymnázia v Bratislave bol minulý
rok na 9. mieste na MS juniorov,
získal striebro na majstrovstvách
Slovenska juniorov a tiež bol členom bronzového družstva mužov 1.
JC Sokol Pezinok v I. SNL. Týmto
bronzom z Prahy si Jurčík zažiadal
tiež o miestenku na ME seniorov,
ktoré budú v máji v Rotterdame.
Ďalší Pezinčan Milan Randl obsadil v kategórii do 81 kg 7. miesto keď
vyhral jedno stretnutie.
(pr)

O titul Kráľovná vína v malokarpatskom regióne v tomto roku súťažilo deväť dievčat. Titul si vybojovala Vištučanka Veronika Sobotová (v strede) zo Strednej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre.
Viac na strane 8.

Vo štvrtok 10. marca sa uskutočnilo na pezinskej radnici zasadnutie
Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu. Rokovanie viedol
predseda združenia Alexander
Achberger.
Na rokovaní dominovali dve témy budovanie Podkarpatskej kanalizácie a obchvat Pezinka, Modry a Svätého Jura.
Zástupca Bratislavskej vodáren-

skej spoločnosti Štefan Elek informoval o štúdii, ktorá rieši odvádzanie splaškových vôd z podkarpatskej oblasti. V hre boli dve alternatívy riešenia - prvá rátala s budovaním a rekonštrukciami samostatných čističiek, druhá navrhovala
vybudovanie Podkarpatskej kanalizácie s napojením miest a obcí regiónu - zvíťazila druhá, ktorú navrhlo
mesto Pezinok. Podľa nej mestá

Malokarpatské múzeum v spolupráci s Cechom slovenských
keramikov, Mestom Pezinkom, Stredným odborným u čilišťom,
Štefánikova ul. a Centrom voľného času v Pezinku pripravuje aj v tomto
roku Keramické trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 10. - 11. júna. Okrem
možnosti kúpiť si keramiku od výrobcov z celého Slovenska a Českej
republiky, budú podujatie sprevádzať viaceré výstavy, súťaže, tvorivé
dielne pre deti. Novinkou bude najmä to, že súťaž v točení na
hrnčiarskom kruhu bude priamo na námestí, kde si návštevníci budú
môcť prácu keramikára nielen pozrieť ale aj vyskúšať. Spestrením bude
aj pokus o zápis do knihy Guinessových rekordov v točení veľkého
keramického pekáča.
Keramikári, ktorí majú záujem prezentovať sa, môžu sa prihlásiť na
adrese: Malokarpatské múzeum, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok,
tel. 033/641 3347, 641 2057.
Mgr. Eva Ševčíková

Pezinok, Modra a niektoré obce
budú napojené na 500 mm kanalizačný zberač, ktorý vyusti do
Ústrednej čistiarne vo Vrakuni. Táto
moderná čistička sa v súčasnosti
využíva len spolovice. Mesto Svätý
Jur bude napojené na kanalizáciu v
Rači.
Pokračovanie na 3. strane

Regionálna rozvojová agentúra
Senec - Pezinok zastúpená jej riaditeľkou Ľubou Pavlovovou a Marekom Jurinom, pracovníkom Mestského úradu v Pezinku, sa zúčastnila 18. - 20. februára na zasadnutí
výkonného výboru URBACT v Bruseli, ktorého cieľom bola výmena
skúseností z oblasti regionálneho
rozvoja. Pezinok sa týmto aktom
zapojil do siete európskych miest.
Fórum zástupcovia Pezinka využili na prezentáciu mesta a zároveň presadili, že v roku 2006 sa
uskutoční zasadnutie tohto riadiaceho výboru v Pezinku.
(EL)

