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Pri každoročných orezávkach stromov, najmä v jarných mesiacoch,
vzniká v Pezinku až 470 ton odpadu,
ktorý doteraz putoval na skládku do
Starej jamy. Ďalšie desiatky ton bioodpadu vznikajú každú jar pri strihaní vinohradov. Tieto sa väčšinou
pália rovno vo vinohradoch, čo je
nielen zakázané, ale aj nebezpečné.
Mesto Pezinok však prišlo s novým
riešením, ktoré bude vyhovovať nielen občanom, ale aj právnym predpisom, ktoré budú platiť v celej Európskej únii od 1.1. 2006. Od tohto dátumu totiž nebude možné vyvážať

akýkoľvek bioodpad z domácností
na skládky komunálneho odpadu.
Každý producent tohto odpadu ho
môže už teraz odviezť a uložiť bezplatne na mestskom pozemku v Dolnej tehelni (za jazerom, prístup po
betónovej ceste smerom k čističke
odpadových vôd), na vyznačené
miesto. Tu sa bude materiál sústreďovať, potom ho rozdrvia na drobné
štiepky, ktoré budú ďalej využiteľné
na kompostovanie, kúrenie alebo v
záhradníctve.
Mesto Pezinok už dlhšie pripravuje

s firmou Petmas aj vlastnú kompostáreň, ktorá by bola schopná
spracovať všetku biomasu. To by
znamenalo aj návrat k separovaniu
bioodpadu na sídliskách a nezanedbateľné by bolo aj využitie tejto suroviny a šetrenie peňazí za ukladanie
odpadu na skládke. Verím, že naši
spoluobčania pochopia význam
tohto snaženia a budú haluzovinu a
vinič vyvážať na túto skládku. Pomôžu tak nielen sebe ale aj nášmu
mestu, za čo im vopred ďakujeme.
Mgr. Oliver Solga
primátor

O obchvate Pezinka a Modry informoval Ing. J. Sloboda z Bratislavského samosprávneho kraja a
O. Noskovičová z Regionálnych
ciest. Účastníkov informovali, že v
súčasnosti sa spracúvajú podklady
na túto stavbu, ktorá však zatiaľ
nemá finančné krytie a nie je ani
známy termín jej realizácie. Prítomní primátori a starostovia žiadali neodkladné riešenie obchvatu,
pretože situácia, najmä v Pezinku,
je už neúnosná a premávka cez
mesto v dopravných špičkách veľmi problémová a zdĺhavá.
V ďalšej časti rokovania odzneli
informácie pracovníčok Regionálnej rozvojovej agentúry Senec Pezinok Lucie Mihálikovej a Martiny Kotlárovej o čerpaní fondov a
grantov, PhDr. Anna Píchová, riaditeľka MOS Modra, informovala o
účasti regiónu na Slovakiatoure,

primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga
okrem iného hovoril o úvahách Bratislavy vytvoriť samostatný kraj a
sekretár Oblastného futbalového
zväzu Bratislava - vidiek Mikuláš
Bojko informoval o futbalových
súťažiach.

Počas obedu sa primátori a starostovia stretli so štátnym tajomníkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Štefanom Kužmom a poslankyňou NR SR Mgr.
Petrou Masácovou (obaja SDKÚ).
(mo)

Malokarpatská komunitná nadácia
REVIA so sídlom v Pezinku sa zapojila do programu Mladí filantropi,
ktorého cieľom je rozvíjať filantropiu
(ľudomilnosť) medzi mladými ľuďmi,
viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity, v ktorej žijú a
k podpore rôznych záujmových občianskych aktivít zvyšujúcich kvalitu
života v nej. Je to program mladých
pre mladých. Znamená to, že ho
spravujú mladí ľudia vo veku od 16 -

25 rokov a granty udeľuje mládežnícka grantová komisia.
Tento celoslovenský program, ktorý podporuje nadácia SPP, sa realizuje v 12 mestách resp. regiónoch,
vrátane regiónu Pezinok a Trnava.
Revia koordinuje dve mládežnícke
grantové komisie - 1. región Pezinok, Modra a okolie, 2. mesto Trnava. Kontaktnou osobou pre prvú
skupinu je Marek Kaliansko, tel.
0902 460 741.

Prostredníctvom Pezinčana tlmočíme výzvu MKN Revia adresovanú
mladým ľuďom a organizáciam so
sídlom v Pezinku a okolí, že do 8.4.
2005 môžu predkladať projekty
orientované na podporu rôznych
aktivít mladých ľudí.
Bližšie informácie možno získať u
spomínanej kontaktnej osoby, alebo
v MKN Revia, Pezinok, Moyzesova
26, tel./fax: 641 3011, 0905 960 797,
e-mail: revia@revia.sk, www.revia
.sk.
(EL)
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Na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas, je od júla
2004 v prevádzke Zberné miesto nebezpečných odpadov. Slúži na zber jednotlivých zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych odpadov a zabezpečiť ich dočasné
bezpečné uloženie. To znamená, že po vytriedení druhotných surovín (papiera, skla, plastov a biologického
odpadu) sú občania povinní vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady a až potom komunálny
odpad dať do odpadových nádob. V prípade, že v komunálnom odpade sa bude nachádzať nebezpečný odpad,
hrozí možnosť preklasifikovania celého odpadu v zbernom vozidle na nebezpečný odpad, ktorý sa v Pezinku
nesmie ukladať. Uloženie odpadu na skládku nebezpečných odpadov povedzme v Budmericiach je podstatne
drahšie ako uloženie v Pezinku, stúpnu náklady na dopravu a v konečnom dôsledku sa tieto náklady premietnu
občanom do poplatku za odvoz komunálnych odpadov.

Do komunálnych odpadov by sa nemali dostať napríklad žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Systém zberu nebezpečných odpadov je donáškovým spôsobom od pôvodcu na zberné miesto. Zberné
miesto slúži všetkým občanom Pezinka s výnimkou
fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb,
ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebezpečných
odpadov na vlastné náklady. Informácie o zbernom
mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 645
2312.
Ing. Oľga Moťovská, Odd. živ. prostredia MsÚ

Milý moji čitatelé, dovolte, abych
zdúvodnyl apsenciju stĺpka po našem ve februárovém čísle Pezinčana. Kedže scem byt čo najvýc aktuálny, snažím sa stĺpek písat čo najneskúr, zvyčajne dendva pret uzávýrku a tak temu bolo
aj ve februári, baraj sem vedzel, že
nebudem doma. Zaiscil sem si
šecky veci nato abych stĺpek
móhel načas dodat do redakcie,
ale týden prettým ma chycila dost
nechutná choroba z vysokýma
horúčkama a ešče aj inačíma
prýznakma, o kerých sa nebudem
račik rospisovat, abych nebol obvinený z nechutnosci. Jednoducho,
mrcha nemoc, aj ket sem fakt scel,
písat sem skutečne nemóhel, lebo
sem načisto nevládal. Psychicky,
any fyzicky.
Hodne reakcijí došlo na januárový stĺpek, f kerém sem písal o
tém modranském stopárovi a zároven sem vás vyzval, aby ste mi
napísali, gdo je pre vás taký naozajský národný budzitel. Došlo mi
hodne návrhú, naprýklat Ančika mi
napísala, že ona, jako vydatá žena, má vlastného budzitela, kerý ju
dycky zobudzí, ket nečo potrebuje
vybavit, Juraj mi napísal, že prenho je budzitel susedúf syn, kerý
nykedy neukontroluje hlasitost
svojeho magnetofóna a ešče navýc očúva hejvy metal, alebo Marta, kerá píše, že prenu sú národný
budzitelé Mojsejofci, lebo ket sa na
nych kukne, ešče dĺho, dĺho
nemóže zaspat. Naščascí nemám
s tým osobnú skúsenost, ale pár
ludzí mi hovorilo, že to je naozaj
tak. Reakcia, kerá ma ale najvýc
potešila došla aš z Modry. Jednak
ma potešilo, že Pezinčana čítajú aj
Modrané, ale ešče vác jej opsach.
Abych nevypadal jak sralo tutok to
citujem tak, jak to došlo:
-Vážená redakcia Pezinčana,
vážený Strýcolajo, vidzíte Strýcolajo, aj s tým picím pezinského vína
to netreba prehánat. Zretetelne o
tom svedčá tý sprostosci, čo ste v
minulém čísle načarbali. Ešče, že
to bolo po pezinsky, ináč by sa Štúr
mosel nad vdačným národem z
Pezinka v hrobe obracat. Sem zvedavý, či budete taký chlap a toto aj
uverejnýte, alebo ste len taký pripitý chmulko. S pozdravem „sódu
pit je preca len zdravší /nemúci
hlavu/! Ing. Viktor Petrakovič,
Českoslov. armády 12, Modra.
No povecte, neny totok nádhera? Nélen to, jak jeden hodne neúspešný uherský politik dokázal
nekerým ludom pomúcit hlavu, ale
hlavne to, že negdo má račik sódofku, jako dobré pezinské vínečko.
No, ale fčúl vážne, v Modre sa
neny any čemu čudovat, šak tý ich
vodnáre nemajú ot tej sódofky moc
daleko, nakonec, ket modrané
sceli vyhrát nejakú vinársku výstavu, moseli si zavolat pezinského
technológa, aby im urobil víno. A to
ešče nespomínam vlak, Zochovu
chatu a hodne dalších vecí. Ešče
bych sa scel opýtat pána Petrakoviča, čehože to je inžinýrem,
ekonóm, stavbár, strojár, chemik.
elektrotechnik...?
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