V rámci projektu Mladí filantropi,
ktorý realizuje REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a nadácia SPP, boli mládežníckou grantovou komisiou 16. apríla podporené
v Pezinku projekty v celkovej sume
30 100 Sk: MaSK Pezinok, softballový klub – 10 tis. Sk na výstavbu pálkarskeho tunela, Katarína Dzíbelová – 6 tis. Sk na
letnú čajovňu, Barbora Jurinová –
4800 Sk na divadelné zoskupenie
Dosky, Centrum voľného času –
9600 Sk na Atlantídu.
Spolu bolo v Pezinku, Trnave,
Modre a Šenkviciach podporených
sedemnásť projektov v celkovej
sume 133 000 Sk.
(zf)

Jednotka Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku zasahovala 3. mája pri
dopravnej nehode osobného motorového vozidla Š 105, ktoré narazilo do skrine stredotlakového regulátora zemného plynu, následne do
vozidla Š 120 a betónovej garáže
na Malokarpatskej ulici v Pezinku.
Príslušníci záchrannej jednotky poskytli zranenému vodičovi predlekársku pomoc a zabezpečili uzatvorenie unikajúceho plynu.
(HaZZ)

Prednedávnom som zistil na
troch garážach na ulici 1. mája (v
susedstve futbalového ihriska) novinku: boli počmárané nevkusnými, odpornými výtvormi. Takéto
znehodnotenie je nielen finančným, vecným i časovým zaťažením
ich vlastníkov, ale na druhej strane
poukazuje na ponižujúcu kultúru
sprejerov, je svedectvom nižšej
úrovne ich IQ. Inak povedané je to
bezohľadnosť, až primitivizmus ich
autorov. Zrejmý je tu i nedostatok
výchovného vplyvu rodičov (a azda
i škôl, ktoré zatiaľ neidentifikovaní
jedinci navštevujú).
Ako zamedziť výčiny takýchto
svojráznych tvorcov? Veľa môžu
urobiť hlavne rodičia, ďalej školy,
ale aj verejnosť, ktorej by takáto
"aktivita" nemala unikať. Bokom by
tiež nemali byť (podľa možností)
ochrancovia verejného poriadku
ani príslušníci polície. A tieto ľudské elementy by nemali ostať bez
trestu, na poučenie i výstrahu by
mali byť primerane "ocenené".
Pred niekoľkými dňami sa touto
problematikou zaoberali aj poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky a prijali zákonné opatrenia na stíhanie "umeleckých" výčinov jednotlivcov, či partií.
Dr. Jozef Aulitis, CSc.

REKLAMA

Poisťovňa Generali a. s. v spolupráci s dopravnou políciou
zorganizovala celoslovenskú
preventívno-výchovnú akciu
Jablko – citrón, ktorá sa uskutočnila počas mesiaca bezpečnosti cestnej premávky. Akcia
bola zameraná na prevenciu v
doprave, na dodržiavanie rýchlosti jazdy a na ohľaduplné správanie sa vodičov v cestnej premávke.
V okrese Bratislava III sa akcia
uskutočnila dňa 10. mája dopoludnia, vo Svätom Jure za účasti pracovníkov poisťovne Generali, policajtov Okresného dopravného

inšpektorátu v Bratislave III a vybraných žiakov zo ZŠ v Pezinku.
Deti vzorných vodičov odmenili
jabĺčkom a neporiadnym dali citrón. Dovedna skontrolovali 39 vodičov. Za dodržiavanie rýchlosti
jazdy boli odmenené červeným
jabĺčkom dve vodičky a štrnásť vodičov. Deti nepotešilo, že viac vodičov nedodržovalo základné pravidlá cestnej premávky o čom
svedčí aj počet rozdaných citrónov
23 vodičom. Žiaci Základnej školy
namaľovali krásne obrázky s motívom jablka a citróna, ktoré vodiči
dostali ako odmenu alebo pokarhanie spolu s ovocím.
(ev)

V poslednú júnovú nedeľu sa uskutoční na bratislavskej Kuchajde 1. Red
Bull Letecký deň. Medzi vyše 40 štartujúcimi bude aj tím z Pezinka, ktorý sa
prihlásil pod názvom Rotto Pizza. To, že bol z viac ako 170 prihlášok a konštrukčných plánov vybraný náš zástupca, je dôkazom originality nápadu a
kvality nákresu lietajúceho stroja, s ktorým sa chcú súťažiaci pobiť o historicky prvé víťazstvo v týchto pretekoch na území Slovenska.
Red Bull Letecký deň je neopakovateľným zážitkom, ktorý sa koná každoročne v rôznych mestách sveta. Viac informácií o súťaži nájdete na internetovej adrese www.redbullleteckyden.sk prípadne na linke 0902 600000.
(mt)

Skutočne nie je možné, aby taká
rozsiahla stavba, akou je cyklochodník medzi dvoma mestami,
bola v kompetencii niekoľkých nadšencov. Samozrejme im patrí vďaka a obdiv, že sa do niečoho takého
vôbec pustili, ale vybudovanie kvalitného a samozrejme asfaltového
chodníka a s kvalitným značením a
zabezpečenou údržbou do budúcnosti je jednoznačne v kompetencii
príslušných mestských samospráv.
Neverím, že v kase Pezinka, Viničného a Senca sa nenájde tých pár
miliónov na realizáciu chodníka.
Schválne hovorím iba o pár miliónoch, pretože projekt tohoto druhu
je typickým pre financovanie z fondov EÚ. Ide totiž o rozvoj turistiky
mikroregiónu a dopravnej infraštruktúry zároveň, a to je presne
ten typ projektov, ktoré EÚ financuje prednostne.
Otázka je, kto to celé organizuje.

Okrem cykloklubov v regióne tu
vidím priestor aj pre Pezinský mikroregión, o ktorom ste písali v minulom čísle. Rôznych regionálnych
organizácií je bezpočet a väčšinou
sa ich činnosť obmedzuje na
občasné stretnutia predstaviteľov
pri víne a debatu o tom, čo by sa
malo robiť. Bol by som rád, keby v
prípade Pezinského mikroregiónu
išlo prednostne o konkrétnu prácu
v prospech regiónu.
Vybudovanie cyklochodníkov v
regióne bol výborný začiatok.
Okrem pomoci cyklistom a zatraktívnení regiónu pre turistov je
dôležité aj to, že ak by chodník budovali lokálne firmy, zostali by peniaze z dotácií v regióne a firmy a
ich pracovníci by získali na čas
prácu. Dobrý tip pre nadchádzajúcu volebnú kampaň do samospráv. Čo poviete, páni primátori?
Ján Jurkovič, Pezinok

Problém nešťastnej štvorprúdovej cesty cez Grinavu vyústil do
petície za jej zúženie. Návštevníci
zasadnutí organizovaných Grinavským občianskym výborom si iste
pamätajú, že tento problém už má
konkrétne riešenie. Aby som zistil,
v akom štádiu sa toto riešenie nachádza, požiadal som o čerstvé
informácie primátora Olivera Solgu
a jeho zástupcu Jozefa Chynoranského.
– Na úvod treba pripomenúť, že ide
o štátnu komunikáciu a teda mesto
nemôže svojvoľne rozhodovať o jej
úprave. Riešenie tohto problému,
ktoré mimochodom odznelo aj na
zasadnutí GOV, je zaradené na
schvaľovanie v rámci zmien a doplnkov územného plánu VÚC na
jeseň tohto roku. Plánuje sa vybudovanie obchvatu, ktorý by mal
začínať za Svätým Jurom v oblasti
bývalého smetiska. Bude obchádzať celý Pezinok a vyústi medzi
Pezinkom a Viničným. Kedy to bude, si v súčasnosti nik netrúfa povedať. Na zrealizovanie tohto zámeru
treba už len maličkosť – približne
800 miliónov. O túto sumu by sa
mal postarať štát.
Úpravy, ktoré schválilo mesto, sa
týkajú vybudovania kvalitnejších
nástupných ostrovčekov a odvodnenia cesty pri evanjelickom kostole.
Ivan Klamo

Spoločnosť Tesco v spolupráci so
Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar,
organizuje na Slovensku po druhý
raz charitatívny projekt TESCO
Charita roku 2005.
Podľa oznámenia organizátorov verejnej zbierky dobrovoľníci v hypermarkete Tesco Pezinok zatiaľ vyzbierali 14 760 Sk.
Zbierka pokračuje až do 15. októbra 2005. Vyzbierané prostriedky budú odovzdané Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Pezinok na nákup pomôcok na pracovnú a
vzdelávaciu terapiu.
V hypermarketoch Tesco budú
pevné urny po celý čas zbierky. Dobrovoľníci s pohyblivými urnami sa
budú v obchodoch Tesco pohybovať v termínoch: 9. – 11. júna, 7. – 9.
júla, 11. – 13. augusta, 8. – 10. septembra, 13. – 15. októbra. Prispieť
možno aj na číslo účtu:
1968300253/0200.
(ek)

Uvariť a upiecť tradičné múčne
jedlá sa budú môcť naučiť účastníci
ďalšieho pokračovania už sedem
rokov trvajúceho cyklu kurzov regionálnych špecialít, ktorý sa uskutoční 15. júna o 16.00 hod. v dielni
Malokarpatského múzea. Lektorka
podujatia a zároveň riaditeľka usporiadateľskej inštitúcie D. Kopálová
pozýva všetkých, ktorí sa chcú nielen učiť, ale i podeliť o svoje kuchárske umenie. Vstup je voľný.
(EL)

