6
VYDÁVA MESTO PEZINOK

V uplynulých dňoch navštívili
Strednú odbornú školu Policajného zboru v Pezinku predstavitelia Francúzskej policajnej školy z
Montbeliardu. Družba policajných
škôl trvá už päť rokov. Okrem vzájomnej výmeny skúseností si hostia so záujmom pozreli historické
pamiatky v našom meste a v jeho
okolí. Francúzov prijal v Starej radnici aj primátor Pezinka Oliver Solga.
V srdečnom rozhovore sme sa
dozvedeli, že francúzskym policajtom sa v Pezinku páči, sú prekvapení jeho príjemnou atmosférou a
pohostinnosťou ľudí, obdivujú historické pamiatky a prírodné krásy
v regióne a na Slovensku. Zažili
sme aj príjemnú udalosť, keď sme
sa dozvedeli, že v Montbeliarde je
po našom meste pomenovaná
ulica – Rue Pezinok. Je to pomerne významná ulica, na ktorej
sa nachádza i nemocnica. Montbeliard je známy tým, že je tu sídlo
spoločnosti Peugeot.
(mo)
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Na tohtoročných Keramických trhoch v Pezinku sme boli svedkami pokusu o zápis do Guinessovej
knihy rekordov. Traja keramici z nášho regiónu – Ján Viglaš (Bernolákovo), Miloš Orságh (Pezinok),
Marián Liška (Modra) – sa pokúsili vytočiť na hrnčiarskom kruhu najväčšiu keramickú nádobu – žartovný džbán. Pod dozorom rozhodcu Igora Svítka sa im to nakoniec podarilo, ich výrobok z hliny má
výšku 110 cm. Viac sa dočítate v septembrovom čísle Pezinčana.
Snímka (mo)

Po dva dni 10. a 11. júna sa stal
Pezinok slovenským hlavným mestom keramiky. Centrum mesta sa
zaplnilo stánkami s trhovníkmi a stovkami ľudí, ktorí nakupovali či len obdivovali vystavenú hlinenú krásu. V
prvý deň ich neodradilo ani nevľúdne
daždivé a veterné počasie.
Trhy za účasti 115 výrobcov keramiky zo Slovenska, Českej republiky
a Srbska slávnostne prestrihnutím
pásky otvorili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo
Roman a primátor mesta Oliver Solga. Obaja vo svojich príhovoroch
vyzdvihli význam tohto podujatia,
ktorým chcú organizátori nadviazať
na niekdajšie trhové a jarmočné tradície v malokarpatskom regióne.

Tohtoročné Keramické trhy s bohatým sortimentom výrobkov mali
aj niekoľko atrakcií. Najväčšou bol
pokus o zápis do Guinessovej knihy
rekordov, ktorého úlohou bolo vytočiť najväčšiu keramickú nádobu –
žartovný džbán, s minimálnou metrovou výškou. Pokus sa vydaril,
zúčastnení keramikári Ján Viglaš,
Marián Liška a Miloš Orságh vytočili džbán vysoký 1,10 metra.
Súčasťou trhov bola aj súťaž o
najkrajšiu keramickú nádobu na
víno, na ktorej sa zúčastnilo štyridsať keramikárov. Uskutočnila sa i
súťaž v točení na hrnčiarskom kruhu, ale s menším záujmom zúčastnených keramikárov.
Pokračovanie na 5. strane

Druhý ročník divadelného festivalu To najlepšie z humoru na českej scéne sa uskutoční 22.–29. októbra 2005 v Dome kultúry v Pezinku.
Ako nás informovala riaditeľka festivalu Zuzana Horová, opäť ponúknu Pezinčanom a návštevníkom mesta zaujímavé predstavenia,
tentoraz v podaní Mestského divadla Mladá Boleslav, Divadla Příbram,
Činoherného klubu Praha, Žižkovského divadla, Divadla Bolka Polívky
a ďalších. Bližšie o festivale a programe budeme informovať v septembrovom čísle Pezinčana.
(mo)

Viacerí občania z Kupeckého ulice
sa obrátili na primátora mesta s písomnou žiadosťou zriadiť parkovacie miesta pred ich rodinnými domami. Žiadosť odôvodňujú tým, že
úzke parcely v radovej zástavbe
nedávajú možnosť parkovať viacerým automobilom vo dvore. Parkovacie plochy by si vybudovali na
vlastné náklady z vegetačných panelov, ktoré umožnia parkovanie pri
čiastočnom zachovaní zelene.
"Vieme o probléme obyvateľov
Kupeckého ulice, ktorí nemajú kde
parkovať, čo tiež platí aj o majiteľoch viacerých prevádzok na tejto
ulici. Títo ľudia sú navyše obmedzovaní prevádzkou trhoviska, najmä v
trhových dňoch, keď sú cesty v bezprostrednom okolí preplnené parkujúcimi vozidlami. Preto sme sa
rozhodli, že problém budeme riešiť
prenájmom predzáhradok majiteľom domov, aby si tu mohli zriadiť
parkovacie miesta. Budeme však
trvať na požiadavke, aby tam ozaj
boli osadené vegetačné panely. Vo
výnimočných prípadoch povolíme aj
vytvorenie viacerých parkovacích
miest s jednotnou zámkovou dlažbou," povedal nám primátor mesta
Oliver Solga.
(mo)

