V utorok 28. júna navštívil Pezinok predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Ing. Karol Pitka. V historických priestoroch Starej radnice ho v sprievode predsedu
Miestnej organizácie SZPB plk.
Ing. Ľudovíta Šušola a za účasti
zástupcov Mestského múzea a
mestských médií privítal primátor
mesta Oliver Solga. V príhovore
informoval hosťa o početných aktivitách, ktoré majú za cieľ prehĺbiť
vďaku a úctu bojovníkom za našu
slobodu a oboznámiť Pezinčanov s
históriou Slovenského národného
povstania a oslobodzovacích bojov
druhej svetovej vojny.
Predseda ÚR SZPB potom odovzdal pamätné medaily k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska
a víťazstva nad fašizmom Mestskému múzeu, Televízii Pezinok a
mesačníku Pezinčan za propagáciu podujatí SZPB a oboznamovanie s najvýznamnejšími historic-

Pred letnou turistickou sezónou vydalo naše mesto nový
prospekt Pezinok – top podujatia . Obsahuje základné informácie o 19 najdôležitejších podujatiach, ktoré sú každoročne
súčasťou mestského kalendára
kultúrnych podujatí a ktoré svojim významom prekročili hranice Pezinka. Brožúrka je vyhotovená v 3 jazykových mutáciach (slovenčina, nemčina a angličtina) a je k dispozícii v Mestskom informačnom centre na
Radničnom námestí.
(EL)

Už tradične býva sprievodným
podujatím Vinobrania v Pezinku
odborný seminár. Ten tohtoročný
bude venovaný produktom cestovného ruchu v malokarpatskom regióne. Jeho cieľom bude hlavne predstaviť najnovšiu ponuku pre turistov
v Pezinku a jeho okolí. Prezentovať
sa na ňom bude napríkad projekt
Pezinské panstvo, Kulinárske chodníčky v Pezinku a v rakúskom
meste Neusiedl am See a zvlášť sa
zoznámia účastníci s fungovaním
marketingového produktu Neusiedler Card. Podujatie je určené
hlavne pre cestovné kancelárie
orientované na aktívny cestovný
ruch, prevádzkovateľov zariadení
cestovného ruchu a širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o náš región.
Seminár sa uskutoční v piatok 16.
júla o 9.00 hod. na Mestskom úrade
v Pezinku, v zasadačke č. 12.
Prihlásiť sa možno do 10. septembra na tel. 033/6901 102 alebo emailovej adrese: eva.lupova
@msupezinok.sk. Účasť na seminári je bezplatná.
(EL)

kými udalosťami novodobých dejín
Slovenska.
Na záver si spoločne pozreli v
Mestskom múzeu výstavu vzác-

nych exponátov z obdobia vojny,
ktorá je venovaná 60. výročiu oslobodenia mesta, Slovenska a SNP.
(mo)

Karol Pitka (v strede) v sprievode Ľudovíta Šušola (vľavo) a Petra
Wittgrúbera pri prehliadke exponátov výstavy v Mestskom múzeu.

V Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdal 15. júna predseda
Bratislavského samosprávneho
kraja Ľubo Roman vyznamenania viacerým občanom, ktorí sa
zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj kraja. Medzi vyznamenanými boli aj Pezinčania –
akad. sochár Alexander Ilečko a
členovia zboru AD UNA CORDA.
A. Ilečkovi bolo udelené najvyššie ocenenie, výročná cena
Samuela Zocha, za majstrovské
diela, ktoré obohatili sochárske
umenie u nás a v zahraničí. Je
tiež aktívnym organizátorom so-

chárskych sympózií a zakladajúcim členom Spolku výtvarníkov
Slovenska.
Chrámovému zboru Ad Una
Corda udelili Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za dôstojnú reprezentáciu kultúrneho diania v našom
regióne. Zbor prispieva k šíreniu
dobrého mena aj na medzinárodných súťažiach a festivaloch. Do
svojho repertoáru zaraďuje i
úpravy slovenských ľudových
piesní. Je organizátorom medzinárodného festivalu chrámových
zborov v Pezinku.
(r)

Dostatok vlahy začiatkom tohto leta síce komplikuje život dovolenkárom,
ale majitelia záhrad a parkov sa z toho tešia. Zeleni v meste sa darí jedna
radosť. Hodnotiaca komisia nového ročníka súťaže o Najkrajšiu kvetinovú
výzdobu monitoruje situáciu v meste a už má zopár horúcich kandidátov.
Tlmočíme jej výzvu pre Pezinčanov, že môžu oznamovať svoje tipy vo všetkých kategóriách – 1. okno, balkón, 2. predzáhradka, 3. verejná budova.
Kontakt: Mestský úrad, oddelenie životného prostredia, Ing. Jana Gubániová, tel. 033/6901 152.
(EL)

Navrhovateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
ako navrhovateľ pripravovanej
stavby Malokarpatský región –
odkanalizovanie v zastúpení Hydrocoop, s.r.o., Bratislava predložil
Ministerstvu životného prostredia
SR podľa § 7 zákona NR SR č.
127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č.
127/1994 Z.z. (ďalej iba zákon) zámer Malokarpatský región – odkanalizovanie.
Zámer rieši vybudovanie kanalizácie na dosiahnutie optimálneho spô-

sobu odvádzania odpadových vôd z
aglomerácií Malokarpatského regiónu, ktorý predstavujú mestá Pezinok, Modra, Svätý Jur a okolité obce
Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob
vrátane časti Čierna voda, Viničné a
Dubová, s napojením splaškovej
kanalizácie na stokovú sieť mesta
Bratislava a ÚČOV Vrakuňa.
V zmysle § 8 ods. 4 zákona informujeme o tomto zámere verejnosť a
zároveň verejnosti oznamujeme, že
do predloženého zámeru môže nahliadnuť na Mestskom úrade v Pezinku, odd. výstavby a ŽP, II.
posch., č. dv. 30 do 4.8. 2005.
Mgr. Oliver Solga, primátor

Mosím sa priznat, že sem mal
uš nachystaný úplne ynačí stĺpek, ale totok sem nečekal! Jak
sem kedysik spomýnal, svoje
prýspefky do Pezinčana odezdávam dycky naposlednú chvýlu, abych ból nanájvyš aktuálny.
Taktok to bolo aj minule. Lenlen, že sem to scihél. O to smutnejší sem ból, ket sem si na múj
článek našél o dve strany dálej
hnet aj otpovet ot pána primátora. Jak sa vlastne dostal k
mójmu článku, ket ešče any nevyšél? Žeby mu negdo nosil
noviny ešče pret vytlačeným na
kontrolu? Alebo sa nebodaj pán
primátor v noci tajne vlúpal do
redakcie? Alebo len tak ráno
našel na stole obálku, f kerej...
Drahý Oliver, tak, či tak sem
otpovet čekal, ale aš v dalšém
čísle a porádnu. Takto napochytro si si nefšimél, že sem
nepísal o šenkoch, ale o terasách, keré sa mosá o desátej
zavret a hosté sa mosá presunút do spocenej a zafajčenej
mýstnosci, alebo ýt domú. Já
vým, scížnosci boly, sú a budú,
povedzme si na rovinu, kólko
ich chodzí po každém Cibuláku,
Hodokvase, Etnofestivale, zábave... Mne téš vadzí, že susedúf
pes celú noc ščeká jak besný a
prestane aš ket ho prerevú ranajšé aftáky ale nygdze o tém
nevypisujem, lebo mi to vadzí,
len ket nespím. Ale sú ludé, kerý
celú noc nemóžu zavret oko
(možno preto, že sú nemocný,
možno preto, že celý den drýmaly, alebo len nemajú čisté
svedomý) a rátajú kolkorás sa
suset za noc uprdne a potom o
tém píšu hlásený na národný
výbor. Aj já mám okno rovno
oproci šenku a na hlavnú cestu.
Tu nygdo na nykeho nevytrubuje, tu hnet do seba vrážajú, vyhukujú sanytky, fýzly, hasiči, prečo
by mi mal potom vadzit susedúf
pes alebo spef ze šenku? Čo
keby sa to dohodlo tak, že terasy budú otevrýte dokát budú
hosci a ket sa len nečo mihne,
bude gazda volat meskú políciu,
a friško poscihne presne tých,
čo rušá ten klyt a né gazdu, kerý
za to nemóže. No a tá pešá
zóna je jednoduchšá vec, jak by
sa zdálo. Pár velkých kochlýkú
pri radnyci, pár pri súdze, kontrolovaný vjazd len do desátej
ráno a pre zásobovacé vozy a
máme pešú zónu. A aj problém
vytrubováná pod oknama neskoro večer je zrazu fuč. No, a
opravovat a prerábat sa dá lachčí, ket tam uš nebudú autá.
Jak sem len rát, že uš nemáme
tý staré časy a nemosým mat
zhodný názor s primátorem,
dokonca ho nemosím mat verejne a dokonca any sám.
Želám vám krajšú druhú púlku
leta!
Zúctú Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

