Od 1. júla v Pezinku definitívne
pracujú inštitúcie Špeciálny súd a
Úrad špeciálnej prokuratúry. Ich
sídlom, ako sme už v Pezinčanovi
informovali, sa stal areál bývalých
vojenských kasární na Suvorovovej ulici.
Úlohou týchto inštitúcií bude odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné
stíhanie korupcie, organizovaného
zločinu a trestných činov ústavných činiteľov. Tieto orgány majú
pôsobnosť pre celé územie Slovenskej republiky.
Ako povedal na oficiálnom otvorení minister spravodlivosti Daniel
Lipšic, pre Pezinok sa rozhodli z
dôvodu, že poloha a priestor bývalých kasární boli najvyhovujúcejšie. V areáli postavili novú budovu
za 185 miliónov korún. Je to jedna
zo štyroch najlepšie zabezpečených budov na Slovensku a najmo-

Augustový poslanecký deň sa
uskutoční v stredu 3.8. 2005 od 16.
do 18. hod. na Mestskom úrade v
Pezinku. Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva budú pripravení na stretnutie s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť so svojimi podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa
života v meste, či so žiadosťami o
vysvetlenie rozhodnutí pezinskej
samosprávy.
(EL)

V Galérii insitného umenia na Cajlanskej ulici (Schaubmarov mlyn) bola
18. júna otvorená výstava zo zbierok Ivana Melicherčíka pod názvom Mýty
a rituály.
Výstava afrického umenia sústre-ďuje viac ako sto sôch a masiek. Bratislavský novinár I. Melicherčík vystavené exponáty získal v priebehu pätnástich rokov. Medzi najpozoruhodnejšie patria tanečné masky z Burkiny
Faso, masívne sochy zvieracích motívov z Pobrežia Slonoviny a Mali, fetišové drevorezby z Konga a sochy plodnosti kmeňa Baga zo západnej Afriky.
Výstavu si môžete pozrieť do 16. októbra.
Peter Šoula

V budúcom čísle prinesieme rozhovor s primátorom Pezinka Oliverom Solgom o aktuálnych problémoch v našom meste. Uvítame aj
otázky čitateľov, ktoré môžete
poslať do 5. augusta 2005 na adresu redakcie Pezinčan, Holubyho
42, e-mail: pezincan@msupezinok.sk, tel. 641 3435.
(r)

Bratislavská vodárenská spoločnosť, ktorá je nástupníckou organizáciou po bývalých Západoslovenských vodárňach a kanalizáciach, v minulom roku investovala v Pezinku 3,5 milióna korún na monitoring a opravu
kanalizačných potrubí v rôznych častiach mesta. Nadväzne na to Mesto
Pezinok rekonštruuje kanalizačné zvody a vpusty pri objektoch, ktoré zatápa najmä pri silnejších dažďoch. Tieto práce sa vykonávajú alebo sa pripravujú na uliciach Jesenského, Kukučínova, Kalinčiakova a M. R. Štefánika. V súčasnosti prebieha na území celého mesta aj výmena kanalizačných poklopov a začína sa generálna rekonštrukcia rozvodov pitnej vody
na uliciach Slnečná, Sama Chalupku a Pod lipou.
(r)

Mnohí z vás iste netušíte, že veci,
ktoré používate, keď doslúžia a
chcete sa ich zbaviť, stanú sa nebezpečným odpadom. O tom, že motorové oleje alebo akumulátorové batérie sú nebezpečné odpady už prevažná väčšina z vás vie, ale koľkí
viete, že je to aj televízor, chladnička,
plechovky od farieb, žiarivky, obaly
so zvyškami postrekov a mnohé iné.
Obsahujú totiž prvky, ktoré po
uložení na bežnú skládku by ešte
dlhé obdobie zamorovali životné
prostredie.
Druhy týchto odpadov vymedzuje
zákon o odpadoch, ktorý zároveň
určuje obciam dvakrát ročne tieto
odpady od svojich občanov vyzbierať a postarať sa o ich zneškodnenie
spôsobom predpísaným zákonom.
Mesto Pezinok prostredníctvom našej spoločnosti zabezpečilo, aby ste
mohli tieto odpady kedykoľvek priniesť (v pracovných dňoch od 7.00
do 16.00 hod.) do sídla spoločnosti

Petmas, Šenkvická ul. 12. Pri odovzdávaní odpadu sa stačí preukázať,
že ste občanom Pezinka a tento vám
bude prevzatý bezplatne. Firmy musia predložiť Sprievodný list nebezpečného odpadu, identifikačné údaje
firmy a po odobratí za túto službu
zaplatiť. V sprievodnom liste vám
potvrdíme, že nebezpečné odpady
boli zneškodnené zákonným spôsobom.
Nuž a prečo platiť, keď firmy majú
zamestnancov a zároveň aj občanov
mesta, ktorí môžu nebezpečné odpady odovzdať zdarma? V zmysle
zákona nie je totiž potrebné občanovi potvrdiť prevzatie nebezpečného odpadu na sprievodnom liste
NO, ktorý firme slúži pri kontrole orgánov životného prostredia ako doklad
o zákonnom zneškodnení odpadu.
O tom, že to firmy nezruinuje, vás
presvedčia vybrané ceny za odber
nebezpečných odpadov:
syntetické hydraulické oleje 23 Sk,

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 36 Sk, olovené batérie 24
Sk, rozpúšťadlá 36 Sk, kyseliny 37
Sk, pesticídy 54 Sk, žiarivky a iný
odpad obsahujúci ortuť 18 Sk, farby,
lepidlá, živice obsahujúce nebezpečné látky 31 Sk, batérie a akumulátory netriedené 26 Sk. Uvedené
ceny sú za kilogram nebezpečnej
látky.
Touto cestou by sme chceli vyzdvihnúť úsilie mnohých našich občanov, ktorým na našom životnom prostredí záleží a nebezpečné odpady
nedávajú do nádob na komunálny
odpad. Za necelý rok prevádzky zberného miesta nebezpečných odpadov je to viac ako 10 ton. Zdá sa, že
je to malé množstvo k pomeru vyprodukovaného odpadu, ale v skutočnosti je v našom meste už mnoho
občanov, ktorí nebezpečný odpad
vytriedia a prinesú do zberného
miesta v areáli Petmasu na Šenkvickej ul. 12 v Pezinku.
(Petmas)

dernejšia v rezorte spravodlivosti.
Má modernú techniku, ochranku s
množstvom bezpečnostných kamier. Na prízemí sú tri pojednávacie miestnosti, ktoré majú priestor
pre verejnosť oddelený nepriestrelným sklom. Miestnosť pre chráneného svedka je zvukom i obrazom
prepojená s pojednávacou miestnosťou.
Pre svoju bezpečnosť budú mať
sudcovia a prokurátori zabezpečené chránené bývanie. Na
tento účel bude v stráženom areáli
vybudovaných 14 rodinných domov.
Na Špeciálnom súde má byť 12
sudcov, na prokuratúre 25 prokurátorov. Prvé pojednávanie bude koncom augusta alebo začiatkom septembra, budú to tzv. kyselinári
alebo prípad skrachovanej Devín
Banky.
(mo)

Voľby do Vyšších územných
celkov na Slovensku sa uskutočnia v sobotu 26. novembra 2005.
Župy si budú môcť tentoraz určiť
samy volebné obvody a počty
poslancov. Predseda VÚC musí
získať nadpolovičnú väčšinu všetkých platných hlasov, inak sa
voľba bude opakovať v druhom
kole. Pri voľbách voliči dostanú
len jeden lístok, kde budú všetci
kandidáti s poradovým číslom,
stranou a koalíciou.
(r)

LIST ČITATEĽA
V pondelok 11. júla sa mi stala
taká vec, ktorá ma nahnevala. Už
druhý rok sme sa rozhodli, že si
skrášlime terasu v našej cukrárni
na Cajlanskej ulici kvetinami a
vysadili sme dva hrantíky s
letničkami a osadili sme ich na
zábradlie na terasu. Tešili sme sa
ako nám kvetinky krásne kvitnú –
hnojili a polievali sme ich a
spoločne s našimi zákazníkmi sme
obdivovali dokonalosť prírody, ale
zrejme sme neboli sami, kto sa
tešil. Boli to aj zlodeji, či zlodej, lebo
v tom najkrajšom rozkvete si ich
prišiel zobrať, kompletne aj s
držiakmi na hrantíky!
Možno je to v čase teroristických
útokov malicherné, ale aj tak
neviem, ako sa môže niekto tešiť z
toho, že ukradne hrantík, rohožky
spred dverí, kvety, sviečku, vázu so
svietnikom z cintorína...!
Aj minulý rok nám niekto jeden
hrantík ukradol, bolo to počas
Hodokvasu, mysleli sme si, že to
bol niekto z jeho účastníkov, no asi
nie, zlodej si len spravil chuť.
Chodíme do sveta a vidíme, ako
si ľudia skrášľujú svoje domy a
obchody, reštaurácie a možno aj
cukrárne. Možno im len závidieť.
Nás už prešla chuť.
Jozef Guštafík

