V intraviláne Pezinka vysadili
vlani v novembri a decembri tisíc
stromov. Táto rozsiahla akcia sa
uskutočnila v 21 lokalitách na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Finančne náročná akcia nestála
mesto nič, financovali ju Železnice Slovenskej republiky. Išlo o
náhradnú výsadbu o ktorej rozhodol Odbor životného prostredia
Okresného úradu Pezinok ešte v
roku 2000, keď investor stavieb v
rámci rekonštrukcie železnice
požiadal o väčší výrub stromov
popri trati v katastrálnych územiach Pezinka, Grinavy a Svätého Jura.
Náhradná výsadba sa mala pôvodne realizovať ešte v roku
2003, čo sa nestalo a nebol splnený ani vlaňajší jesenný termín.
Výsadbu stromov svätojurský Intersad napokon uskutočnil až koncom novembra a v decembri.
Stromy sa vysádzali na sídliskách
Juh, Za hradbami, Sever, na ulici
1. mája, v záhradách základných
škôl Orešie, Fándlyho, Kupecké-

Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z
fondu kultúry a pomoci Mesta
Pezinka na rok 2006, že termín
na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2006.
Žiadosti sa prijímajú len na
účely uvedené v § 7 a 9 VZN č.
19/2004 o štatútoch mestských
fondov.
Žiadosti je potrebné podať na
tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku , ktoré bude k dispozícii od 3. 1. 2006 v
kancelárii prvého kontaktu na
prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke
www.pezinok.sk.
Ing. A. Gusejnová

BRATISLAVA – V pondelok 9. januára sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v
Bratislave slávnostné zasadnutie Bratislavského samosprávneho kraja.
Novozvolený predseda VÚC Vladimír Bajan zložil do rúk svojho
predchodcu Ľuba Romana sľub, v
ktorom sa zaviazal ochraňovať záujmy BSK, dodržiavať Ústavu SR,
ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a uplatňovať ich podľa svojho

ho, Na bielenisku a v materských
školách na sídlisku Sever a na ul.
gen. Pekníka.
Ako nás informovala pracovníčka odd. životného prostredia
MsÚ Ing. Jana Gubániová, na verejných plochách v meste sa vysádzali listnaté dreviny (päť druhov javorov, lipy, jarabiny, jasene,
okrasné slivky červenolisté, liesky

turecké, duby červené), tiež niekoľko borovíc na sídlisku Sever. V
areáloch škôl sa vysádzali ihličnany a listnáče. Keďže sa stromy
vysádzali neskoro, nebolo možné
upraviť ich korunky. Bude sa to
robiť až na jar. Starostlivosť o
stromy počas troch rokov bude
mať na starosti Intersad, ktorú
vybrali Železnice SR.
(mo)

Funkcionári Mesta Pezinka a poslanci Mestského zastupiteľstva sa
na svojom decembrovom zasadnutí rozhodli venovať finančnú sumu
zo svojich odmien pre rodiny v hmotnej núdzi a neúplné rodiny s deťmi
k vianočným sviatkom.
Sociálne oddelenie Mestského úradu vytypovalo 43 rodín, ktorým
rozdelili 39 tisíc korún. Týmto spôsobom sa primátor a poslanci rozhodli zmierniť zlú finančnú situáciu sociálne slabších rodín.
Zástupcovia rodín pri preberaní finančnej sumy vyjadrili vďaku za
toto milé vianočné prekvapenie.
Anna Satinová

Mestský úrad v Pezinku upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú tzv. malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (pri kotolniach príkon kotlov do 300 kW), aby v zmysle § 6 ods.
4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia splnili oznamovaciu povinnosť na MsÚ, Radničné nám. 7, Pezinok v
termíne do 15. februára 2006. Podrobnosti týkajúce sa oznamovania a
spoplatnenia za MZZO sú uvedené na stránke Mesta (www.pezinok.sk),
nariadenie č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
Ing. Oľga Moťovská
odd. životného prostredia

najlepšieho vedomia a svedomia.
Rovnaký sľub do rúk V. Bajana
zložili aj poslanci BSK zvolení do
orgánov samosprávnych krajov
26. novembra 2005. Boli medzi
nimi aj poslanci za okres Pezinok
Oliver Solga, Jozef Chynoranský,
Richard Demovič, Jana Pešková a
Vladimír Medlen.
V príhovore k poslancom a ďalším zástupcom samosprávy V. Bajan vyjadril presvedčenie, že do
práce regionálneho parlamentu sa
nepremietnu politické šarvátky a

vyzval ich na spoluprácu v mene
občanov.
Cieľom novozvoleného župana
je zlepšiť spoluprácu s hlavným
mestom, primátormi miest a starostami obcí Bratislavského kraja,
ako aj výraznejšie zviditeľnenie
činnosti BSK medzi občanmi tohto
regiónu.
Ďalšími prioritami V. Bajana je
riešenie problémov v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva,
regionálnej dopravy a školstva.
(dg, mo)

Drahý moji, vitajte v témtok
novém roku a bucte šeci zdravý,
spokojný a veselý. Šak uznajte
samy, čo uš by mal nemocný
človek s teho, keby bol smutný a
nespokojný? Jako vačine z vás
mi koncem roka začali chodzit
šelijaké péefky a novoročné vinše. Najvýc ma zaujala jedna
péefka, kerá mi došla elektronyckú poštú teda mejlom. Sú to
vlastne slová jednej dosci starej
pesnyčky (1979) ot skupiny Katapult. Katapult bol f časoch svojej
najvačej slávy aj Zlatým slávikem ale mna zaujalo hlavne to,
jaké naivné prectavy zme ftedy
maly o dnešných časoch. Podme si to schválne spolu préndzit
aby zme vedzely jak zme ftedy
rozmýšlaly o neskajšku: Až se
bude psát rok 2006, až se všichni přestěhujem do obrovských
měst, až dálnicí zeměkouli opředem, až budem pyšní na všechno co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát - co
děti, mají si kde hrát??? My uš
ten rok 2006 píšeme, do obrofských mést sa scehuje skúrej
tá chudoba, aby zarobila a móhla si kúpit nejaký ten domek ze
zahrátku na dzedzine, prýpadne
v menšém mesce. To s tým pradeným dálnyc je naozaj fór, lebo
ty naši pandrláci sa furt nevedzá
dohodnút, či áno, alebo né, či
juhem, alebo severem, gdo,
kedy a hlavne za kolko a tak tá
naša dálnyca neny o moc delšá
jak ftedy, ket sa toto spývalo. A ty
dzeci? Šak povecte sami. Jasné, že nečo sa urobilo, ale je to
dost? Ale podme dál: Až suroviny budem vozit z měsíce, až
počasí bude řídit družice, až budem létat na Venuši na výlet, až
za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná... No, uš
prvý ludé na mesýci ziscily, že sa
tam nedá nyšt jest a kým ziscíme, či sa ottát dá nečo vozit, asi
začneme skúr nejaký bordel na
mesýc vyvážat my. Po lonejších
hurikánoch, tajfúnoch, záplavách a zemetrasený a predlonejšém cunami je hádam každému
jasné, že bolševické heslo „Poručíme větru, dešti!“ je furt len f
štádiu nečeho snývaného. Nekerý borci uš lýtajú do kozmu na
výlety, ale tá Venuša je furt ešče
hodne daleko a hodne teplá na
dovolenku. Opčas ty počítače už
za nás rozmýšlajú, hlavne si ale
výcej pamatajú a aj komunykujú,
čo je celkem pohodlné a dobré,
ne? Dálej sa tam spývalo ešče o
továrny na stromy, umelej tráve,
spomýnal sa aj celosvetový blahobyt. Vlastne fčúl už vlastne
žádnu takú métu na pretpovedze jak bol rok 2000 nemáme.
Škoda.
Zúctu Váš Strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

