Na tohtoročnom medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour 2006 v bratislavskej
Inchebe sa Malokarpatský región
predstavil mimoriadne zaujímavou expozíciou, ktorá pútala návštevníkov. Tí sa mohli pokochať aj
na pestrom kultúrnom programe,
ukážkach ľudových remeselníkov
a mohli tradične ochutnať aj vynikajúce produkty našich vinárov,
pekárov a cukrárov.
Snaha organizátorov na čele s
Malokarpatským osvetovým strediskom, pripraviť nevšednú prezentáciu regiónu bola na veľtrhu
ocenená cenou ITF Slovakiatour –
Región 2006.
(mo)

Občania mesta ale i okolitých
obcí sa dlhšie dožadovali, aby
bol i v Pezinku obchodný dom
LIDL, známy lacnejším tovarom.
Táto obchodná spoločnosť,
vlastniaca na Slovensku 59 obchodov v 49 mestách, mala záujem postaviť u nás obchodný
dom, ale nedarilo sa jej nájsť
vhodný pozemok.
Situácia sa zmenila potom, čo
zišlo z výstavby predajne nábytku
a elektra v obchodnej lokalite Sahara. O voľný priestor okamžite
prejavil záujem práve LIDL.

V piatok 7. apríla o 19.00 hod. sa
uskutoční v Dome kultúry druhý
ročník benefičného koncertu, na
ktorý srdečne pozývajú všetkých
Pezinčanov členovia domáceho
Lions clubu. Na koncerte sa predstaví spevácky zbor Ad Una
Corda a ľudová hudba Petra
Kuštára.
Výťažok z koncertu je určený
tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Kto to bude, dozvieme sa
priamo na koncerte, kde im peniaze odovzdá predseda klubu.
(r)

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v dňoch 3. – 28.
apríla 2006 štatistické zisťovanie
o príjmoch a životných podmienkach domácností. Cieľom zisťovania je získať údaje a informácie
pre medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci EÚ a na analýzy životnej úrovne na Slovensku.
Osoby zúčastňujúce sa na
zisťovaní sú viazané mlčanlivosťou a budú mať na túto prácu
osobitné poverenie a doklad o
totožnosti.
(šú)

Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pozývajú
občanov na oslavy 61. výročia
oslobodenia mesta Pezinka, ktoré
sa uskutočnia v piatok 31. marca o
15.00 hod. Zraz účastníkov osláv
je pred Zámkom v parku.
(r)

Z expozície Malokarpatského regiónu na Slovakiatoure 2006.
Snímka Ján Štrba

Najskôr bolo treba zmeniť
územné rozhodnutie, čomu sa
bránilo TESCO, ktoré má na susednom pozemku hypermarket.
Odvolací orgán (Krajský úrad v
Bratislave) odvolanie TESCA
zamietol, územné rozhodnutie
bolo potvrdené a stalo sa pravoplatným. Vzápätí firma LIDL podala na Stavebný úrad v Pezinku
žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu obchodného domu. Proti vydaniu stavebného povolenia znovu namietalo TESCO, ktoré podalo v zá-

konnej lehote odvolanie. Aj v
tomto prípade s konečnou platnosťou musí rozhodnúť odvolací orgán.
V prípade, že LIDL stavebné
povolenie získa, chce obchodný
dom vybudovať do jedného roku.
Námietky spoločnosti TESCO
voči výstavbe OD LIDL v areáli
Sahara Shopping Park súvisia s
tým, že príchod konkurenčnej
firmy do tejto lokality môže nepriaznivo ovplyvniť jej tržby.
(mo)

Prípravy na tohtoročné Keramické trhy sú už v plnom prúde.
Novinkou je, že podujatie bude
trvať tri dni 9. – 11. júna. Organizátori predpokladajú hojnú účasť keramikárov z celého Slovenska a
Česka, pozvaní sú aj hostia zo Slovinska, Maďarska a Poľska.
Veľkým lákadlom minulého ročníka bol pokus o zápis do Guinessovej knihy prekordov v točení
veľkej nádoby. Tento rok sa uskutoční súťaž viacerých družstiev,
ktoré sa pokúsia minuloročný rekord – 110 cm vysoký špásovný
džbán – prekonať.
Už tradične je pripravený bohatý

sprievodný program. Druhý deň
trhov bude spojený s Hradnými
slávnosťami Pezinského panstva,
ktoré vo večerných hodinách vyvrcholia Juniálesom so živou hudbou
priamo na Radničnom námestí.
Dúfame, že sa podarí pripraviť
znovu jedinečné podujatie, ktoré
priláka nielen domácich, ale aj milovníkov keramického umenia z čo
najširšieho okolia.
Bližšie informácie: Malokarpatské múzeum v Pezinku, ul. M. R.
Štefánika 4, 902 01 Pezinok, tel.
033/641 2057, 641 3347, e-mail:
muzeumpezinok@nextra.sk.
(eš)

Šialenstvo zvané Atlantída sa dostáva do pohybu. Po veľkom úspechu minuloročného festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít Atlantída
sa Centrum voľného času rozhodlo i v tomto roku festival zopakovať.
Od 2. do 8. júla sa môžete spolu s nami preniesť do ríše tvorivosti, afrických bubnov a ohňových šou. Rezervujte si teda týchto sedem letných
dní a rozvíjajte spolu s nami svoje umelecké schopnosti a zručnosti.
Budeme veľmi radi, ak sa aj svojimi nápadmi, materiálnymi či finančnými darmi zapojíte do realizácie festivalu.
Bližšie informácie: 033/641 2020, centrumpezinok@zoznam.sk
alebo priamo v CVČ.
(cvč)

LIMBACH – V centre oddychu
Gandium v Limbachu sa uskutočnil 4. marca 1. ročník spoločensko-zábavného turnaja v
bowlingu o Cenu starostu Limbachu. Na turnaji sa zúčastnili
štvorčlenné družstvá z miest a
obcí Pezinského mikroregiónu
– Pe zinka , Svä tého Jura ,
Šenkvíc, Limbachu, Vinosadov,
Viničného a Slovenského Grobu.
Primátori, starostovia a poslanci
mestských a obecných zastupiteľstiev si zašportovali a zároveň
prerokovali aktuálne problémy
týkajúce sa aktivít mikroregiónu.
Po sčítaní bodov jednotlivých hráčov prvenstvo pripadlo družstvu
Limbachu.
Ing. Jozef Javorka

Patríte tiež k nadšencom internetu a k vašim každodenným radostiam patrí surfovanie po ňom?
Stali sa internetové stránky súčasťou vášho života a chceli by ste
sa ich naučiť robiť? Tak práve pre
vás je určený náš kurz tvorby internetových stránok. Potrebné sú len
základné znalosti programu Word
a úspech je zaručený.
Začiatok kurzu je vo štvrtok 20.
apríla o 17.00 hod. v Centre
voľného času v Zámockom parku.
Poplatok je 600 Sk pre dospelých,
400 Sk pre študentov.
(cvč)

Tohtoročný Deň Rómov bude v
Pezinku trvať dva dni. Vo štvrtok 6.
apríla sa rómske deti z Pezinka
zúčastnia v bratislavskej Bibiane
na divadelnom predstavení Kde
líšky dávajú dobrú noc. V piatok 7.
apríla o 14.00 hod. sa na futbalovom štadióne v Grinave uskutoční
tradičný futbalový zápas medzi
rómskym tímom a tímom zostaveným z ostatných Pezinčanov.
Mesto pri príležitosti rómskeho
sviatku vydá i tento rok tematickú
brožúrku monitorujúcu aktivity pezinských Rómov za uplynulý rok.
Oslavy Dňa Rómov sa v Pezinku
konajú po piatykrát, ich organizátorom je Mesto Pezinok spolu s
rómskymi spoluobčanmi.
(EL)

