O význame triedenia odpadov
je azda zbytočné písať, každý
vie, že to má viacero plusov. Vďaka separovaniu papiera, skla,
biologického odpadu, niekde už
aj plastov, sa znižujú náklady na
vývoz a likvidáciu odpadov. Vytriedené suroviny netreba vyvážať na smetisko, nevznikajú
náklady na ich odvoz a uloženie,
navyše niektoré sa dajú speňažiť.
Náklady na likvidáciu odpadov
ovplyvňujú výšku poplatkov, ktoré znáša občan.
Je výhodné, keď je množstvo
vytriedených odpadov, čo najvyššie, okrem znižovania nákladov si chránime životné prostredie.
V minulom roku bolo v Pezinku
vytriedených 17,78 percenta odpadov v týchto množstvách: papier 170,70 tony, sklo 39,16 t, biologický odpad 964,02 t, plasty
20,45 t, nebezpečné odpady
11,28 t. Zvyšného netriedeného
odpadu vyvezeného na skládku
bolo 5575,35 t (82,22%).
Mierny nárast vytriedenýh odpadov oproti roku 2004 sa týkal najmä skla, biologického odpadu,
plastov a nebezpečných odpadov. Zberné miesto nebezpečných odpadov je v sídle firmy
Petmas na Šenkvickej ulici. Občania sem môžu bezodplatne priviezť syntetické motorové, prevo-

Dňa 24. marca sa uskutočnil v
Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca 16. snem Únie miest Slovenska. Rokovalo sa najmä o decentralizácii a pokračujúcich reformách verejnej správy a stratégii
ďalšieho postupu v nasledujúcom
volebnom období. Členom prezídia je aj primátor mesta Pezinka
Oliver Solga.
(r)

The German Marshall Found of
US – je americká inštitúcia podporujúca spoluprácu a porozumenie
medzi Američanmi a Európanmi. Jej
zástupcovia navštívili 25. marca
Pezinok. Prijal ich primátor mesta
Oliver Solga, hovorili spolu o podnikaní a rozvoji cestovného ruchu. (r)

V stredu 29. marca navštívili Pezinok poslanci ČR z Výboru pre financie, rozpočet a menu a Rozpočtového výboru Poslaneckej snemovne. Na prijatí v historickej sále Starej
radnice sa hovorilo najmä o ekonomike, ale aj spolupráci samospráv a
našich vzťahoch s partnerským
mestom Mladá Boleslav.
(r)

dové a mazacie oleje, obaly so
zvyškami nebezpečných látok,
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy,
žiarivky na iný odpad obsahujúci
ortuť, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice, detergenty, liečivá, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia
atď.
V roku 2005 bolo na sídliskách
rozmiestnených 331 kontajnerov
na netriedený odpad. Na každom
stanovišti je kontajner na papier.
Kontajnery na sklo v počte 50 kusov sú rozmiestnené po celom
meste, slúžia pre obyvateľov rodinných domov aj sídlisk. Počet
kontajnerov na plasty sa v minulom roku zvýšil na 29 a vyvážajú
sa dvakrát mesačne.
V rekreačných oblastiach je rozmiestnených 37 kusov 1100 litro-

vých kontajnerov na netriedený
odpad.
Žiaci základných škôl v rámci
organizovaného zberu vyzbierali
120,70 t papiera a 28,74 t skla.
Materské školy nazbierali 1,475 t
plastov.
Pri prerokúvaní správy o triedení odpadov v našom mestskom
zastupiteľstve poslanci konštatovali, že separovanie odpadov je
stále nedostačujúce, najmä na
sídliskách, kde sa mnohí skrývajú
za anonymitu. Záujem všetkých
občanov musí smerovať k zvýšeniu triedenia odpadov. Ľahostajnosť a nedbanlivosť veru nie
sú na mieste. Treba si uvedomiť,
že nedisciplinovanosť v separovaní povedie len k zvyšovaniu
poplatkov za likvidáciu odpadov,
čo ešte viac zaťaží náš rodinný
rozpočet.
(mo, om)
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Samospráva Mesta Pezinka pokračuje v osvedčenej tradícii a i tohto
roku v máji (17.) uskutoční v jej sídle – na Radničnom námestí 7 – Deň
otvorených dverí. Jeho program je rozdelený do troch blokov:
1. Diskusné stretnutia pracovníkov mestského úradu s občanmi:
– o 8.00 hod. v miestnosti č. 12, Čo pre mesto Pezinok robí mestská
polícia (spojené s exkurziou do jej prevádzkových priestorov) – vedie
Ľ. Farbula;
– o 15.00 hod. v miestnosti č. 12, Hodina otázok a odpovedí s primátorom Pezinka – vedie Oliver Solga;
– o 16.00 hod. v miestnosti č. 12, Aktuálne problémy životného prostredia v meste Pezinok – vedie Miloš Bačák, Jana Gubániová, Oľga
Moťovská;
– o 17.00 hod. v miestnosti č. 12, Rozvojové programy Mesta Pezinka – vedie Valéria Jančovičová.
2. Sprievodné aktivity Dňa otvorených dverí:
– o 16.00 hod. v Mestskej vinotéke – prezentácia publikácie Receptár
jedál Pezinok – Neusiedl am See spojená s degustáciou gastronomických špecialít malokarpatskej a burgenlandskej kuchyne (v rámci projektu Kulinárske chodníčky Pezinok – Neusiedl am See financovaného zo zdrojov EÚ).
3. Súčasťou všetkých vyššie uvedených aktivít bude prieskum
názorov občanov mesta Pezinka na podmienky života v meste.
Z kapacitných dôvodov kolektívom odporúčame ohlásiť sa vopred
na Mestskom úrade Pezinok, Radničné nám. 7, referát vzťahov k verejnosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

Je apríl, ale já bych sa scel venovat celkem vážnej téme.
Stručne bych to nazval myslený
dopredu. Najprf sa budem venovat športu a potom aj obyčajným
ludom. Ve šporce je to vec zdanlyvo jednoduchá, myslený dopredu v ném znamená výchovu
mládeži, jakéhosik dorostu, aby
sa hlavný mančaft móhel pravydelno a rozumne obmýnat, alebo
dopĺnat novýma talentama.
Jasne, že sa to dá aj ináč, ale to
nygdy neny dlhodobé, ščastné a
any rozumné. Velyce špatným
prýkladem nám f tém móže byt
nedávny pezinský basketbal.
Práda, bolo to pekné, dokát boly
penásky, ale ket došly, skapal
pes. Ostuda jak hovado. Dohový, jako dĺho to potrvá, kým sa to
celé dá doporátku, aš sa to vúbec nekedy dá. Každý dobre vý,
jaká je to piplačka, nečo porádne
vybudovat, kór, ket ide o lucký
matriál. Čo piplačka, čašká drina
to je! Naščascí sú v našem
mesce aj opačné prýklady.
Možná bych nemal menovat, aby
im nenapršalo do nosa, ale hádam sa nyšt vážneho nestane,
ket povým, že volejbalystky. Né,
že bych nemal výhrady, ale týtok
difčence nekedy prekvapá, jak
sa patrý (škoda, že nekedy aj
záporne). A totok je prýklat teho,
že za málo penes, f starej drevenej hale sa dá narobyt dusno aj
zadzobanejším klubom. Aj tak
ten metr, podla kerého sa rozdzelujú meské (teda naše) penýze
na šport nepochopím, tak to tu
nebudem zbytečne pindryt.
Podobne, jako f tém šporce, je
to aj medzi ludma, kerý o lobdu
any len nezakoply. Sú taký, kerý
každú korunu aj tri rázy oto čá v
dlany, kým ju minú, nekerý ju any
neminú. Další ju minú, any nezbadajú, že ju maly a nekerý any
nemajú, a mýnaly by jedna radost. To sú ludé, kerý žijú na veru. Banka im nepoščá, lebo nyšt
nemajú a tak drankajú a skúšajú
obyčajných ludzí. Ket im náhodu
poščáte, any nepodzekujú a uš
utekajú mýnat, lenže nemajú s
čeho vrácit a tak vám opčas na
dlchšú dobu zmiznú aj z očí. Ket
sa vám náhodu podarý vymámyt
od nych tú dlžobu, any sa nenazdáte a dóndú si vypoščat znova,
tentokrát pre istotu výcej, nech to
stojí za to. Argument: Šak sem ci
minule vrácil. Takýtok ludé nygdy
nepýtajú robotu, dycky len penýze. Šak negdo dycky poščá. Ale,
že by mal on, jako chudobný poščávat a zároven aj vracat, to ho
nenapadne, asi preto, že na knyšky si nygdo penýze nepoščáva.
Je to nečo jako ta vypráfka O
troch grošoch.
Zúctu Váš Strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

