Stará radnica v Pezinku bola v
sobotu 22. apríla svedkom podpísania oficiálnej zmluvy o spolupráci nášho mesta so slovinskou
Izolou. Primátorka nového partnerského mesta Breda Pečanová
a primátor Pezinka Oliver Solga,
ako signatári tohto dokumentu,
oficiálne spečatili niekoľkoročné
kontakty medzi študentmi, športovcami a podnikateľmi oboch
miest a potvrdili obojstrannú vôľu
v partnerstve pokračovať. Členmi
20-člennej delegácie z Izoly boli
okrem reprezentantov samosprávy i podnikatelia a vinári. Tomu bol
prispôsobený aj program hostí
počas ich dvojdňového pobytu v
Pezinku. Jeho podstatnú časť tvorili okrem zoznámenia s miestnymi reáliami rokovania s pezinskými podnikateľmi a vinármi. Keďže
slovinskí partneri prišli práve v
čase vyhodnotenia Vínnych trhov
Pezinok 2006, mali možnosť prevziať si osobne i medaily za svoje
úspešné vína.
(EL)

Zložitú a frekventovanú bežnú
križovatku je účelné prebudovať
na okružnú, ktorá je bezpečnejšia
a urýchľuje prejazd. Túto osvedčenú skúsenosť zo zahraničia sme
začali praktikovať aj na Slovensku.
Konkrétne u nás v Pezinku máme
už dve neveľké okružné križovatky
na štátnej ceste II/502, ktoré sú pre
dopravu z hľadiska bezpečnosti
určite prínosom.
Nečudo teda, že v budovaní
okružných križovatiek sa bude pokračovať. Mestské zastupiteľstvo
schválilo vybudovanie novej

Primátor Pezinka Oliver Solga (vľavo), veľvyslankyňa Slovinskej republiky Maja Lovrenčičová Sveteková a primátorka Izoly Breda Pečanová.

V dňoch 10. – 30. apríla 2006 sa
na prvom poschodí Domu kultúry
v Pezinku koná výstava diel
dvoch slovinských maliarov Vojka
Gašperuta Gašpera a Marijana
Novaka Slunjskeho. Vojko Gašper je v umeleckých kruhoch
uznávaným umelcom. Svedčí o
tom množstvo jeho výstav, táto je

okružnej križovatky v dopravnom
uzle Holubyho-Kupeckého-Š. Polkorába-Mladoboleslavská, v blízkosti starej požiarnej zbrojnice. Z
novovybudovanej križovatky má
vyúsťovať i príjazdová komunikácia k bytovke na bývalom letnom
kúpalisku.
Realizácia okružnej križovatky
je naplánovaná v tomto roku. V
rozpočte mesta sú vyčlenené potrebné finančné prostriedky a
stavba je pripravená na vydanie
stavebného povolenia. Ako nás
informovala pracovníčka oddele-

V Bratislave sa 21. apríla uskutočnil informačný
seminár o možnosti čerpania finančných prostriedkov pre malých a stredných podnikateľov na rozvoj
podnikania a podnikateľských aktivít a služieb v
oblasti cestovného ruchu a rekreácie.
Okres Pezinok je jedným z oprávnených území
Bratislavského samosprávneho kraja, kde
možno finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov EU získať. Ako nás informovala Ing. Anna
Kleimannová, z oddelenia Európskej únie Bratislavskej regionálnej komory SOPK, z týchto nenávratných finančných zdrojov je veľmi nízke
čerpanie, preto má každý žiadateľ veľkú šancu
získať finančnú podporu na svoj projekt.
Bližšie informácie záujemcom poskytnú pracovníci Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
ako i Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok (sídli v Pezinku, v budove Starej radnice na ul.
M. R. Štefánika č. 1).
(mo)

v poradí 250. skupinová. Tento
plodný autor tvorí už tridsať rokov.
Pozoruhodná je technika jeho
práce, obrazy maľuje ústami. V
Pezinku sa prezentuje svojimi
olejomaľbami. Výstava je predajná a prístupná verejnosti bez
poplatku.
Soňa Chovancová

nia výstavby MsÚ Ing. Helena Kobzová vyskytli sa síce v štádiu prípravy nečakané problémy zo strany energetikov, ktorí nesúhlasili
so stavbou preto, že majú pod komunikáciou v jestvujúcej križovatke podzemné káble, ale to sa
už rieši.
Výstavba okružnej križovatky si
vyžiada na istý čas dopravné obmedzenia, bude potrebné presmerovať dopravu po náhradných komunikáciach. Investor sa bude
snažiť občanov o tejto zmene včas
informovať.
(mo)

Vína pezinských vinárov bodovali aj na menších súťažiach v našom okrese. V Slovenskom Grobe
sa stal šampiónom červených vín
Cabernet Sauvignon, ročník
2004, od VITIS Pezinok. Degustačné komisie vyberali zo 173
vzoriek. Na 3. ročníku výstavy vín
vo Vištuku titul šampióna získalo
spomedzi 319 vzoriek Rulandské
biele, neskorý zber 2003 Jána
Valaštiaka. Úspešné boli aj ďalšie
dve vína tohto pezinského vinára
– Pesecká leanka r. 2003, kabinet,
získala zlatú a Frankovka modrá r.
1999, kabinet, striebornú medailu.
(mo)

Podnik bytových služieb s.r.o.
vynaloží v roku 2006 sumu takmer
osem miliónov korún na údržbu
tepelného hospodárstva. V nákladoch sú zahrnuté údržba, opravy,
revízie, prehliadky a servis. (mo)

Hoci je len apríl a letná sezóna je
ešte ďaleko, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia a Malokarpatské múzeum Pezinok chystajú
už 4. ročník Malokarpatského festivalu tradičnej kultúry – NÁVRATY 2006. Kultúrne leto v Pezinku
teda opäť, v nedeľu 2. júla, otvorí
folklór, škola ľudových remesiel a
gastronomické špeciality. V programe sa opäť objavia folklórne
súbory z nášho regiónu. Tento rok
však chystáme novinku – účasť
nám prisľúbil aj folklórny súbor Žerotín Strážnice z Moravy. Máme sa
teda na čo tešiť. Bližšie informácie
sa dozviete v ďalších číslach Pezinčana, ale aj na našej novej
www stránke: http://navraty.revia.
sk.
Zuzana Frnová

n Dňa 29. 2. 1996 bol rozhodnutím ministra hospodárstva zrušený štátny podnik Drevokombinát Pezinok.
Zaujímavú informáciu sme dostali od Oľgy Hrnčiarovej, manažérky oddelenia vonkajších vzťahov
TESCO STORES SR. V minulých dňoch realizovali
v hypermarkete Tesco v Pezinku program TWIST,
ktorý znamená návrat šéfov späť do obchodu. Prevádzkový riaditeľ TESCO na Slovensku Lorenzo
Moretti so svojim tímom oblastných riaditeľov sa
objavili medzi kupujúcimi – účtovali v pokladnici,
dokladali tovar do regálov, kontrolovali ceny.
Snímka zachycuje L. Morettiho ako blokuje tovar,
vľavo je Martin Kuruc, manažér pre podporu prevádzky, pri vkladaní nákupu do igelitovej tašky. (r)

n Víno Silvánske zelené, r. 1989
z Vinohradnícko-vinárskeho družstva podielnikov Karpaty, Grinava
získalo na Záhrebskom veľtrhu vín
najvyššie ocenenie – veľkú zlatú
medailu a zároveň titul Šampión
výstavy.
n Firma Kabel Plus realizovala v
Pezinku výstavbu televízneho káblového rozvodu na sídlisku Sever,
Muškát I. a Muškát II.
(r)

