V minulých dňoch občania Pezinka a historickej časti Grinava s
obdivom sledovali ako rýchlo a
ako pekne Mesto Pezinok na grinavskom cintoríne vybudovalo
vkusné, architektonicky a dispozične perfektne zvládnuté mozaikové chodníky.
Takto vybudované chodníky vnímajú občania ako významný počin
na zvýšenie dôstojnosti miesta
posledného odpočinku obyvateľov a najmä výsledok úsilia poslancov Mestského zastupiteľstva
v Pezinku PhDr. Zity Joklovej a
Ing. Jána Satka, CSc. v ich volebnom okrsku.
Mestským zastupiteľstvom
schválený rozpočet Mesta Pezinka na rok 2006 však predpokladal
okrem iného i rekonštrukciu vstupnej brány do cintorína a priľahlého
oplotenia, ako aj rekonštrukciu
chodníkov na Myslenickej ulici od
odbočky na Glejovku po odbočku
na Slovenský Grob. Fandíme preto mestu i poslancom, aby sa im
tento zámer do konca roku podarilo bez zvyšku splniť.
V závere tohto roka bude MsZ
pripravovať rozpočet na rok 2007.
Myslím si, že by bolo vhodné opäť
posúdiť vybudovanie okružnej križovatky Myslenická – Limbašská
cesta – Glejovka, pokračovať v
budovaní chodníkov na Štúrovej,
Cintorínskej, D. Virgoviča, Družstevnej ul. a na iných uliciach, kde
neexistujú žiadne chodníky. Bolo
by vhodné, aby Mesto urobilo inventarizáciu tohto stavu a navrhlo
a schválilo plán postupného budovania chodníkov.
Domnievam sa, že ešte v tomto
roku by bolo vhodné obnoviť už
takmer neexistujúce vodorovné
dopravné značky na št. ceste
II/502 na Myslenickej ulici a okamžite vykonať a pravidelne vykonávať orez konárov na stromoch popri Myslenickej ulici – vzniká tu
totiž riziko ohrozenia života a zdravia občanov, vodičov a majetku
prepravovaného, najmä kamiónmi.
Zároveň navrhujem, aby Mesto
Pezinok intenzívnejšie využívalo
pri zabezpečovaní svojich aktivít –
najmä investičného charakteru –
finančné prostriedky z fondov
Európskej únie tak ako napr. Svätý
Jur a ďalšie mestá a obce na Slovensku. Nebolo by ďalej od veci,
ak by na stránkach populárneho
Pezinčana bolo zverejnené, koľko
a na aké účely v ostatných piatich
rokoch Mesto Pezinok použilo financie získané z prostriedkov
Európskej únie.
Preto len to polovičné poďakovanie Mestu Pezinok.
JUDr. Štefan Noskovič

V rámci Slovenských dožinkových slávností, ktoré
sa konali 19. augusta v areáli Agrokomplexu v Nitre,
udeľovali vyznamenania úspešným pracovníkom
rezortu pôdohospodárstva.

Domov dôchodcov Via Bene – Dobrá cesta ponúka
možnosť ubytovania pre občanov ktoréhokoľvek mesta,

Minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa
na návrh Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Zväzu pôdohospodárskych
družstiev a obchodných spoločností SR udelil
rezortné vyznamenanie aj Pezinčanovi Ing. Jánovi
Satkovi, CSc., predsedovi Vinohradnícko-vinárskeho družstva podielnikov Karpaty Pezinok-Grinava.
J. Satko je dlhoročný pracovník v pôdohospodárstve a zastával viaceré odborné funkcie. Bol členom komisie ochrany rastlín a chemizácie pôdohospodárstva v Paríži a v Moskve. Je autorom mnohých odborných publikácií a článkov doma i v zahraničí.
Svoju odbornú činnosť zameriaval na agrochémiu
a výživu rastlín, odrodové skúšobníctvo pôdohospodárskych kultúr, skúšanie osív a sadív a hlavne
na ochranu rastlín v pôdohospodárstve.
V poslednom čase odborné skúsenosti využíva
vo vinohradníctve a vinárstve. Aktívne pracuje vo
viacerých odborných komisiách na tomto úseku
pôdohospodárstva.
K udeleniu vyznamenania srdečne blahoželáme.
(mo)

ak pochádzajú z Hlohovca a
chceli by sa do svojho rodného mesta vrátiť. Adresa:
Nábrežie A. Hlinku 51, 920
01 Hlohovec.
(os)

V nákupno-zábavnom centre
MÓLO, Myslenická 2/C bola otvorená nová prevádzka Slovenskej
pošty, ktorá poskytuje služby listové, peňažné, balíkové a prenájom
POBox skriniek. Pošta funguje
ako podávacia. Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 9.00 – 12.30,
12.30 – 19.00 hod., sobota 9.00 –
13.00 hod.
(mk)

V dňoch 13. – 20. augusta sa na
chate v Modre-Piesku U Haffnera
konal letný tábor, ktorého účastníkmi bolo tridsať detí a dospelých. Zástupcovia štyroch partnerských miest z Mosonmagyaróváru
(Maďarsko), Mladej Boleslavi
(Česko), Izoly (Slovinsko) a Pezinka štyri dni spoznávali formou
univerzitného štúdia zaujímavosti
Pezinka a jeho okolia (po Náučnom banskom chodníku, ryžovanie zlata, návšteva Majoliky v Modre, tvorivé dielne, návšteva Červeného Kameňa a iné). Na záver
letnej univerzity jej účastníkov prijal primátor Pezinka na Mestskom
úrade, kde sa konala slávnostná
promócia. ,,Študenti" si z jeho rúk
prevzali certifikát o absolvovaní a
zapísali sa do pamätnej knihy.
Tým sa však pobyt neskončil. Deti
z družobných miest ďalšie tri dni
spoznávali život v pezinských rodinách, kde boli ubytovaní. Ako absolventka ,,univerzity" považujem
celý tábor za veľmi vydarený, pretože sme sa nielen veľa nového
naučili, ale najmä spoznali sa,
nadviazali nové kontakty a priateľstvá, ktoré by inak asi nevznikli.
Kristína Mizeráková

