V dňoch 15. – 31. augusta
tohto roku zorganizovalo Mesto
Pezinok anketu občanov, zameranú na triedenie komunálnych
odpadov v rodinných a bytových domoch. V štruktúre respondentov bol zohľadnený typ
bývania a lokalita, aby boli získané čo najobjektívnejšie údaje.
Z ankety vyplynulo, že doterajší
systém triedenia odpadov v našom meste vyhovuje 86 percentám respondentov. Len 9,5% opýtaných je so súčasným stavom
nespokojných.
Na otázku, či by respondenti

V stredu 11. októbra vyhlásili
výsledky 11. ročníka celomestskej súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v Pezinku za rok
2006.
Vyhlasovateľ súťaže (Mesto
Pezinok) ocenil aj tentoraz trojicu
najúspešnejších v každej z troch
kategórií: Okno, balkón, Predzáhradka, Verejná budova. Ceny
najlepším odovzdal primátor
mesta Oliver Solga, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol aktivity
občanov pri skrášľovaní mesta.
Organizátori sa rozhodli tentoraz udeliť aj čestné uznanie Viere
Kubalákovej, ktorá sa viac rokov
príkladne stará o výzdobu svojho
domu na ul. Fraňa Kráľa 22.

prijali zmenu zberu separátov (papier, sklo, plasty), napríklad do
plastových vriec, 19% uviedlo, že
áno, 29% len keď by to ovplyvnilo
výšku poplatku za odpady, 48 percent to nechce, vyhovuje im terajší systém.
Ochotu triediť aj ďalšie separáty
z komunálnych odpadov, ako napríklad tetrapack, kovy, textil, má
viac ako polovica opýtaných, štvrtina z nich triediť ďalšie separáty
nechce.
Súčasné intervaly vývozu odpadov vyhovujú väčšine respondentov (60%), nespokojných je 17

percent opýtaných. Poukazujú
hlavne na to, že kontajnery na sídliskách sú často preplnené, najmä
v letných mesiacoch, cez sviatky a
víkendy. Nepostačujú ani nádoby
na papier, sklo a plasty.
Respondenti by privítali, keby
Mesto zorganizovalo tzv. železnú
sobotu, aby mohli nepotrebné železo vyviezť pred dom.
Mesto Pezinok výsledky ankety
vyhodnotilo a prijalo závery, ktoré
by mali priniesť postupné zlepšenie podmienok na triedenie odpadov v našom meste.
(mo)

V kategórii Okno, balkón prvé miesto získala rodina Putrová.

I. kategória – OKNO, BALKÓN
1. miesto – Nálepkova ul. 11 (Ing. Ivan Putra)
2. miesto – Slnečná ul. 49 (rod. Kürthová)
3. miesto – ul. Za koníčkom (rod. Strezenická)
II. kategória – PREDZÁHRADKA
1. miesto – ul. Obrancov mieru 13 (rod. Hrivnáková)
2. miesto – Trnavská ul. 37 (rod. Kolimárová)
3. miesto – Bernolákova ul. 72 (rod. Peťková)
III. kategória – VEREJNÁ BUDOVA
1. miesto – Cafe Picollo (v budove Tureckého domu, Radničné nám.)
2. miesto – Penzión 77, Bernolákova ul.
3. miesto – Hotel Jeleň, Holubyho ul.
(mo)

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území Pezinka na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle všeobecne záväzných nariadení č. 4 a
7 z roku 2003, v termíne od 1. 10. –
31. 10. 2006.
Kontrolu plnenia týchto úloh vykoná Mestský úrad v Pezinku. Za
nesplnenie tejto povinnosti hrozia
sankcie, ktoré upravujú príslušné
predpisy.
(mo)

Primátor Oliver Solga odovzdáva cenu Martine Strezenickej.

Po prázdninách sa pustil do roboty aj Študentský parlament (ŠP) v
Pezinku. Na svojom septembrovom zasadnutí 21. septembra okrem
hodnotenia aktivít od predchádzajúceho stretnutia (Letnej prázdninovej Univerzity pezinčiny, účasti ŠP na Vinobraní 2006) sa plánoval už
rok 2007. Medzi zamýšľanými akciami je napr. i 2. ročník 24hodinového plaveckého maratónu a výmena skúseností so ŠP z
iných miest. Ešte tohto roku by chcel ŠP stihnúť i doplnenie svojich
radov o nových členov ako náhradu za odchádzajúcich, ďalej sústredenie v Harmónii, ktorého súčasťou bude popri team-buildingu i osvojenie si základov tvorby projektov. Súčasťou programu zasadnutia
boli aj tentokrát interpelácie členov ŠP a informácie primátora Pezinka.
(EL)

Október je taký zvláštny mesýc. Podla mójho mýnená utrpel
po nežnej revolúcii najva čú
újmu. Kedysik zme šésteho slávily den československej ludovej armády, moja sestra sa ftedy
aj vydávala a skoro na konci mesýca nás čekal velyký trojitý svátek a hlavne volno ze školy aj z
roboty. Fčúl uš nyšt s teho neny,
armáda sa neoslavuje, lebo výme, čo nás stojí penes, sestra
sa otftedy výcej nevydala a na
konci mesíca máme len taký
nejaký býdny památny den, ale
prečo, to uš si nygdo neskaj any
nespomene. Jeden múdry človek povedal: “Ras darmo, pokrok nezastavýš...“ Já k temu
len dodám, že any neurýchlyš.
Veznyte si to len na prýkladze
nášeho mesta. Ket je lepšá vláda, je horší primátor, ket je
špatná vláda, je dobrý primátor
a tak dokolečka. Najhoršá
možná kombinácia je blbá vláda
špatný primátor. Prettým nás
ochráný len múdry volyč.
Eščeže to má částečné časové
posuny, užijeme si šecky možné
kombinácie. Nech je tak, alebo
hentak, aj tak to tu bude furt len
mýrny pokrok v medzách zákona. Kolko rokú bolo na šecko
dosci času, nedalo sa, nemohlo
sa, neboly penýze, nebola chut,
nebol čas, a tak dálej. Zrazu
skoro šecko ide. Dohový, čím to
bude? Na úradze je vraj parádne dusno, nélen preto, že sa
začala vykurovacá sezóna, ale
hlavne preto, lebo uš bolo treba
zaregistrovat kandidátu do komunálnych volép, a tak bývalý
jakože kamarádzi sa na chvýlu
stanú súperi a aš volby a volyči
rozhodnú, gdo zasedne na
kreslo primátora a gdo sa vráci
do roboty, scel sem napísat a
gdo sa bude živyt poccivo, ale to
by f témto napatém obdobý nebol zrovna vhodný ftip. Aj tak
šeckých troch kandidátu obdzivujem, šak na takú vec treba
mat aj kus odvahy, je to aj velyká
zotpovednost, lebo každý s kandidátú ide do teho s tým, že hádam, ket bude mat ščascí, bude
aj zvolený. Eščeže sa neskončila obyračkovo-burčáková
sezóna, tak to móžeme zatát
(né na dĺho) puscit z hlavy a len
tak sa tvárit jakože nás to nezaujíma a máme inačé starosci a
nech si nás tý kandidáci hledajú
a oprašujú... Začína sa plesová
sezóna, tak treba plesat, tancovat, veselyt sa a radovat. Vytáhnut róby s kasny, tý zadzobanejší, móžu kúpit aj nové, prežehlyt
obleky, ale šak vy uš výte, čo k
temu treba, aby ste sa dobre
zabavily.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

