V Grinavskej časti mesta vyrástla veľká
stavba – cestný nadjazd premosťujúci železničnú trať s elektrickým vedením Bratislava – Trnava. Mimoúrovňové kríženie pri
zastávke Pezinok (Grinava) sa realizuje v
rámci modernizácie trate na rýchlosť 160
kilometrov. Stavba je financovaná z prostriedkov Železníc SR a štátneho rozpočtu.

V predchádzajúcich štyroch rokoch, ale najmä v minulom a tomto
roku, prišlo do Pezinka niekoľko
významných zahraničných investorov z rôznych výrobných oblastí.
Okrem iného poskytnú Pezinčanom a ľuďom z blízkeho okolia zaujímavé pracovné príležitosti. Jednou z takýchto firiem je aj spoločnosť BOOKMASTER, ktorá tlačí a

Liga proti rakovine SR usporiadala aj v tomto roku v čase od 16.
do 20. októbra Týždeň boja proti
rakovine. Hlavným motívom tejto
kampane bolo upozorniť širokú verejnosť na škodlivosť fajčenia jednak pre samotného fajčiara, ale aj
ľudí, ktorí sa okolo neho pohybujú.
Ďalším motívom kampane bolo
viac športovať, pohybovať sa na
čerstvom vzduchu – nesedieť pri
televízore, či počítači, ako aj
správna výživa – jesť viac zeleniny, ovocia, vyvarovať sa nadmerného konzumovania mastných
jedál, mäsa, údenín, grilovaných
jedál a sladkostí. Na účel kam-

Komunikácia v tvare do oblúka má dĺžku
330 metrov s 9 percentným stúpaním. V
zimnom období bude temperovaná (v cestnom telese je sieťka napojená na elektroinštaláciu).
V rámci stavby sa realizuje 29 objektov.
Bude tu obratisko s prístupovou komunikáciou, autobusová zastávka, výjazdy

viaže knihy. A práve u nás bude
mať svoje jediné zastúpenie na
Slovensku, v novovybudovaných
priestoroch na Viničianskej ceste.
Ide o významnú rakúsku firmu, ktorá vydáva, tlačí a viaže knihy vysokej technickej a umeleckej kvality.
V Pezinku bude prebiehať práve
viazanie kníh a ďalšie nadväzujúce
činnosti. Firma zamestná už v bu-

Študentky v uliciach mesta rozdávali jablká a letáky.
pane Liga proti rakovine vydala
pútavé a poučné letáčiky, brožúrky a samolepky.

l Čo sa udialo v reštaurácii rýchleho obslúženia v
poslednom období?
– Teší nás, že reštaurácia mladých si nachádza stále
nových priaznivcov. Pre našich zákazníkov pripravujeme stále nové prekvapenia a akcie, a to aj mimo priestorov reštaurácie. Tí pozornejší určite postrehli tváre
našej obsluhy v našom stánku počas vinobrania, tiež
sme sa stali sponzorom a výhradným dodávateľom
občerstvenia na Stredoeurópskom pohári westernového jazdenia v areáli Rozálka. Posledné septembrové
dni sa vznášala okolím vôňa horúcej čokolády, za ktorú
sa platilo len úsmevom a deti sa tejto pochúťke môžu
ďalej tešiť zdarma po celý október v rámci spolupráce s

na pole, k vodárni. Súčasťou stavby je
úprava terénu a sadové úpravy. Zrážková voda bude vyústená do kanalizácie.
Realizátorom stavby je Doprastav a.s.
Bratislava, s termínom ukončenia – november 2006.
Text a snímka (mo)

dúcom roku 40 – 70 pracovníkov.
Stavebné práce by sa mali začať
už tento rok a samotná výroba by
sa mala spustiť v polovici roku
2007. Rokuje sa aj o ďalšej rakúskej spoločnosti v tesnom susedstve. Malo by to byť jedno z
najznámejších vydavateľstiev máp
a atlasov v Európe Freytag und
Berndt.
(r)

Do tejto akcie sa zapojil aj klub
Venuša v našom meste. Na záver
Týždňá proti rakovine sa v piatok
20. októbra uskutočnil Deň jabĺk. V
tento deň naši dobrovoľníci – študenti z Gymnázia, Obchodnej
akadémie a Odborného učilišťa na
Komenského ulici rozdávali bezplatne v pezinských uliciach letáky
a jabĺčka – symbol zdravej výživy.
Heslo akcie bolo: Radšej jablko
ako cigareta!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na
akcii zúčastnili a podporili dobrú
myšlienku.
Anna Štilhammerová
vedúca klubu

Mestskou knižnicou. Povestný piatok trinásteho sa u
nás zmenil na pozitívny a šťastný deň 13% zľavou z našich produktov.
Pre veľký záujem nielen najmenších, ale aj tých skôr
narodených zákazníkov sme ponuku hračiek v menu
„weekáčik“obohatili aj doplnkami, ako sú prívesky, perá
atď.
l Čo nového pripravujeme v našej rýchlokuchyni?
– Raňajkové menu sme obohatili o obľúbené toasty,
ktoré sa dajú kúpiť aj samostatne, s jesennými listami
padla aj cena ww pork junior sendviča. Okrem toho náš
interiér, mimochodom bezbariérový, vás očakáva v novom atraktívnejšom stvárnení.
l A na čo sa môžete tešiť nabudúce?
– Len tri slová: „nechajte sa prekvapiť.“

Hodnotiaca komisia súťaže o
logo Pezinka využila svoje právo a
nevybrala žiaden z návrhov predložených do 30. 8. 2006. Na jej
podnet Mesto Pezinok vyhlasuje
1. novembra 2006 novú verejnú
neanonymnú súťaž na vytvorenie
loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu mesta s nasledovnými
podmienkami:
Logo bude prezentovať mesto v
oblasti turistiky a cestovného ruchu, obchodných aktivít, kultúry a
umenia a v oblasti rozvoja partnerských vzťahov. Logo by malo lepšie a zrozumiteľnejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter
mesta. Pezinok sa chce prezentovať ako centrum malokarpatskej
oblasti, tradičné mesto vína a vinohradníctva a mesto, ktoré je priateľské a kde sa dobre žije.
Súťaž je vypísaná podľa zákona
č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka. Je určená najmä profesionálnym grafickým dizajnérom
alebo výtvarníkom, grafickým štúdiám, študentom grafického dizajnu.
Súťaž bude dvojkolová. V prvom
kole súťažiaci posielajú len návrh
loga. Poslať možno maximálne
päť návrhov. Porota vyberie z prijatých návrhov v prvom kole tri,
ktoré postúpia do 2. kola.
Uzávierka súťaže je 30. novembra 2006. Súťažné podklady musia byť doručené v zalepenej
obálke s označením ,,Súťaž LOGO PEZINOK" poštou alebo
osobne na adresu: Mestský úrad
Pezinok, kancelária primátora,
Radničné nám. 7, Pezinok. (EL)

