Skoré jarné počasie umožnilo
realizovať prvé investičné akcie
Mesta Pezinka už vo februári a
marci. A tak popri oprave a údržbe
komunikácií, jarnom čistení mesta
a dopravnom značení prvou väčšou stavbou boli parkoviská s kapacitou 35 miest a dve kontajnerové
stanovištia na Bystrickej ulici. Ich
výstavba aspoň čiastočne vyriešila
krízovú situáciu s parkovaním v
tejto časti mesta a stretla sa aj s
pozitívnym ohlasom obyvateľov
sídliska Juh. Tu chceme pokračovať v najbližšom čase v revitalizácii
pravej strany Bratislavskej ulice Druhého apríla sme si pripomenuli 62. výročie oslobodenia Pezin(pri bytových domoch) až po kru- ka. Hold obetiam vojny položením vencov a kvetov pri pamätníhový objazd.
(OS)
koch vzdali zástupcovia mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
ďalší občania. Slávnostný príhovor predniesol predseda ZO SZPB
Ľudovít Šušol. V kultúrnej časti vystúpil spevokol Jasienka pod
vedením M. Turňovej. Báseň predniesol Dušan Vilim.
Hoci žijeme 62 rokov v mieri, ľudstvo je stále v ohrození. TeroPrvé kolo podujatia pod týmto rizmus, neofašizmus a iné násilie nabádajú k ostražitosti.
Dňa 9. mája sa uskutočnia oslavy oslobodenia a ukončenia II. svenázvom sa uskutočnilo 24. marca a
napriek nepriaznivému počasiu tovej vojny, veríme, že sa na nich zúčastní aj školská mládež, ktorá
prinieslo pozitívne výsledky. Za by sa mala viac zaujímať o regionálnu históriu a to, ako sa rodila
(mm)
jednu sobotu sa v bytovkách na sloboda.
sídlisku Sever vyzbieralo 2420 kilogramov papiera. Za tento papier
bolo vydaných 500 kotúčikov toaletného papiera a keď sme zrátali
všetky náklady a zisk (kilogram
V stredu 16. mája sa uskutoční Deň otvorených dverí na Mestskom
papiera za 2,30 Sk) zistili sme, že
úrade v Pezinku. Tento rok organizátori pripravili tento program:
Mesto na túto akciu ,,doplatilo" su8.00 hod. – v zasadačke č. 12: Ako funguje samospráva – powerpoinmou 1510 Sk. Podujatie však bolo
tová prezentácia so sprievodným komentárom (vhodné najmä pre
stratové len na prvý pohľad, preškoly);
tože bolo dobrou príležitosťou pri8.00 – 17.00 hod. (11.30 – 12.30 hod. obedňajšia prestávka) – možpomenúť si dôležitosť separovanosť individuálnych návštev občanov jednotlivých pracovísk mestnia. Občania získali aspoň malú
ského úradu s cieľom zoznámiť sa s ich prácou;
protihodnotu a papier neskončil v
8.00 – 19.00 hod. – vestibul na 1. poschodí: výstava starých kroník
netriedenom odpade na skládke.
mesta Pezinka (zapožičané z Oblastného archívu v Modre);
Mesto Pezinok chce podobné
15.00 hod. – v zasadačke č. 12: stretnutie zamestnancov samosprávy
podujatia so spoločnosťou Pet– dôchodcov, spojené so spomínaním;
mas-Onyx opakovať, nielen na Se16.00 hod. – v zasadačke č. 12: verejné čítanie vybraných častí stavere ale aj na ostatných sídliskách.
rých kroník mesta;
O ďalších termínoch vás budeme
17.00 hod. – v zasadačke č. 12: prezentácia čiastkových výstupov
informovať formou letákov, v časoProgramu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (stratégie) mesta Pepise Pezinčan a v TV Pezinok.
zinok (určené pre verejnosť).
(OS)
Sprievodnými podujatiami budú:
– prieskum názorov občanov mesta na podmienky života starých ľudí
v meste (v rámci kampane Pezinok, mesto priateľské k seniorom)
– každý návštevník dostane Spravodaja samosprávy na volebné obdobie 2006 – 2010.
Po trojdňovom rokovaní parlaKolektívom sa z kapacitných dôvodov odporúča ohlásiť vopred.
mentných poslancov – pôdohosKontakt na usporiadateľov: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7,
podárov z krajín V 4, Bulharska a
referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@
Rumunska sa 3. apríla uskutočnilo
msupezinok.sk.
(EL)
záverečné stretnutie v Pezinku aj
za účasti ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu a predsedu výboru Jána Slabého. PraPri príležitosti 12. ročníka Vínnych trhov Pezinok vydala samospráva
covná atmosféra pokračovala aj
počas večere spojenej s degustá- mesta špeciálny prospekt Sprievodca milovníka vína po meste Pezinok.
ciou vín vo Víno Gallery Bozen. O Plnofarebná skladačka obsahuje informácie o histórii vinohradníctva a
vinárstva v Pezinku, tradičných odrodách, zásadách správneho pitia
krátke predstavenie histórie a
súčasnosti Pezinka sa postaral vína, stručný slovník vinárskych výrazov a v neposlednom rade i konprimátor Oliver Solga spolu s po- takty na výrobcov vína, vínotéky a iné významné subjekty vínneho tuslancom NR SR a členom spomí- rizmu. Materiál symbolicky odovzdal miestnym vinohradníkom a vinánaného výboru Jánom Čechom, rom primátor Pezinka Oliver Solga v rámci slávnostného otvorenia spoktorý návštevu Pezinka organizo- mínaného podujatia. Záujemcom je bezplatne k dispozícii v Mestskom
val.
(r)
informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9.
(EL)

Nevým prečo sa aprílu hovorý,
že je bláznyvý mesýc. Nekerý
ludé vyprávajú, že to je gvúlyva
temu počasú, ale jaké počasý
majú na mysly, to uš nygdo nepový. Minulý a predminulý rok sa
šecko belelo ot snehu jako v
decembri, teho roku bolo celý
apríl teplo a slnečno jak v máji.
Podla mna to počasím nebude,
bude to tým, že zrovna koncem
apríla sa difčence a aj nekeré
ženy začínajú vyzlékat a ukazovat nové a vačé vnady zaoblené
dvoma velkýma svátkama a
dlhú zimu (čo, práda, tento rok
neplací). Chlapom výcej netreba, ket to uvidzá, tý z lepším čuchem aj navonajú, nahrne sa im
kréf z hlavy úplne negdze indze
a potom... Zbohem zdravý rozum! Eščeže v apríly nemáme
žádne volby, to by bolo velyce
nebespečné. Apríl je f Pezinku
zároven aj taký spúščač. A
šecko to spuscí na vínnych
trhoch. Né, nemyslým tým nekerých otcú rodzín a šelyjakých
podezryvých vozičkárú, kerý
nebudú mat míru f picí a nechutne sa spuscá, já mám na
mysly tý kultúrne a podobné akcije, festyvaly, posedzená, významné aj menej významné
príležitosci, pri kerých sa ludé
móžu nelén zéndzit, ale móžu aj
poklábosit, vypit deco-dve vínka
a podobné príjemnosci. Spuscí
sa to v apríly a potom sa to do
októbra nezastavý. No, ale totok
je asi moc intelektuálska téma,
tak sa f tém nebudem piplat,
jako ten študent v... Venku to uš
vypadá načisto jak v léce, grinafský fodbalysci vyhrávajú zápas za zápasem (preto tam
chodzím na fodbal račik jako do
Pezinka) a život beží jako má.
Moja sestra hovorý, že to nykeho nezaujíma a mám písat o
tém, jaxa v mesce kradne a devastuje, o tém, jak mesto vysadzilo tuje a za dva dny tam uš
nebola any jedna, o tém jak
mosely uvázat lavičky pret kulturákem z retazú, aby si ich negdo neodnésel domú, o tém jako
sprejery postrýkaly školu... A já
sem sa rozhodél, že o tém just
písat nebudem, aj ket vým, že
čérna kronyka bola najčítanejšá
f každých novinách. Ja napíšem
račik o tém, že sa neny čemu
čudovat, ket si premiér tehoto
našeho druhého Švajčárska
any nefšimél, že bola nejaká
revolúcia, možná to robá jeho
volyči. Mne nezostáva, len sucho pripomenút, že podla októbrových kombinácií je totok tá
najhoršá možná. To je pre nás
optimistú zároven aj dúvot na
oslavu. Vydržat! Bude lepší.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

