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V dňoch 5. - 7. novembra sa uskutočnila prvá spoločná prezentácia
mesta Pezinka a Malokarpatského
múzea v Pezinku na Jesenných
trhoch v partnerskom meste Neusiedl am See, v rámci ktorej predstavilo naše mesto ponuku hlavne
z hľadiska cestovného ruchu - kultúrne, vinárske a remeselné tradície. Polovica našej expozície simulovala interiér múzea s odbornou
degustáciou a druhá časť zase Keramické trhy pred veľkoplošným
obrazom Starej radnice s praktickými ukážkami točenia keramiky,
ktoré predviedli dvaja žiaci SOU na
Komenského ulici - Lukáš Kunka a
Ľudovít Poznán. Prezentáciu spestrila svojim spevom Miroslava
Sandtnerová so živou hudbou. V
samostatnej expozícii predstavila
malokarpatské vína pezinská firma
Borik Vino.
Dňa 8. novembra bolo naše mesto hostiteľom veľkej burzy rakúskych firiem, ktoré v priestoroch Vinárskeho domu predstavili nové
ekotechnológie pre komunálnu
sféru. Medzi približne 90 účastníkmi boli podnikatelia a zástupcovia verejnej správy z Rakúska i Slovenska. Pred začiatkom podujatia
v reprezentačných priestoroch Starej radnice prijal oficiálnych hostí
primátor mesta Oliver Solga. Boli
medzi nimi ministerka vlády Dolného Rakúska Mag. Johanna Miklová - Leitnerová, prezidentka Hospodárskej komory Dolného Rakúska Sonja Zwazlová, veľvyslanec
Rakúska na Slovensku Dr. Martin
Bolldorf, minister životného prostredia vlády SR Lászlo Miklós a
ďalší. V spoločenskej časti firma
Borik Vino pripravila pre hostí degustáciu s typickými vínami Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
(EL)
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Dve tradičné podujatia sú spojené s novembrom. Na Martina sa
už desiatykrát zišli vinári a vinohradníci v Mestskej vinárni na
Svätomartinské požehnanie vína.
Na slávnostnom akte sa okrem
nich zúčastnili pezinskí duchovní
Helena Benková a Zdenko Sitka,

predstavitelia mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom a ďalší
hostia. Vinári priniesli so sebou
mladé vína, ktoré na záver spoločne ochutnali.
Druhým podujatím, ktoré má
päťročnú tradícií bol Deň otvorených pivníc. Vo vybraných pivni-

ciach v kraji pod Malými Karpatmi vinári dva dni ponúkali
svoje produkty stovkám ochutnávačov, nielen domácim ale aj zo
zahraničia. Hoci nebolo priaznivé počasie o podujatie bol mimoriadny záujem.
(mo)

Už sme viackrát písali, že Mesto
Pezinok sa usiluje o vybudovanie
cestného obchvatu Pezinka, Vinosadov a Modry, lebo súčasná situácia sa stala neúnosnou. Každý deň
v Pezinku dochádza k dopravným
zápcham, čo spomaľuje prejazd,
spôsobuje nervozitu vodičov a prináša nebezpečenstvo, najmä pre
chodcov.
Presnejší termín realizovania
tejto stavby zo štátnych prostriedkov nie je ešte známy. Problémom
číslo jeden sú peniaze, avšak vláda

SR i Bratislavský VÚC tento zámer
podporujú.
Ako nás informoval primátor Oliver Solga, vzniká ďalší zaujímavý
projekt, ktorý iniciovala vláda SR.
Tzv. nultý obchvat rieši prepojenie
diaľníc medzi Bratislavou a Sencom a Bratislavou a Malackami. V
I. etape sa má vybudovať komunikácia zo Senca, ktorá povedie popri Viničnom, Pezinku, Grinave,
Svätom Jure s vyústením na cestu
II/502 pri Bezke.
V ľavom smere by sa mala napá-

jať na Vajnory a jestvujúci diaľničný
okruh, v pravom cez Malé Karpaty
s vyústením na diaľnicu Bratislava
- Malacky.
Ohľadom nultého obchvatu bolo
už niekoľko rokovaní, kde boli poskytnuté potrebné informácie a
spresňovali sa všetky požiadavky
na realizáciu tejto investície. Pezinku by navrhované riešenie pomohlo, pretože nultý obchvat má
byť napojený na obchvat Pezinka.
Financovanie bude zabezpečovať
štát s využitím európskych fondov.
(mo)

Detský fond UNICEF je iniciátorom projektu Mestá priateľské
deťom. Rozvinuli ho už v mnohých
krajinách a mestách sveta a pomáha zo strany verejnosti citlivejšie vnímať želania a potreby detí a
kultivovať prostredie danej aglomerácie bez ohľadu na momentálne politické tlaky a záujmy.
Mesto Pezinok prijalo túto výzvu
a zapojilo sa do projektu. Samospráva v spolupráci s Centrom
voľného času, Malokarpatskou
komunitnou nadáciou Revia, pezinskými základnými školami a
miestnymi médiami odštartovalo
kampaň, ktorej cieľ je totožný so
spomínaným celosvetovým hnutím.

V Pezinku bude mať takúto konkrétnu podobu:
- v Kalendári podujatí v meste Pezinku na rok 2005 budú akcie pre
deti označené logom kampane (uverejníme ho v decembrovom čísle);
- bude vydaný špeciálny materiál o
príležitostiach pre aktivity na voľný
čas detí v Pezinku (kontakty na krúžky, kluby a iné), ktorý bude obsahovať aj informácie o službách určených deťom (napr. kontakty na detských lekárov);
- prostredníctvom časopisu Pezinský podnikateľ a pomocou loga kampane zverejníme vybrané prevádzky v meste, ktoré ponúkajú
špeciálne služby pre deti (reštaurácie a obchody s detskými kútikmi);

- každú prvú stredu v mesiaci, vždy
o 9.00 hod. bude v Centre voľného
času koordinačné stretnutie subjektov zainteresovaných do kampane, na ktoré môže prísť každý,
kto sa chce do nej zapojiť alebo
pomôcť dobrým nápadom, či získať podrobnejšie informácie;
- mediálni partneri kampane - mesačník Pezinčan, Televízia Pezinok, s.r.o. a časopis Pezinský podnikateľ - budú prinášať pravidelné
informácie o jednotlivých aktivitách. Kontakt na koordinátora projektu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č.dv. 9, ref. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102, fax:
033/641 2303, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk.
(EL)

