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Na prelome rokov 2005/2006
ponuku prospektov nášho mesta
obohatili dva propagačné materiály: Kalendár kulinárskych podujatí Pezinok – Neusiedl am See a
Kulinárske chodníčky Pezinok –
Neusiedl am See. Obe tlačoviny
boli vydané vďaka grantu z prostriedkov Európskej únie. Sú vytlačené v spoločnej slovenskonemeckej verzii. Záujemcovia ich
môžu získať bezplatne v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9.
(EL)

Vo februári začína Mestské
múzeum s cyklom posedení milovníkov histórie nášho mesta pod
názvom Pezinky. Zámerom našich stretnutí je aj prostredníctvom
spomienok pamätníkov predstaviť
rôzne doby a podoby Pezinka –
priblížiť Pezinok v 40-tych, 50tych, 60-tych ,...rokoch minulého
storočia, Pezinok divadelný, športový, urbanistický. Dúfame, že
týmito stretnutiami, rozprávaním,
porovnávaním a vzájomným dopĺňaním informácií budeme spoločne rozširovať poznatky o meste, v ktorom žijeme. Ak si chcete
zaspomínať prípadne sa o svoje
spomienky podeliť, stretneme sa v
stredu 22. februára 2006 o 17.00
hod v Mestskom múzeu v Starej
radnici.
(pp)

Po decembrovom nečakanom
zrušení Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Pezinku, ale aj v
iných mestách nášho kraja sa
vedenie mesta pokúsilo napraviť
tento stav, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom nového vedenia
SAD Bratislava. Na rokovaní sme
zobrali na vedomie aj neľahkú
situáciu SAD-ky, ktorá za minulý
rok zaznamenala stratu viac ako
1,7 milióna korún, pričom príspevok Mesta na MHD bol 179 tisíc
Sk a určitou sumou prispelo aj
Tesco. Napriek tomu strata bola
taká veľká, že niektoré trate museli zrušiť a niektoré presmerovať
(napr. na sídlisku Sever). Primá-

tor Pezinka Oliver Solga poukázal najmä na zlú situáciu na sídlisku Muškát a na Cajle.
Mesto hľadalo riešenie nielen v
SAD, avšak posledné rokovania
naznačili záujem tejto spoločnosti
rozširovať trate a zastávky po navýšení finančného podielu mesta.
Teraz sa skúma vyťaži-teľnosť
zastávok v priebehu dňa a podľa
toho sa vytvorí nový časový harmonogram jázd. Mestské zastupiteľstvo po predložení všetkých
výsledkov analýz a návrhov riešenia rozhodne o poskytnutí finančného príspevku a pokračovaní
spolupráce so SAD, alebo vyberie inú možnosť.
(MsÚ)

Prezident Českej republiky Václav Klaus pozval na koncert na Pražskom hrade aj zástupcov politických, kultúrnych a podnikateľských
kruhov zo Slovenska. Koncert sa uskutočnil 19. januára a medzi
dvoma desiatkami Slovákov na čele s veľvyslancom SR Ladislavom
Ballekom bol aj primátor Pezinka Oliver Solga s manželkou.
Po koncerte sa stretol náš primátor s prezidentom ČR, ktorý sa zaujímal o dianie v našom meste a srdečne pozdravoval všetkých jeho
obyvateľov, pričom nezabudol pripomenúť srdečnú atmosféru, s ktorou sa stretol v Pezinku počas minuloročnej návštevy.
(r)

Zväz vodného lyžovania
v Br atisla ve
vyhlásil 18ročného Pezinčana Ma t eja
KUNERTA
(AŠK Inter Bratislava) za najlepšieho vodného lyžiara roka 2005 v Slovenskej republike.
M. Kunert štartoval prvý rok v
mužskej kategórii. Minuloročnú
sezónu považuje za najúspešnejšiu, najviac si cení výsledky z
Majstrovstiev Európy v Lubline v
Poľsku, kde v družstvách skončili tretí a medzi jednotlivcami na
4. mieste.
(mo)

V dňoch 3. a 4. februára sa uskutoční v Mestskej plavárni na Komenského ulici pokus o vytvorenie slovenského rekordu v štafetovom plávaní v časovom limite 24 hodín. Rekord bude úspešný, ak sa plávanie
po celý čas nepreruší.
Viac infomácií nájdete na 8. strane.

