Tak ako každý rok v tomto období, aj tentoraz sa vám, vážení občania, prihovárajú profesionálni
hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku s výzvou, aby ste v čase
žatvy nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, v blízkosti stohov slamy a
sena, lánov obilia a suchých porastov a dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
ku ktorým patria aj práce spojené
so zberom a uskladnením obilnín
a objemových krmovín.
S blížiacimi sa letnými prázdninami, ktoré patria z hľadiska požiarovosti medzi najrizikovejšie,
obraciame sa tiež na rodičov, aby
venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam, pretože veľa požiarov v prázdninovom období
spôsobujú pri nekontrolovaných
hrách práve deti.
mjr. Ing. Eva Orlická

Nadácia REVIA v druhom grantovom kole podporila tieto pezinské projekty: František Béber –
Poďme športovať – Maratón v stolnom tenise, suma 8. tis. Sk, Študentský parlament v Pezinku –
Medzinárodná detská univerzita
Pezinčiny, 4 tis. Sk, Centrum pre
rodinu MaMaTaTaJa – Ohýbaj
ma mamko, pokiaľ som ja Janko,
10 tis. Sk, Pax Christi Slovakia –
Detský letný tábor, 3 tis. Sk, Spolok DH Cajlané – Dychovky v Preši, 10 tis. Sk.
Ďalšie zasadnutie grantovej komisie bude 17. 10. a 5. 12. 2006 .
Uzávierka 3. grantového kola je
22. 9. 2006.
(Revia)

V rámci projektu Mladí filantropi,
ktorý realizuje Revia – Malokarpatská komunitná nadácia a nadácia SPP, podporila mládežnícka
grantová komisia 29. 4. 2006 projekty z regiónu v sume 120 tisíc
Sk. V Pezinku sú to projekty:
Skautský letný tábor – 61. zbor
Modrý oblak – 4 500 Sk a publikácie Pamiatky a zaujímavosti Cajle
a Grinavy – Peter Sandtner –
7 500 Sk.
Členmi mládežníckej grantovej
nadácie Revia sú aj dvaja mladí
Pezinčania – Marek a Zuzka Kaliankovcí.
(Revia)

REKLAMA

(Pezinčan č. 5/2006)

Orbis harmoniae: O májové podujatie, ktoré si kladie za cieľ učiť
ozdraviť telo a dušu, bol aj v tomto roku veľký záujem.

Denne sme svedkami (i účastníkmi) fatálnej situácie v našom
meste: stovky áut rolujú Pezinkom. A frekvencia tohto stavu vykazuje stále vzostup. Takéto konštatovanie je nielen reálne, ale aj
zosmutňujúce (s podtónom zlosti)
rovnako občanov mesta, ale aj
jeho návštevníkov. Ba čo viac –
poškodzuje ich nielen psychicky,
ale aj negatívne vplýva na životné
prostredie, kvantitou aj znáročňuje časový potenciál, deprimujúco pôsobí tiež produkciou hlučnosti a podmieňuje iné osobno-

sociálne neduhy. Škodnosť existujúceho stavu je tak nielen skľučujúca, ale v akostnom zreteli až
ponižujúca.
Účinnosť úspešného a konkrétneho riešenia, akým je cestný obchvat, je závislá hlavne od kompetentných. Hoci pripúšťame "objektívne" zohľadnenie sťaženosti
riešenia, uspokojujúceho východiska, predsa: maximálnu sústredenosť očakávame od tých, ktorých sme si my, radoví občania,
postavili do funkcií a aj zvolili.
(ja)

Zaujal ma článok v minulom čísle, ktorého autorom je primátor
Oliver Solga. Hneď na úvod musím povedať, že súhlasím so všetkým čo napísal a expresívne slová
o nenásytnosti a nenažranosti sú
viac ako namieste. Konečne niekto kompetentný povedal na plné
ústa, čo si o týchto praktikách myslí.
Žiaľ, medzi chamtivcov môžeme
zaradiť aj niektorých oprávnených
majiteľov vinohradov, ktorí vinohrady z rôznych dôvodov neobrábajú, ale najradšej by ich výhodne
speňažili predajom na stavebné

parcely, aj rôznych špekulantov,
ktorí z rovnakého dôvodu vo
veľkom skupujú pozemky, aj niektorých "vinárov" tlačiacich výkupné ceny hrozne dolu, pod únosnú
mieru, čím likvidujú prvovýrobu.
Alebo špekulantov dovážajúcich
víno zo zahraničia (napr. z Chile),
nezriedka za cenu nižšiu, ako je
cena minerálky v našich hypermarketoch.
Najväčší problém je v tom, že za
viac ako štyridsať rokov vlády bývalého režimu ľudia stratili vzťah k
vinohradníctvu, ktorý mali v minulosti, keď vinohrady, a teda aj tra-

Pán primátor, chcem reagovať na váš článok O zodpovednosti, uverejnený v minulom čísle. Na jednej strane máte pravdu, ale minca má dve
strany. Tou druhou je skutočnosť, že pezinskí spracovatelia hrozna minulý rok nevykupovali hrozno od malých vinohradníkov. Nakúpili radšej
lacný maďarský mušt a svoje produkty predávajú ako pravé pezinské
vína.
Potom sa čudujete, že malí vinohradníci predávajú vinohrady zbohatlíkom, ako ste ich nazvali?
Písali ste, že chcete zmapovať pezinské vinohrady, ale čo chcete mapovať, veď polovica sa ich už neobrába. Radšej, keby ste pohovorili s
tými, ktorí hrozno spracúvajú, aby ho vykupovali od Pezinčanov, potom
by sa aj vinohradnícky chotár obnovil a ľudia by začali vinohrady obrábať
a nie predávať.
Pezinský krachujúci vinohradník

Problematikou doriešenia chodníkov k Hypernove sa Mesto Pezinok začalo zaoberať hneď po uvedení hypermarketu do užívania.
Investor prisľúbil pripojenie objektu na existujúce chodníky zrealizovať do októbra 2005. Žiaľ,
z rôznych objektívnych príčin sa to
stalo až v máji 2006 a v súčasnosti
sa môžeme iba tešiť, že občania
konečne absolvujú nákupy tzv.
suchou nohou a bez kolíznych
situácií s motorovými vozidlami na
prístupovej komunikácii.
Bezbariérovosť novovybudovaných chodníkov zodpovedný projektant riešil vzhľadom na konfiguráciu terénu v danom území iba zo
strany Šenkvickej ulice. Pre svahovitý terén zo strany Šenkvickej
ulice bol navrhnutý chodník s terénnymi schodami dĺžky 1 m. Tieto
sú pre mamičky s kočíkom, starších ľudí s vozíkmi, ale aj cyklistov,
pokiaľ tento úsek prekonajú tlačením bicykla, bezpečne schodné.
Predpoklad, že na nákupy do hypermarketu sa hore Seneckou
ulicou, vyznačujúcou sa pomerne
veľkým stúpaním, vyberie práve
vozičkár, je minimálny.
(Jan)

dícia, prechádzala z otca na syna.
Našťastie sa nájdu aj výnimky.
Vidím ich v našom Združení pezinských vinohradníkov a vinárov.
Vyzývam poslancov nášho mestského zastupiteľstva, aby prijali
účinné opatrenia na ochranu vinohradov pred chamtivcami. Lebo
členovia Malokarpatskej vínnej
cesty a členovia vinárskych a vinohradníckych spolkov sa môžu roztrhať, keď nenájdu podporu u štátnych orgánov a samosprávy.
Vinohrady na úbočiach Malých
Karpát dokázateľne existujú viac
ako dvetisíc rokov. Za dlhé stáročia v rozhodujúcej miere ovplyvňovali život v našom meste i celom
regióne. Aj vďaka nim je Pezinok
jedným z najatraktívnejších miest
na Slovensku. Ak ich nahradíme
luxusnými vilami, je reálne, že vo
veľmi krátkej dobe stáročné dedičstvo našich otcov zlikvidujeme.
Čo budeme na vinobraní ponúkať namiesto burčiaku, rizlingu
vlašského? Szürkebarát z Maďarska alebo Marlot z Chile? A bude
potom ešte nejaké vinobranie?
Gabriel Guštafík
Tejto téme sa budeme venovať
aj v septembrovom vinobraneckom čísle.
(r)

