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Rekonštrukcia Starej radnice
V máji tohto roku sme priniesli
správu o zaèatí rekonštrukcie Starej radnice. Stavebný ruch na objekte vzbudil u mnohých obèanov,
ale aj návštevníkov mesta, zvýšený
záujem o informácie o tejto stavbe.
Preto sme sa rozhodli, že o rekonštrukcii napíšeme viac. O informácie sme požiadali primátora mesta
Ing. Ivana Pessela:
· Pán primátor, povedzte nám,
èo viedlo mesto k zaèatiu rekonštrukcie Starej radnice?
- Stará radnica je dominantou centrálnej mestskej zóny a Radnièného námestia. Je to ve¾mi zaujímavý a zvláštny objekt, z h¾adiska
historického i stavebno-technického. Pod¾a archeologického prieskumu história tejto stavby siaha
do obdobia existencie starých keltských stavieb z konca 16. a zaèiatku 17. storoèia. Bola vybudovaná
vlastne rekonštrukciou viacerých
objektov a má aj v rámci Slovenska
jedineènú dispozíciu a architektúru. Našim cie¾om je, aby sme do
majetku mesta, hlavne však historických pamiatok, investovali potrebné zdroje. Som presvedèený,
že po rekonštrukcii to bude opäť
jedna z najkrajších dominánt mesta, ktoré sa hrdí titulom slobodné
krá¾ovské mesto. A v krá¾ovských
mestách boli radnice vždy architektonickým skvostom.
· Èo predchádzalo vlastnej rekonštrukcii?
- Bolo to ve¾mi ve¾a práce. Najprv
to bola štúdia, ktorá mala preukázať, z h¾adiska ekonomického i
dispozièného, schopnosť mesta
túto radnicu využívať do budúcna.
Pôvodne sa uvažovalo, že v rekonštruovanom objekte zostane Základná umelecká škola a vráti sa
mu aj architektonické riešenie z
obdobia 20-tych rokov, keï v spodnej èasti boli malé obchodíky. Na
druhom poschodí bol mestský archív a úradovòa bývalého národného výboru. Uvažovalo sa tiež o
využití podkrovia. Na štúdiu nadväzoval zámer pamiatkovej obnovy,
ktorý sa rodil asi tri roky. Robili sa
reštaurátorské a sèasti archeologické výskumy a vyhodnotenie
stavby z h¾adiska historického a
stavebno-technického. Potom bol
vypracovaný projekt na stavebné
povolenie, prebehli ïalšie nároèné
rokovania s pamiatkarmi, ktorí mali
záujem zachovať všetko, èo má
nejakú historickú hodnotu. Bolo to
potrebné skåbiť s požiadavkami
mesta na technické využitie radnice. Až po koneènom doriešení
požiadaviek bolo vydané stavebné
povolenie.
· Ïalším ve¾kým problémom
boli zrejme peniaze...
- V súèasnej ekonomickej situácii
to problém ozaj je. Podarilo sa mi
zabezpeèiť finanèné prostriedky
formou vydania obligácií. Dokonca
vo ve¾mi krátkom èase. Vydaním
obligácií sa vytvoril priestor, aby

sme mohli rekonštrukciu zaèať.
Pre mòa to bolo ve¾mi dôležité, pretože je to jeden z bodov môjho volebného programu, ale aj programového vyhlásenia Mestského
zastupite¾stva.
· Ako ste vybrali dodávate¾a
stavby?
- Bolo vyhlásené verejné obchodné konanie. Víťazom súťaže
sa stala pezinská firma Unicostav.
Túto firmu sme poznali už z rekonštrukcie plavárne, kde sme boli s
òou spokojní.
· Aká je na stavbe situácia
dnes?
- Po zaèatí výstavby vznikli nové
problémy, pretože nový zákon o
pamiatkach urèil ïalšie kritériá,
ktoré bolo potrebné splniť. Zo
strany pamiatkarov je na stavbe
pamiatkarský, archeologický a reštaurátorský dozor. Keï sa zaèala
stavba èistiť a otvárať vzišli nové
požiadavky na rekonštrukèné práce, ktoré boli nad rámec pôvodného projektu. Aj keï už bol predtým projekt schválený orgánmi pamiatkovej starostlivosti, museli
sme rešpektovať ich ïalšie požiadavky, pretože sa tam objavili nové
prvky. Treba povedať, že toto
zdržalo výstavbu asi o tri mesiace.
Museli sme zabezpeèiť prepracovanie projektovej dokumentácie, aj
preto, že medzièasom sa zmenili
niektoré technické a dispozièné
riešenia. Tieto veci sa však už dokonèujú, na poslednom kontrolnom dni na stavbe sme zaèali uzatvárať požiadavky pamiatkarov.
Situácia si vyžaduje hlavne zvýšené nároky na stavebný dozor,

ktorý musí starostlivo sledovať priebeh prác, aby sa náklady zbytoène
nezvyšovali a rozpoètované prostriedky efektívne využívali.
· Ve¾a vecí musíte riešiť za pochodu...
- Je to tak. Sú tam niektoré technické problémy s oknami, so strechou. Objavili sa tam napríklad
fresky na jednej bašte. To sú veci,
ktoré musíme riešiť za pochodu. Aj
napriek tomu, že rozpoèet na rekonštrukciu je vyše tridsať miliónov,
musíme rátať s tým, že na ochranu
pamiatok a reštaurátorské práce,
budú potrebné zrejme ïalšie financie.
· Dokedy majú byť rekonštrukèné práce ukonèené?
- Dodávate¾ nám ponúkol termín
ukonèenia prác do konca augusta
budúceho roku. Budeme sa usilovať o to, aby tento termín bol dodržaný. Keïže spomínané problémy tempo prác znaène pribrzdili
môžeme však oèakávať i to, že termín sa trošku posunie. Úplne nakoniec bude potrebné dobudovať interiéry a doriešiť funkènosť radnice.
· Èo bude v rekonštruovanej
budove?
- Na základe výberového konania
na prízemí budú predajòa suvenírov, kvetinárstvo, predajòa ¾udovoumeleckých predmetov, cestovná
kancelária SATUR travel, èajovòa,
antikvariát, zmenáreò, vinotéka,
predajòa Globtelu, kaviareò s cukráròou. Bude tu tiež mestská galéria a reprezentaèné priestory mestskej rady. Na podlaží budú kancelárske priestory.
Milan Oravec

Ing. Pavel Skovajsa, stavebný
dozor: - Vyjadrenia pamiatkarov k
projektovej dokumentácii na rekonštrukciu Starej radnice boli
staré päť rokov, preto sme museli
vyhovieť ich novým požiadavkám.
Robí sa nové statické posúdenie
strechy i celého objektu, prieskum
vlhkosti, archeologický prieskum a
iné. Najväèším problémom je nedoriešená projektová dokumentácia.
Na kontrolnom dni sa stretávame

každý týždeò, kde riešime ïalší
postup prác. Dodávate¾ vie èo má
robiť, ale nemôže naplno rozvinúť
svoju èinnosť. Ako prvá sa robila
rekonštrukcia strechy, tu museli byť
niektoré prvky vymenené alebo
opravované.

H¾adám spolubývajúcu v Pezinku na sídlisku Sever. Nájomné: 2000,- Sk. Tel.: 0903 83 00
82.

Akademický maliar, zaslúžilý
umelec JOZEF BALÁŽ (78), ktorý
pôsobil v Pezinku, prevzal v pondelok 3. septembra na Bratislavskom hrade z rúk prezidenta R.
Schustera štátne vyznamenanie
RAD ¼UDOVÍTA ŠTÚRA II. triedy.
J.Baláž je známym maliarom,
grafikom, ilustrátorom a tvorcom
známok.
(red.)

Predseda Národnej rady SR vyhlásil na sobotu 1. decembra 2001
vo¾by do orgánov vyšších územných celkov (VÚC). Obèania budú
voliť 401 regionálnych poslancov a
osem predsedov samosprávnych
celkov.
Kandidaèné listiny predkladajú
politické strany a nezávislí kandidáti. Podporu nezávislému kandidátovi na poslanca musí svojim
podpisom potvrdiť 400 obèanov.
Voliť sa bude väèšinovým systémom v jedno alebo viacmandátových obvodoch, ktorých je na
území Slovenska 79.
Predsedovia VÚC sa budú voliť
dvojkolovo. Politická strana môže
na kandidaènej listine uviesť iba
jedného kandidáta a nezávislý kandidát musí predložiť petíciu s podpismi 1000 volièov VÚC. V prvom
kole bude zvolený len ten kandidát,
ktorý získal nadpoloviènú väèšinu
platných hlasov. Ak ich nezískal
nik, do druhého kola o dva týždne
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali najviac platných hlasov. Zvolený je kandidát, ktorý získa najväèší poèet hlasov.
(r)

Mestské zastupite¾stvo schválilo
na základe výzvy Únie miest Slovenska finanènú pomoc zaplavenej obci Koškovce v sume 50 tisíc
korún. Naše mesto tým prejavilo
solidaritu s jednou zo slovenských
obcí, ktoré boli postihnuté tohtoroènými záplavami.
(mo)

V sobotu 8. septembra bola v Galérii insitného umenia na Schaubmarovom mlyne vernisáž výstavy
Ex voto.
Výstava je exkurzom do histórie
insitného umenia. Predstavuje votívne ma¾by a sošky (z latinského
názvu de votio, ktoré znamená
zbožnosť alebo úctu). Tvorili ich neškolení maliari. Vyjadrovali praveké rituály s¾ubov, vïaènosť vyšším
silám za uzdravenie alebo záchranu od nebezpeèenstva.
Votívne obrazy a sošky vypovedali prosbu k Bohu, boli umiestòované na pútiach, v kaplnkách, kostoloch alebo pri zázraèných prameòoch.
Výstava potrvá do 3. marca 2002.
Peter Šoula

