Snímky M. Oravec

V posledných rokoch sa aj
u ná s začína klá sť dôraz na
rozvoj cestovné ho ruchu.
Najaktívnejš ie v tomto smere
v naš om meste a regióne sú
viná rske a vinohradnícke
spolky. Každoročne pripravujú viacero podujatí, ktoré
priťahujú turistov zo Slovenska i zo zahraničia. K takým
podujatiam patríaj Deň otvorených pivníc, ktorýsa v tomto roku konal druhýkrá t. Stovky ná vš tevníkov využilo možnosťochutnaťnaš e najkvalitnejš ie domá ce vína priamo v
pivniciach ich výrobcov. Príprava akcie stá la nemá lo ná mahy, avš ak bola to skvelá
prezentá cia produktov tohto
regiónu. Ak v ú silívydržíme,
môžeme veriť, že turisti budú
k ná m prichá dzať aj častejš ie.
(mo)

V niektorých celorepublikových
mé diach prebehla sprá va, že bol
zruš ený grant z Euró pskej únie na
rekonš trukciu tepelné ho hospodá rstva v Pezinku. Na bližš ie informá cie sme sa spýtali primá tora Ivana
Pessela:
- Aj ja som bol o zruš enígrantu informovaný len z mé dií. Oficiá lne
vyjadrenie zatiaľ v ruká ch nemá me.
Na Ú rade vlá dy pri ú stnom rokovaní som dostal informá ciu, že po
kontrolá ch, ktoré boli vykonané vo
veci grantov projektov PHARE a
iných predvstupových grantov, bolo
v Bruseli na komisii HLVG a delegatú rou Európskej komisie rokovanie
za ú časti podpredsedníčky vlá dy
SR Má rie Kadlečíkovej. Týkalo sa
uzatvá rania grantov z finančné ho
memoranda v roku 1999, medziiným tiež zá verov komisie, ktorá
robila výber dodá vateľa na tepelné

hospodá rstvo Pezinok. Tu sa požadovalo urobiť nový tender pre procesné chyby, ktoré sa vyskytli. Európska komisia ale neschvá lila
predĺženie financovania grantu pre
Pezinok a ď alš ie granty v SR v sume zhruba 40 miliónov eú r. Zá ver z
toho pre ná s je taký, že projekt tepelné ho hospodá rstva v Pezinku
nebude podporovaný z finančné ho
grantu Európskej ú nie a my si budeme musieťs touto otá zkou poradiť inými prostriedkami. Bude k tomu mimoriadne zasadnutie dozornej rady Podniku bytových služieb,
kde sa rozhodne o ď alš om postupe. Podotýkam, že rekonš trukcia
tepelné ho hospodá rstva je nevyhnutná , najmä kotolňa na sídlisku
Juh je vo veľmi zlom stave. Zá very
z dozornej rady potom prerokujeme v mestskom zastupiteľstve.
(mo)

V októ bri sme v Pezinčanovi informovali, že Mesto Pezinok sa uchá dza o privatizá ciu polikliniky. V
zmysle prísluš né ho zá kona bol
spracovaný privatizačný projekt,
ktorý bol predložený na Fond ná rodné ho majetku Slovenskej republiky.
V ná vrhu sa uvá dza, že mesto žiada
od š tá tu bezplatný prevod majetku.
Dôvodom zá ujmu o privatizá ciu

polikliniky je snaha zachovaťdoterajš ie zdravotné služby pre občanov.
Defintívne súhlasné stanovisko k
privatizá cii vyjadrili poslanci mestské ho zastupiteľstva na svojom zasadnutí 8. novembra, i keď si uvedomujú, že prevá dzka polikliniky
môže zaťažiťmestský rozpočet.
(mo)

V sobotu 1. decembra 2001 v čase
od 7.00 do 22.00 hod. sa uskutočnia
voľby do Vyš š ieho územné ho celku
Bratislavské ho kraja. V naš om kraji
budeme voliťpredsedu (župana) a 46
poslancov samosprá vneho regioná lneho parlamentu.
Okres Pezinok bude tvoriť jeden
volebný obvod. Občania budú v priamych voľbá ch voliťokrem župana š tyroch poslancov, ktorí ich budú zastupovaťv krajskom parlamente.
Na jednom z dvoch volebných líst-

kov bude uvedených š trná sť zaregistrovaných kandidá tov na predsedu
Bratislavské ho kraja. Volič si môže z
nich vybrať(zakrúžkovaním) jedné ho.
Na druhom volebnom lístku bude
uvedených 27 zaregistrovaných kandidá tov na poslanca regioná lneho
parlamentu. Voliči si z nich môžu vybrať š tyroch. Tí š tyria kandidá ti, ktorí
po sčítaní v celom okrese získajú
najviac hlasov stanú sa poslancami
za volebný obvod č. 7 (okres Pezinok).
(mo)

Z Krajskej sprá vy Štatistické ho úradu Slovenskej republiky v Bratislave sme získali niektoré údaje z oficiá lnych výsledkov Sčítania obyvateľov 2001 za mesto Pezinok.
Poč et obyvateľov k 26.5. 2001 bol 21 082 osôb, z toho bolo 10 224
muž ov (48 percent) a 10 858 ž ien (52 percent).
Č lenenie podľa hlavných vekových skupín: deti 0-14 rokov - 3662
(17,4 percenta), muž i 15-59 rokov - 7067 (33,5 percenta),ž eny 15-54
roč né - 6819 (32,3 percenta), muž i 60 a viac rokov - 1010 (4,8 percenta), ž eny 55 a viac rokov - 1985 (9,4 percenta),nezistený vek - 539.
Ako ná m ozná mil vedúci oddelenia informačných služieb KS Š Ú SR v
Bratislave Bohuš Gryga, rozsiahlejš í súbor dá t za celý kraj, v členení
podľa okresov a v ďalš ej fá ze i podľa obcí a miest, vydajú do konca tohto
roka, prípadne v 1.š tvrťroku 2002.
Podrobnejš ie analýzy zo sčítania prinesieme po získaní ďalš ích údajov.
(mo)

Niektorí poslanci MsZ pri hodnotení tohtoročné ho Vinobrania sa
stotožnili s ná vrhom viceprimá tora
Olivera Solgu, aby sa toto podujatie
konalo v Pezinku každý rok. Vedie
k tomu skúsenosťzískaná z organizovania podobných akcií v Znojme,
Mikulove, Rakúsku i v Nemecku.
Navrhovateľsa domnieva, že by
to prispelo k ďalš iemu rozvoju cestovné ho ruchu, agroturistiky, vínnej
cesty a mesto by vďaka tomu získalo eš te š irš iu mediá lnu prezentá ciu.
Každoročné organizovanie oberačkových slá vností v Pezinku môže byťznačnou zá ťažou (organizačnou i finančnou), ale mesto aj tak

očaká va, že súčasnú úlohu hlavné ho organizá tora postupne preberie na to š peciá lne zriadená
agentúra a podnikatelia.
V diskusii padli ná vrhy, aby sa
Vinobranie konalo už v budúcom
roku. Definitívne rozhodnutie v tejto veci sa vš ak neurobilo, pretože
poslancov zaujíma aký ná zor na to
majú občania. Ak bude výsledok
kladný, zvá žia, či Vinobranie zaradia do plá nu úloh a rozpočtu už na
budúci rok.
Budeme radi, keď sa k tejto
otá zke vyjadria aj čitatelia Pezinčana. Vaš e ná zory očaká vame do 5.
decembra 2001.
(mo)

