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Mestský ú rad, oddelenie obč ianskych zálež itostí, pravidelne kaž dý
mesiac navš tevuje obč anov, ktorí
dovŕš ili 80, 85, 90 a viac rokov veku
ž ivota.
Pracovníč ky prinesú kvietok, malý darč ek a jubilant sa zapíš e do
pamätnej knihy mesta. Tieto návš tevy nám poskytujú obraz o tom,
ako ž ijú naš i dôchodcovia. Máme
mož nosťzistiť, ako sa cítia po fyzickej stránke, ako trávia voľný č as,
aké majú záľuby. Videli sme mnoho
zaujímavých ruč ných prác a pekne
upravené kvetinové záhony.
Po celý rok nám kvietky na tieto
návš tevy sponzorsky poskytuje pani Anna Vinohradská z Kvetinárstva na ul. M.R. Š tefánika, za č o jej
ďakujeme.
(OZZ)

Dňa 7.11. 2001 zomrel v Limbachu vo veku 76 rokov PhDr. Duš an
Jež ík, ktorý v rokoch 1965-1971 zastával post riaditeľa vtedajš ieho Malokarpatské ho vinohradníckeho mú zea v Pezinku.
Bol prvým riaditeľom, ktorý vytvoril
komplexnú koncepciu vinohradníckeho mú zea ako vedeckej inš titú cie s
celoš tátnou pôsobnosťou.
Politické č istky zač iatkom 70-tych
rokov násilne a definitívne zastavili
jeho č innosť, ale napriek tomu stihol
polož iť základy odbornej muzeologickej práce v Pezinku.
(MM)

Priš la jeseň bohatá, pú š ťa listy zo
zlata. Koľko krásy je vô kol nás. Vnímame ju? Možno prechádzame
okolo bez povš imnutia. Je to š koda! Č asto sa stáva, že prejdeme
okolo starého človeka a zabú dame
pozdraviť, prihovoriť sa. My, žiaci
zo Špeciálnej základnej š koly v
Pezinku, každý rok pripravujeme
kultú rny program pre starš ích ľudí z
náš ho mesta. Je to pri príležitosti
Mesiaca ú cty k starš ím a Stretnutia
pri jedličke. Spievame, tancujeme,
recitujeme a predvádzame scénky.
Zhotovujeme pre nich darčeky.
Tohto roku sú to ihelničky v tvare
papučky. Teš íme sa na starký ch.
Na ich ú smevy, rozžiarené oči a
slzy dojatia.
Veď, čo potrebujú ? Trochu lásky
a ú cty v tomto uponáhľanom svete.
Ž iaci Š ZŠ v Pezinku

V minulom č ísle vo fotoreportáž i z
Vinobrania (na 8. strane) sme v
texte pod jednou snímkou uviedli,
ž e sú to krojované ž eny a deti z Grobu. Táto informácia je vš ak nepresná, lebo sú to Dubovč ania. Dozvedeli sme sa to z telefonátu jednej
ú č astníč ky, ktorá s ú smevom dodala, ž e sme tým znepokojili pol dediny. Až je to tak, sme radi, ž e naš e
noviny toľkíDubovč ania č ítajú , ale
samozrejme, predovš etkým sa za
naš u nepresnosť veľmi ospravedlňujeme.
Redakcia

V septembri bola pracovníkmi oddelenia správy a
kontroly dane z nehnuteľnostía ú tvaru hlavné ho kontrolóra vykonaná kontrola dane na Zámockej ulici. Iš lo
o 53 daňových kontrol. Priamo na mieste bol porovnaný skutoč ný stav s daňovým priznaním daňovníka
za rok 2001 a listom vlastníctva.
Predmetom kontroly bolo dodrž iavanie paragrafu
upravujú ceho vyrubenie dane (zákon č . 317/92 Zb. o
dani z nehnuteľnosti). Z výsledkov kontrol vyplynulo,
ž e skutoč ný stav vo väč š ine prípadov nebol v sú lade s
podaným daňovým priznaním a listom vlastníctva.
Najč astejš ie revízne zistenia boli v priznanípozemkov (nepriznané pozemky, niž š ie výmery, pozemky
spoč ítané spolu bez rozlíš enia druhu, napríklad záhrada a zastavaná plocha, chybné parcelné č ísla) a

priznanístavieb (nepriznané stavby, skleníky, prístavby, garáž e, priznané niž š ie výmery stavieb, nepriznané
podnikanie v č asti rodinné ho domu a v samostatnej
dielni).
A celkový výsledok: spolu dodatoč ne vyrubili platobným výmerom 14 159 Sk 24 daňovníkom. Keďž e iš lo o
prvú kontrolu na vopred urč enej ulici, neboli uplatnené
sankcie a dodatoč né vyrubenie za uplynulých 5 rokov v
zmysle zákona, ale len za prísluš ný rok. Cieľom vš ak
nebol len finanč ný efekt, ale najmä zladenie skutoč nosti s už podaným daňovým priznaním. Touto formou
chceme upozorniťaj ostatných daňovníkov, aby si zladili priznania so skutoč ným stavom, vyhnú sa tak problé mom pri ďalš ích daňových kontrolách, ktoré budú
pokrač ovaťi na ďalš ích uliciach.
(mn)

nia, ktorý bol na verejnom pripomienkovom konaní. Zaoberali sa
ním prísluš né komisie Mestské ho zastupiteľstva, rokovali sme
tiež s podnikateľmi. V rámci celé ho tohto procesu vzniklo sto
pripomienok. Na Mestskej rade
sme sa dohodli, ž e ich dáme posú diť nezávislé mu architektovi.
Ten zhodnotil vš etky námietky,
ktoré považ oval za najpodstatnejš ie a pridal tiež svoje pripomienky, týkajú ce sa urbanizmu a
rieš enia architektú ry CMZ a najproblé movejš ieho bodu, ktorým
je doprava. Pripomienky teraz

dopracú va spracovateľ konceptu rieš enia Huma 90. Tieto
práce budú dokonč ené do konca tohto roku, potom návrh rieš enia posú di Mestské zastupiteľstvo. Ak to bude schválené ,
potom budú zrejme pokrač ovať ďalš ie kroky, týkajú ce sa
dopravných systé mov a mož no
aj projektu peš ej zóny.
Aj keď je tu 70 pripomienok od
podnikateľov, myslím si, ž e peš ia zóna v Pezinku má opodstatnenie, jej realizáciou by sa
zvýš ila atraktivita celé ho centra.
(mo)

Na cestách okresu Pezinok sme
od zač iatku roka zaznamenali 547
dopravných nehôd, č o je o 32 viac
ako v roku 2000. Pri nehodách bolo
š esť osôb usmrtených, 35 sa zranilo ťaž ko a 54 ľahko. V roku 2000
sa smrteľne zranili tri osoby, 20
ťaž ko a 47 ľahko. Celková hmotná
š koda bola vyč íslená na viac ako
37 miliónov korú n.
V októbri sa stalo 61 dopravných
nehôd, pri ktorých vyhasol jeden
ľudský ž ivot, deväť osôb sa zranilo
ťaž ko a dvanásť ľahko. Hmotná
š koda predstavuje 3,3 milióna Sk.
Najč astejš ími príč inami nehôd boli:

poruš enie základných povinností
vodič a (24) a nesprávny spôsob
jazdy (12). Ďalš ie nehody sa stali v
dôsledku neprimeranej rýchlosti (9)
a nedania prednosti v jazde (3).
Alkohol bol zistený v jednom prípade. Najviac nehôd sa stalo v č ase
od 23. do 24. hodiny (8) a od 19. do
20. hod. (6).
Medzi najnehodovejš ie lokality v
okrese patrí š tátna cesta II/502,
najmä v ú sekoch Svätý Jur - Grinava (od zač iatku roka 9 nehôd),
benzínové č erpadlo Bratislavská
ul. (13), Bratislavská - Š enkvická
ul. (9), Pezinok - Vinosady (10),

Modra - až po odboč ku pri kostole
(9) a ú sek š tátnej cesty II/503 Pezinská Baba (9). Od zač iatku roku
sa najviac nehôd (15) stalo na
ceste II/504 Modra - Kráľová - Budmerice, z ktorých až osem bolo v
dôsledku neprimeranej rýchlosti.
Okresnýdopravnýinš pektorát
odporú č a v zimnom období jazdiť vždy so správne osvetleným
vozidlom, vymeniť letné pneumatiky za zimné z dôvodu zvýš enia bezpeč nosti jazdy a prispôsobiť rýchlosť jazdy zhorš eným
poveternostným podmienkam.
npor. Otto Mú č ka
Vedú ci oddelenia výkonu
služ by a dopravných nehôd

Liga proti rakovine SR v spolupráci s bratislavským klubom
Venuš a organizovali v októbri t.r.
jednotýž dňový rekondič ný pobyt
pre dvesto ž ien, ktoré sú po operácii prsníka, onkologickej lieč be a sú
č lenkami klubov pri Lige proti rakovine. Ministerstvo práce a sociálnych vecíSR a LPR SR hradili takmer 90 percent z hodnoty rekreač né ho poukazu.
V Tatranských Matliaroch sa ziš li
ž eny z devätnástich klubov Slovenska. Z náš ho svojpomocné ho
klubu Venuš a Pezinok sa na pobyte zú č astnilo osem č leniek.
Poč asie bolo celý týž deň nád-

herné a tak Hotel Hutník nám slú ž il
iba na raňajky, več ere a spánok.
Celé dni sme trávili na tatranských
turistických chodníkoch, pri plesách, vodopádoch, v osadách. Jeden deň sme boli na výlete v Poľsku. Sú č asťou pobytu boli aj več erné stretnutia, odborná prednáš ka a
kú panie v bazé ne.
Priznávame sa, ž e hlavne po naš ej prvej tú re na Zelené pleso, sme
boli dosť unavené a več er sme nevedeli, č i ráno budeme mať eš te
chuť na vychádzky. Mali sme. Več erný kú peľa masáž naš ich konč atín s rôznymi gé lmi, boli také ú č inné , ž e po noč nom odpoč inku sme
ďalš í deň znovu vykroč ili na turistický chodník.

Bratislavské "Venuš e" absolvovali doteraz sedem takýchto pobytov. Dú fame, ž e aj my budeme v
tejto č innosti pokrač ovať, a teš iťsa
z toho, č o eš te po naš ich trápeniach dokáž eme. Domov sme sa
vrátili s pľú cami predýchanými č erstvým vzduchom a bohatš ie o skú senosti z rozhovorov s ú č astníč kami pobytu s touto diagnózou.
Hovoriť o svojich problé moch a
tým sa zbaviťpocitu izolácie a osamelosti, ísťv ú strety smerom k druhým, je stále aktuálne aj pre ďalš ie
pezinské ž eny, ktoré sú po ablácii
prsníka. Príďte medzi nás. Telefonický kontakt 640 2561.
A. Mrázová

- V minulom roku na základe
prehodnotenia Centrálnej mestskej zóny (CMZ) sme zadali na
spracovanie nový ú zemný projekt, ktorý rieš i spracovateľ
ú zemné ho plánu firma HUMA
90 Nitra. Je to vlastne posú denie sú č asné ho stavu oproti
ú zemné mu plánu a projektu z
roku 1993.
Je spracovaný koncept rieš e-

