Mesto Pezinok vydalo už piatykrát Kalendár podujatí. Najnovš í na rok 2002, je k dispozícii v Informač nom centre v Pezinku na Radnič nom nám. 9. Vyš iel v náklade
tisíc kusov a obsahuje prehľad tradič ných i nových kultú rnych, š portových a spoloč enských podujatí
pripravovaných v Pezinku na budú ci rok. Ku kaž dej akcii je okrem
termínu a struč nej charakteristiky
uvedený i garant. Vydavateľ tohto
materiálu verí, ž e bude už itoč nou
pomôckou hlavne pre obč anov pri
organizovanívoľné ho č asu.
Druhou už itoč nou pomôckou,
ktorá bude od decembra tohto roku
Pezinč anom k dispozícii je mapa
Pezinka. Mesto ju vydalo v spolupráci s firmou Sinex Senec vďaka
finanč ným vstupom pezinských
podnikateľov, ktoríbudú vyznač ení
na tejto mape. Okrem toho bude
materiál obsahovať i vš eobecnú
charakteristiku v troch jazykových
mutáciach a ilustrač né zábery interié ru a exterié ru Pezinka. Aj tento
materiál bude pre záujemcov k
dispozícii v Informač nom centre.
(EL)

Mestské zastupiteľstvo schválilo
od 1. januára 2002 za sobáš ne dni kaž dý piatok a kaž dú párnu sobotu
v mesiaci. Zároveň splnomocnilo
primátora mesta v prípadoch osobitné ho zreteľa udeliť výnimku na
inýsobáš ny deň.
(r)

Lyž iarsky oddiel Pezinok získal
Grant z programu PHARE pre cestovný ruch na rieš enie š tú die rekreač nej oblasti Baba - Stupy. Projekt by mal komplexne zahrnovať
služ by poskytované priamo lyž iarskym oddielom, ale aj zálež itosti,
ako sú doprava, parkovanie na Babe, zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie vôd, rieš enie kameňolomu a takisto aj jeho kontakt s
rekreač nou oblasťou Stupy, cykloturistickými a peš ími trasami, v nadväznosti na náuč né chodníky - Holubyho chodník a banskýchodník.
(mo)

Na zasadnutie MsZ priš li zástupcovia pezinské ho skautské ho zboru Modrý oblak s pož iadavkou, aby
im mesto poskytlo vhodnejš ie
priestory na č innosť. V sú č asnosti
skautský zbor s 80 č lenmi využ íva
starú , rozpadajú cu sa budovu (bývalé dielne) pri Zámku, ktorá je bez
elektrické ho prú du, nemá podlahy
a má znač ne poš kodenú strechu.
Skauting sa venuje mládež i, jeho
č lenovia viacerými aktivitami pomáhajú mestu. Aj preto dostali zástupcovia skautské ho zboru prísľub, ž e
mesto sa bude snaž iť ich pož iadavke na vhodnejš ie priestory vyhovieť.
(mo)

Vo š tvrtok 13. decembra poslednýkrá t v tomto roku rokovalo Mestské zastupiteľ
stvo. Hlavnými bodmi programu boli rozpočty mesta a
mestských firiem na rok 2002, hlavné ekonomické zá mery, ná vrh
tvorby a čerpania fondov, Vš eobecne zá väzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, vyhodnotenie činnosti orgá nov mesta a iné.
Najväč š ia pozornosť sa sú stredila
na rozpoč et mesta na rok 2002. Až
prekvapivo hladko preš iel návrh vyrovnané ho rozpoč tu. Ráta sa s prijmami a výdavkami v sume 134 598
mil. Sk. Podrobnejš ie o skladbe rozpoč tu budeme informovať v budú com č ísle. Bez zásadnejš ích pripomienok boli schválené i rozpoč ty
Kultú rneho centra, TV Pezinok s.r.o.
a Podniku bytových služ ieb s.r.o.
MsZ schválilo osobitné ekonomické zámery mesta na rok 2002,
ktoré zahrňujú 18 stavebných akcií.
Sú hlasné stanovisko vyjadrilo tiež s
plánom tvorby a č erpania fondov
mesta a s VZN č . 7/2001 o dani z

Mestské zastupiteľstvo schválilo na rok 2002 tieto ekonomické
zámery:
1. Cestný svetelný priechod v
Grinave (pri ev. kostole)
750 tis. Sk
2. Cestný svetelný priechod pri
Poliklinike
500 tis. Sk
3. Komunikácia a most v rekreač nej oblasti Leitne
1 mil. Sk
4. Verejné osvetlenie Grinava Vinice
5. Verejné osvetlenie Grinava Myslenická
6. Verejné osvetlenie Grinava Cintorínska
7. Chodník Senecká ul.
8. Kanalizácia Moyzesova
400 tis. Sk
9. Prístreš ok Cintorín Pezinok
1 mil. Sk

♦ 19.11. rokoval primátor Ivan Pessel
so zástupcami firmy Batea o uvaž ovanej výstavbe nové ho cintorína;
♦ 19.11. rokoval primátor s Jánom
Kovalč íkom vo veci zmeny organizácie
dopravnej zdravotnej služ by v okrese
Pezinok;
♦ 22.11. rokoval primátor s riaditeľom
poboč ky PKB ohľadne mož nosti využ itia jej bankových služ ieb;
♦ 22.11. rokoval primátor so zástupcom Opusu o podmienkach ú č asti
mesta na projekte Duš a vína;
♦ 22.11. rokoval primátor so zástupcami firmy Drukos o mož ných podmienkach financovania investič ných akcií v
meste;
♦ 28.11. rokoval primátor so zástupcom Motorsportu Bratislava Jozefom
Studenič om o rieš eníreklamných tabú ľ;
♦ 3.12. rokoval primátor so zástupcami Forest Trade Company o usporiadanímajetkoprávnych vzť ahov mesta a
FTC;
♦4.12. viedol primátor výbor na prípravu medzinárodné ho festivalu chrámových zborov Ad Una Corda;

nehnuteľnosti. Sadzby dane na rok
2002 zostávajú na ú rovni tohoto roku.
Poslanci ďalej schválili vyhodnotenie č innosti orgánov mesta - primátora, viceprimátora, mestské ho ú radu,
hlavnej kontrolórky, mestské ho zastupiteľstva, mestskej rady a komisií
MsZ. Zároveň odsú hlasili plán práce
Mestskej rady a Mestské ho zastupiteľstva na rok 2002.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
pôž ič ku 2 mil. Sk obci Limbach, ktorá
ich použ ije na financovanie rekonš trukcie č istič ky odpadových vôd, jej
realizáciou sa zvýš i č istota vody v
Rakovom potoku, ktorý preteká Grinavskou č asťou mesta.
(mo)

10. Rekonš trukcia verejné ho
osvetlenia v meste
11. Nákup pozemkov
12. Kontajnerové stanoviš tia (sídlisko Juh a Starýdvor)
13. Rekonš trukcia budovy - Radnič né nám. 9
100 tis. Sk
14. Správa budov - prístavby, stavebné ú pravy
100 tis. Sk
15. Rekonš trukcia sú soš ia Preš iarov
150 tis. Sk
16. Projektová dokumentácia
7,2 mil. Sk
17. Rekonš trukcia Starej radnice
24 mil. Sk
18. Ľadová plocha (š tú dia)
100 tis. Sk
O uvedených stavebných akciách budeme bliž š ie informovať v
nasledujú cich č íslach.

♦ 10.12. rokoval primátor so zmluvným
partnerom firmou Petmas;
♦ 12.12. rokoval primátor so š tátnym
tajomníkom Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja o mož nostiach
získania prostriedkov na infraš truktú ru
bytovej výstavby;
♦ 14.12. rokoval primátor s riaditeľom
Pezinských tehelnía.s. Ing. Jánom Mannom vo veci skládky komunálneho odpadu.

♦ 15.11. sa primátor zú č astnil na kontrolnom dni na Starej radnici;
♦ 16.11. sa primátor zú č astnil na basketbalovom turnaji stredných š kôl Bratislavské ho kraja na SOU na Komenské ho ulici;
♦ 19.11. sa zú č astnil primátor na slávnostnom odovzdávaní Jánskeho plachiet viacnásobným darcom krvi;
♦ 20.11. sa zú č astnili primátor a zástupca primátora na dozornej rade Podniku bytových služ ieb, s.r.o.;
♦ 21.11. sa zú č astnil primátor na kolaudácii terestriálneho vysielania Televízie Pezinok, s.r.o.;
♦ 21.11. sa zú č astnil primátor v Centre

Na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľ
stva poslankyňa Alž beta
Šipoš ová pouká zala na to,
ž e v naš om meste nezastavuje ani jeden rýchlikový
spoj, kým v Senci takéto vlaky stoja. Robí mestský úrad
niečo preto, aby stá li i u ná s
niektoré rýchliky?
- Cez Vinobranie sa nám podarilo vybaviť zastavenie dvoch
rýchlikov, ale č i sa to podarí
vybaviť na celý rok, vzhľadom
na blízkosť Pezinka od Bratislavy, veľmi pochybujem.
Prepravca má skôr záujem
tú to dopravu zrýchľovať . Samozrejme, ž e pož iadavku na
Ž eleznice SR predlož íme, aby
sa s tým zaoberali, ale v minulosti to vž dy zamietli.
(mo)

Pri mene F.K. Meissla sa mnohým Pezinč anom vybaví maximálne ulica v meste, ktorá je po
ňom pomenovaná. Nie vš etci vedia, ž e to bol významný lekárnik,
vedecký pracovník a pezinský kronikár. Pri prílež itosti 165. výroč ia
jeho narodenia usporiada mesto
Pezinok v spolupráci s Malokarpatským mú zeom v Pezinku spomienkové stretnutie, ktoré je sú č asťou
cyklu vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka. Podujatie sa
uskutoč ní 24. januára 2002 o
16.00 hod. v Malokarpatskom mú zeu a lektorovať ho budú odborní
pracovníci tejto inš titú cie.
(EL)
voľné ho č asu na zasadnutí Okresnej
š kolskej rady;
♦ 23.11. sa zú č astnil primátor na odovzdávaní ceny Kresť an roka 2001 vo
Svätom Jure;
♦ 23.11. rokoval primátor s riaditeľom
Pinelovej nemocnice MUDr. Č ermákom
o rekonš trukcii nemocnice;
♦ 28.11. bol primátor v Malokarpatskej
kniž nici na odovzdávaní cien ú č astníkom sú ť až e o histórii mesta;
♦ 28.11. sa zú č astnil primátor na vernisáž i výstavy veľvyslankyne Rakú ska v
SR Gabriely Matznerovej-Holzerovej
spojenej s ukonč ením jej misie na Slovensku;
♦30.11. sa zú č astnil zástupca primátora Oliver Solga na vernisáž i výstavy
Vianoce s umením 2001 v Galé rii G 5;
♦ 5.12. viedol primátor v Limbachu
zasadnutie Združ enia miest a obcíMalokarpatské ho regiónu;
♦ 6.12. primátor odovzdal osvedč enia
ú speš ným absolventom kurzu sprievodcov mesta Pezinok;
♦ 6.12. sa zú č astnil zástupca primátora v Malokarparskom mú zeu na vernisáž i výstavy keramikára Mariana Líš ku;
♦ 7.12. sa zú č astnili zástupca primátora a prednosta MsÚ na otvorení vianoč ných trhov pred Malokarpatským
mú zeom;
♦ 8.12. sa zú č astnil zástupca primátora na vernisáž i výstavy Barbory Nevřelovej v Kultú rnom centre a na koncerte Lennon´
s day v Zámku.

