VI
Mesto organizuje pre rodiny a mlá dež vítanie a
zá pis novonarodený ch detí, zabezpečuje dary k
zá pisom a sobá š om, literá rnu sú ťaž o cenu primá tora pre deti a mlá dež, klubové aktivity pre
rómske deti, celomestské akcie ku dňu matiek a
mesiacu ú cty k starš ím (pre 300 dôchodcov v
hodnote 40 tis. Sk), ná vš tevy jubilantov viac ako
80 ročný ch v ich domá cnostiach (navš tívený ch
314 jubilantov, poskytnutá suma 157 tis. Sk.),
ná vš tevy kultú rnych podujatí s dôchodcami,
vianoč né ná vš tevy naš ich spoluobčanov žijú cich
v domove dôchodcov a v zariadenísociá lnej starostlivosti a iné.
V rá mci starostlivosti o dôchodcov mesto prevá dzkuje vý varovňu obedov s kapacitou cca l60
obedov v cene 50 Sk, na ktoré mesto prispieva
25 Sk/obed. Rozvoz cca 90 obedov zabezpečuje
okresný ú rad. V r. 2000 mesto investovalo 650
tis. Sk na kú pu nového zariadenia do kuchyne
(sporá k, kotle, trojrú ra). Ročný rozpočet vý varovne je 2,2 mil. Sk. Mesto zabezpečuje stravovanie pre 20 dôchodcov z Grinavy v Reš taurá cii
Grinrock s ročný m príspevkom 80 tis. Sk.
Zvlá š tnu pozornosťvenujeme dôchodcom podporou činnosti v 3 kluboch dôchodcov sumou
350 tis. Sk ročne. V kluboch dôchodcov je organizovaný ch 555 č lenov, z toho v KD Slá dkovičova ul. 202 členov, v KD Hrnčiarska ul., 204 a
v KD Grinava 149 členov. Na zlepš enie prostredia bola zabezpečená rekonš trukcia kú renia v
KD Slá dkovičova ul. v sume 133 tis.Sk, v Grinavskej č asti bol zriadený rekonš trukciou a prístavbou v MŠ nový klub v hodnote 1,2 mil.Sk ,
mesto zakú pilo stoly a stoličky do tohto klubu v
hodnote 150 tis. Sk, vybudovanie Č OV pre KD a
MŠ v sume 200 tis. Sk.
V roku 2000 mesto zriadilo Ú tulok Sv. Anny s
kapacitou 30 miest pre pezinský ch bezdomovcov v ná klade 600 tis. Sk. Zariadenie ú tulku bolo
získané sponzorsky od rôznych inš titú ciía obyvateľov mesta. V sú č asnosti je v ú tulku 21 občanov (z toho 4 ženy a 8 malolet. detí).
V sociá lnej oblasti mesto ú zko spolupracuje a
podporuje rôzne občianske združenia, charitu a
spolky ako Dotyk, Prevencia AD, organizá cie
zdravotne postihnutý ch občanov, Ú nia nevidiacich, Zvä
z diabetikov, Venuš a, Slovenský č ervený kríž, Pax christi a iné.
Sú stavne venujeme zvý š enú pozornosť protidrogovej prevencii v spoluprá ci s Malokarpatský m osvetový m strediskom a združením AD. V
meste je evidovaný ch 50 drogovo zá vislý ch občanov.
l Na ú seku zdravotníctva budeme aktívne
spolupracovaťs orgánmi š tátnej správy pri
vytváranípodmienok na transformáciu zdravotníckych zariadení zo š tátu na samosprávy.
Plnenie: MsZ v roku 2000 prerokovalo zá ujem
mesta o privatizá ciu Pezinskej polikliniky s
cieľom zabezpečiť trvalú stabilitu poskytovania
zdravotníckych služieb v meste.
Svojim uznesením splnomocnilo primá tora
mesta zabezpeč ovaťpodklady na spracovanie a
podanie privatizačného projektu.
Mestské zastupiteľstvo v roku 2001 schvá lilo
privatizá ciu polikliniky do majetku mesta, v celkovej hodnote11.376 tis. Sk. V sú časnosti očaká vame kladné rozhodnutie Ministerstva pre sprá vu a privatizá ciu ná rodného majetku o bezodplatnom prevode polikliniky na mesto.

7. Školstvo, kultú ra,
pamiatková starostlivosť
l V rámci decentralizácie a transformácie
š tátnej správy budeme podporovaťpresun
kompetencií základný ch š kô l, mimoš kolský ch a predš kolský ch zariadení do správy
mesta, s cieľom tvorby optimálnych podmienok pre vý chovnovzdelávací proces. S rovnaký m cieľom budeme podporovaťaj vznik
alternatívnych - privátnych a cirkevný ch
š kolský ch zariadení.

l Na ú seku stredného š kolstva v spolupráci
s vedením Obchodnej akadémie a Krajský m
ú radom budeme podporovaťvznik Hotelovej
akadémie v rámci Obchodnej akadémie.
Plnenie: Mesto prostredníctvom Ú nie miest
Slovenska ,ZMOS a Klubu primá torov Slovenska aktívne spolupracuje pri príprave reformy
verejnej sprá vy. Podieľalo sa na presadzovaní
pripomienok samosprá v vlá dnemu zmocnencovi
vlá dy SR a primá tor mesta sa pravidelne zú častňoval na rokovaniach na ú rade vlá dy SR s predstaviteľmi samosprá v hlavného mesta SR Bratislava s cieľom začlenenia okresov Malacky,
Senec a Pezinok do Veľkého ú zemného celku
Bratislava. Na zá klade p ožiadaviek skvalitnenia
hotelový ch služieb podporilo mesto na Krajskom
ú rade požiadavku Obchodnej akadémie, alternatívne SOU Komenského na zriadenie jednej
triedy Hotelovej akadémie. V spoluprá ci s Okresný m ú radom presadilo mesto rozš írenie tried
Gymná zia v rokoch 1999 a 2000 a na ostatnom
rokovanís predstaviteľmi KrÚ rozš írenie počtu
tried v roku 2001 a rekonš trukciu objektu Gymná zia s cieľom získať tri nové kmeňové uč ebne.
Mesto vytvorilo priestorové podmienky pre rozš írenie MŠ Oreš ie o 1 triedu.
Mesto počas uplynulý ch rokov vytvá ralo podmienky v KC pre prá cu ZUŠ, organizovanie rôznych š kolský ch kultú rnych podujatí a podujatí
Centra voľného č asu. Viackrá t podporilo akcie aj
finančne (Odysea mysle, celomestská sú ťaž
CVČ , ná vš teva družobný ch miest a iné).
V sú časnosti sa mesto v rá mci reformy verejnej
sprá vy pripravuje na delimitá ciu predš kolský ch
zariadení, zá kladný ch š kôl, CVČ a ZUŠ E.Suchoňa do pôsobnosti samosprá vy mesta.
l Na ú seku kultú ry v spolupráci s Kultú rnym centrom, Malokarpatský m mú zeom, Malokarpatský m osvetový m strediskom, Malokarpatskou knižnicou a Centrom voľného
času budeme vytváraťpodmienky pre rozvoj
nekomerčný ch kultú rnych aktivít, s cieľom
podporiťaktívny podiel mladý ch ľudína kultú re mesta. Okrem finančnej p odpory jednotlivý ch podujatíprispejeme ročne z fondu
kultú ry mesta sumou 10 000 Sk na skvalitnenie knižného fondu Malokarpatskej knižnice.
Plnenie: Mesto poskytlo zo svojho rozpočtu na
skvalitnenie knižného fondu Malokarpatskej knižnice ročne po 50 tis. Sk a asi 10 tis. Sk ročne na
organizovanie podujatí(literá rne a vý tvarne sú ťaže, besedy s literá rnymi tvorcami a sú ťaž Poznaj svoje mesto).
l V spolupráci s cirkvami a občianskymi
združeniami budeme spolupô sobiť na duchovný rozvoj mladý ch ľudí.
l Z fondu kultú ry budeme podporovaťtradičné kultú rne a spoločenské podujatia v
meste ako Vinobranie, Cibulák, Dni európskeho kultú rneho dedičstva, literárne sú ťaže, Pejavo, Ad Una Corda, Festival Eugena
Suchoň a, Medzinárodný mesiac fografie, Pezinský strapec, Vínne trhy, vý stavy, činnosť
záujmový ch združeníspolkov a skupín.
Plnenie: Mesto ú zko spolupracuje so vš etký mi kultú rnymi a š kolský mi inš titú ciami ako aj
Občianský mi združeniami v meste a vytvá ra pre
ich činnosť primerané podmienky v priestoroch
KC (KD, amfiteá ter). V roku 2000 poskytlo v KC
priestory pre novovznikajú ci Klub mlá deže. V
spoluprá ci s cirkvami organizujeme medziná rodný festival chrá mový ch zborov AD UNA
CORDA, klub rómskej mlá deže a iné celomestské podujatia s charitný m domovom, Klubom
kresťanský ch žien a PAX Christi.
Mesto finančne prispelo na opravu Malokarpatského mú zea pri ná vš teve Japonskej princeznej
Sayako a na reš taurá ciu originá lu mestskej zá stavy z roku 1649. Z fondu kultú ry mesto podporilo kultú rne podujatia ako Cibulá k, AD UNA
CORDA, Dni eú ropského kultú rneho dedič stva,
rôzne sú ťaže, vý stavy, Pejavo, festival E.Su-

choňa, Pezinský strapec, Pocta Kupeckému,
Vínne trhy, Deň detí, Novoročné stretnutie detí,
Mikulá š , Vianoč né trhy, usporadú vanie vý stav,
literá rne sú ťaže a iné, celkovou sumou za roky
1999-2001 968 087 Sk a poskytlo bezplatný prená jom priestorov KC na uvedené podujatia v celkovej hodnote 1 415 865 Sk. V rá mci spoluprá ce
s cirkvami schvá lilo MsZ príspevok pre Grinavský evanjelický zbor na vežové hodiny 50 tis. Sk
a na opravu strechy r.k. farského kostola 200 tis.
Sk a bezú roč nú pôžič ku vo vý š ke 300 tis. Sk, 100
tis. Sk na opravu veže evanjelického kostola,
220 tis. Sk na opravu katolíckej farnosti a pastoračného centra v Grinave a 100 tis. Sk na opravu
evanjelického kostola v Grinave.
Organizovaním tradičného Vinobrania mesto
rozvíja historické tradície Malokarpatského regiónu.
l Na ú seku pamiatok v rámci rekonš trukcie
Radničného námestia začneme rekonš trukciu Starej radnice a Marianského stĺpu.
Plnenie: V roku 2001 bol zrekonš truovaný Mariá nsky stĺp na Radničnom ná mestív investič nom ná klade 1 954 tis. Sk, zač ala sa rekonš trukcia historickej Radnice s preinvestovaním v roku
2001 8 848 tis. Sk a boli opravené havarijné ú seky hradieb v ná klade 100 tis. Sk. Mesto podporilo
archeologický vý skum Starého zá mku vo vý š ke
50 tis. Sk.
l Zabezpečíme ú držbu sú soš ia a ú pravu
okolia na Zumbergu, ako aj okolia kaplnky
Rozálka.
l Pripravíme podklady pre sanáciu kaplnky
na Pezinskej kalvárii a zabezpečíme ú pravu
okolia tak Pezinskej ako aj Cajlanskej kalvárie.
l V spolupráci s Asociáciou historický ch
miest Slovenska, ktorej je Pezinok členom,
doplníme putovnú expozíciu o historický ch
mestách Slovenska o panely Pezinka.
l Jedenkrát ročne zabezpečíme realizáciu
vý stavy o histórii mesta s cieľom zvý š iť
zdravé lokálne povedomie mladej generácie
vo vzťahu k svojmu mestu.
Plnenie: V roku 1999 bola vý stava z histórie
Pezinka v Malokarpatskom mú zeu (pri príležitosti Vinobrania) a na podporu loká lpatriotizmu
sa konajú pravidelne vychá dzky po pamä
tihodnostiach Pezinka (v rokoch 1999-2001 ich bolo
zorganizovaný ch 20). Na prehĺbenie znalostí
mladý ch ľudío Pezinku mesto v r. 2001 zorganizovalo kurz mestský ch sprievodcov, ktorého 15
absolventov získalo osvedčenie
Spoločne so združením AD UNA CORDA sa
mesto podieľalo na sanačný ch prá cach Pezinskej a Cajlanskej kalvá rie, s charitou na oprave
kaplnky Rozá lka. S pomocou cirkví a dobrovoľníkov a realizuje rekonš trukcia sú soš ia Zumberg z rozpočtu mesta. V rá mci spoluprá ce s
VŠVÚ v Bratislave sme iniciovali vytvorenie portrétov E.Suchoňa a Ľ.Rajtera v rá mci š tudentský ch prá c. V spoluprá ci s Asociá ciou historický ch miest Slovenska doplnilo mesto 2 panely o
Pezinku v expozícií Slovenský ch historický ch
miest, ktorá bola inš talovaná na vinobraní1999 v
KC.
Mesto v spoluprá ci s kultú rnymi inš titú ciami
podporilo viacero umelecký ch vý stav, na ktorý ch
sa naš i občania a ná vš tevníci mesta mohli
zozná miť s umelecký mi aktivitami umelcov nielen zo Slovenska, ale aj z Č eskej republiky, Belgicka, Maďarska a Rakú ska.
Osobitne ú speš ná je skutočnosť, že naš e
mesto navš tívili osobnosti medziná rodného
vý znamu ako japonská princezná Sayako, predseda vlá dy Luxemburského veľkokniežatstva,
prezident SR, veľvyslanci Rakú ska, Slovinska,
Chorvá tska, Belgicka a USA, ale i predstavitelia
vlá dy SR a parlamentný ch politický ch strá n. K
prezentá cii mesta vý znamne prispievajú aj ná vš tevy predstaviteľov samosprá vy v zahraničí
(Č R, Nemecko, Rakú sko, Maďarsko, Francú zsko, Poľsko, Fínsko).

