Ako ná s informoval vedúci
odboru vý stavby MsÚ Ing. Michal Ondrovič grinavský podchod bude pre osobnú i ná kladnú dopravu a pre chodcov.
Tento priechod využ ívajú nielen
občania Slovenského Grobu a
ďalších obcíz tohto smeru, ale
aj motoristi, ktorí prechá dzajú
cez Vajnory do Bratislavy.
Podchod do tehelne má byť
však len pre osobnú dopravu
(vrá tane sanitný ch vozidiel),
bicyklistov a chodcov. Tu je problém čo s ná kladnou dopravou.
Za drá hou majú sídlo firmy Pezinské tehelne, Galan, Instamik, hotel Kriser. Tie sú na ná kladnú dopravu odká zaní.
Železnice pri plá novanírekon

štrukcie v tejto časti mesta vychá dzali zo stavu v rokoch 1995
- 1998, keď tu niektoré z tý chto
firiem ešte neboli. Vtedy územný plá n navrhoval komuniká ciu
pre ná kladnú dopravu povedľa
ž eleznice - od ulice Za drá hou
po Drevokombiná t.
V roku 1999 dalo mesto vyhotoviť zmenu územného plá nu,
kde sa definovala už iná poloha
obslužnej komuniká cie pre ná kladné vozidlá . Železnice však
s riešením, ktoré navrhuje súčasný územný plá n nesúhlasia,
trvajú na tom, aby komuniká cia
viedla povedľa trate, ako to
malo byť v plá ne z roku 1998.
Tento stav majú odsúhlasený s
Bruselom, preto iný variant riešenia nepripúšťajú.

V jedno júnové, slnkom zaliate víkendové odpoludnie sme pre našu Materskú školu pripravili
dôstojnú oslavu. Nikto si už nepamätá , ako prebiehal prvý deň otvorenia Materskej školy v Grinave v roku 1942. A má lokto vie, že bola jednou z
prvý ch materský ch škôl v pezinskom regió ne. V
tom čase sa samozrejme nenazý vala materskou
školou, ale Detskou opatrovň ou pod patroná tom
ženského spolku Slovenská liga. Pamätníci spo

mínajú, že ľudovo ju nazý vali uvoda. Vznikla tak
ako ostatné materské školy v tom čase na Slovensku, z dôvodov podania pomocnej ruky pracujúcim matká m. O založ enie uvody sa zaslúžil v
nemalej miere vtedajšíučiteľ ľudovej školy a rímsko-katolícky organista, neskôr sprá vca Štá tnej
detskej opatrovne František Vitá loš.
Kto zavítal v ono sobotné odpoludnie - 22. júna
2002 - do Materskej školy v Grinave, si so sebou
odná šal príjemné dojmy a zá žitky zo stretnutí, či
už s dá vnymi zná mymi učiteľkami, kolegyň ami, s
účinkujúcimi deťmi a absolventmi Materskej školy, dychovou hudbou Grinavanka, ktoré im
sprostredkovali kultúrne zá ž itky, alebo spomienkami pri prezeranífotografický ch zá berov, v ktorý ch sa mnohípamätníci spozná vali. Večer v dobrej ná lade, pri ohníku v zá hrade, všetký m spríjemnila dychová hudba Grinavanka. Nechý bal
ani ohň ostroj a odtrúbenie "večierky".
Materská škola ďakuje všetký m zúčastnený m,
medzi ktorý mi bol aj primá tor mesta Ivan Pessel a
prednosta OÚ René Bílik, ako aj darcom a sponzorom, ktoríprejavili svoju priazeň pri príprave a
realizá cii tohoto vý znamného dň a.
(ak)

V dň och 15. - 21. júna sa uskutočnil v Pezinku Tý ž deň Mosonmagyaró vá ru. Pri tejto
prílež itosti sa konalo viacero kultúrnych, spoločenský ch a športový ch podujatí. Niektoré
sme zachytili aj našim redakčný m fotoapará tom.

Z otvorenia vý stavy maďarský ch vý tvarníkov v Mestskej pivnici.

Na spoločnom stretnutídôchodcov sa obe
strany prezentovali kultúrnym programom.
Na snímke gitarové vystúpenie Miroslava Stojkoviča a Alojza Polakoviča.

Koncert hudobnej skupiny bicích ná strojov
HOT - Drums v Dome kultúry.

Snímky: M. Oravec

Dokonč enie z 1. strany

Mesto sa dostalo do neľahkej
pozície, pretože majitelia spomínaný ch firiem trvajú na tom,
aby sa hľadalo pre nich vý hodnejšie riešenie, bez obchá dzky,
ktorá by pre nich znamenala
zvý šenie ná kladov na dopravu.
Natíska sa otá zka, prečo sa aj
tu ná kladná doprava nerieši
podchodom, ako je to v grinavskej časti. Problémom vraj je
väčšie zahĺ
benie podchodu, pre
vysokú hladinu spodnej vody.
Konečné riešenie tejto komplikovanej situá cie je predmetom
ďalších rokovanímesta s investorom, pričom ako účastník konania môže ovplyvniť svojím
nesúhlasný m stanoviskom vydanie stavebného povolenia.
Súčasťou rekonštrukcie bude
aj budovanie podchodov pre
cestujúcich na ž elezničný ch
staniciach v Pezinku a v Grinave. V Pezinku zo štyroch koľají,
využ ívaný ch na osobnú dopravu, bude prvá a štvrtá na
obojsmerové nastupovanie a
vystupovanie a druhá a tretia
budú prejazdné. Ďalšie dve
koľaje patria súkromný m užívateľom.
Problémom zostá va, ž e investor rekonštrukcie chce podchod
vybudovať len pod štyrmi koľajami, ďalej už nie. To by znamenalo, že občania by sa na druhú
stranu trate dostali podjazdom
pri tehelni a potom až nadjazdom pri Drevokombiná te, čo
je dlhý úsek. To by zvá dzalo
prechá dzaťcez koľajnice, čo by
bo- lo nebezpečné. O tom sa
tiež ešte rokuje.
Modernizá cia železničnej trate teda okrem nový ch komunikačný ch riešení prinesie aj nemá lo problémov, s ktorý mi sa
bude potrebné v krá tkom čase
vysporiadať.

Zá stupcovia samosprá v Pezinka a Mosonmagyaró vá ru zohrali na ihrisku PŠC futbalový
zá pas. Muž stvo domá cich viedol poslanec
Stanislav Sobota, ktorý pred zá pasom hrá čov
obozná mil s taktikou.

