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Pozornosťmnohý ch Pezinč anov sa v tý chto dňoch
sú streďuje na krá snejú cu
Starú radnicu a jej bezprostredné okolie. Rozsiahla
rekonštrukcia za vyše 30
miliónov korú n z rozpoč tu
mesta je pred dokonč ením.
Ako ná m povedal stavbyvedú ci Ing. Ladislav Puskajler z Unicostavu, po
položení zá mkovej dlažby
na cestný ch i peších komuniká ciach v okolí objektu a
na ná dvorí budú v auguste
ešte osadzovať chý bajú ce
drevené zá rubne a dvere,
hygienické zariadenia a
svietidlá . Zo strany Štefá nikovej ulice musia vybuPracovníci firmy Petmas pri kladení zámkovej dlažby v okolí renovovanej Stadovať novú kanalizá ciu v rej radnice.
dĺžke 15 metrov a šachtu.
Všetky stavebné prá ce by mali byť tač nej miestnosti rady a zreštauroPodrobnejšie informá cie o rekonštruovanom objekte Starej radnice s
ukonč ené do konca augusta, tak aby
vanie vzá cneho renesanč ného sgrafarebný mi fotografiami prinesieme v
zač iatkom septembra mohlo zač ať fita na vonkajšej strane objektu. Do
Pezinč anovi po odovzdaní do užívapreberacie konanie. Na dokonč enie
konca roka vysadia aj desať stronia.
(mo)
zostane inštalá cia pece v reprezenmov.

Už v minulosti sa Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podrobne zaoberalo zdravotníckymi službami v
meste a ich zabezpeč ovaním v budú cnosti.
Keď sa pred niekoľký mi rokmi zač alo Ministerstvo zdravotníctva zaoberať privatizá ciou oblastný ch a
miestnych polikliník Mesto Pezinok
prejavilo vá žny zá ujem o tunajšiu
polikliniku, aby ostali zdravotnícke
služby plne zachované. Tento model
privatizá cie však napokon nebol
schvá lený .
Neskôr sa predsa len zač alo s privatizá ciou niektorý ch zdravotníckych zariadení, medzi ne, zač iatkom
minulého roka, bola zaradená aj
pezinská poliklinika.
Vedenie polikliniky vypracovalo
zá kladný privatizač ný projekt, na

Budova pezinskej polikliniky.

zá klade ktorého sa mesto na Ministerstve pre sprá vu a privatizá ciu
uchá dzalo o privatizá ciu polikliniky,
ako jediný zá ujemca. Po niekoľký ch
rokovaniach primá tora I. Pessela u
ministerky Má rie Machovej sa podarilo získaťprísľub, že pri koneč nom
schvaľovaní sa bude prihliadať na
zá ujem mesta, ktoré je najväč šou
zá rukou, že toto zariadenie aj v budú cnosti zostane zachované.
Medzitý m sa objavil vá žny problém, ktorý v privatizač nom projekte
nebol dostatoč ne riešený , bol ním
rozostavaný interný pavilón pri Psychiatrickej lieč ebni. Tento bol, po
zá niku OÚNZ, v sprá ve polikliniky a
bol teda sú č asťou privatizá cie. Nakoniec po viacerý ch rokovaniach na
ministerstve sa podarilo ná jsť spôsob ako problém doriešiť.

Snímka (mo)

Príslušná komisia privatizač ný
projekt schvá lila, podklady boli postú pené na Fond ná rodného majetku,
kde sa pripravuje delimitač ný protokol.
Mesto má predstavy, ako bude
polikliniku spravovať, prič om si nená rokuje na riadenie odborný ch leká rskych pracovísk.Ako ná s informoval
primá tor I. Pessel, mesto bude
sprá vcom objektu a chce zhospodá rniťjeho prevá dzku. Na tento ú č el
bude spracovaná ekonomická analý za, ktorá má odhaliťrezervy v hospodá rení.
O definitívnej forme sprá vy polikliniky rozhodne Mestské zastupiteľstvo, pravdepodobne ešte v
tomto roku. Tu sa ponú ka viacero
riešení. Prebiehajú aj rokovania s
Obč ianskym združením leká rov,
ktoré má o sprá vu polikliniky tiež
zá ujem.
(mo)

Malokarpatské mú zeum v Pezinku pozý va obč anov na vý stavu
Príbeh vína, ktorá sa uskutoč ní v
priestoroch mú zea v dňoch 20.9. 24.11. 2002.
Tématický ná zov Príbeh vína nesie i 2. roč ník Salónu vinohradníckych a viná rskych mú zeí . Jeho zá merom je priblížiť a predstaviť verejnosti rozmanité vinohradnícke
regióny, prič om hodnotiacou bá zou je vinič , pestovanie vinič a, víno
ako produkt obyvateľov vinohradníckych regiónov.
Vernisá ž vý stavy bude 20. septembra o 16.00 hodine.
(MM)

Mesto Pezinok a Miestna organizácia SZPB v Pezinku usporiadajúoslavy 58. vý roč ia Slovenské ho národné ho povstania a
Dň a Ú stavy SR, ktoré sa uskutoč nia v stredu 28. augusta o
15.00 hod. Zraz úč astníkov bude
v Zámockom parku. V programe
je slávnostný príhovor a položenie vencov a kytíc k pomníku. (r)

Tohtoroč né piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa
uskutoč ní 19. septembra. Poslanci
budú prerokú vať: rozbory hospodá renia mesta, Podniku bytový ch
služieb, TV Pezinok a Kultú rneho
centra za I. polrok 2002, vyhodnotenie č innosti TV Pezinok a Informač ného centra.
(mo)

V našom meste má svoju mestskú organizá ciu aj Hnutie za demokraciu (HZD). Zá ujemcovia o č innosť v novovzniknutej organizá cii
sa môžu prihlá siť u koordiná tora
Dušana Reisenauera, č . tel. 0908
627 361.
(r)

Ď alšie stretnutie milovníkov tradič nej regioná lnej kuchyne z cyklu
Ako to robili naše babky sa uskutoč ní v stredu 11. septembra o
16.00 hodine v Malokarpatskom
mú zeu. Lektorka Dr. Kopá lová má
pripravené staré osvedč ené recepty z hú b. Vstup je voľný . (EL)

Tohoto roku v premiére organizovalo mesto Pezinok v spoluprá ci s
Informač ný m centrom každý štvrtok poč as prá zdnin vychá dzky po
miestnych pamätihodnostiach.
Úč astníci si mali možnosť pozrieť
nielen pezinské pozoruhodnosti,
ale dozvedieť sa aj o ich histórii a
iný ch zaujímavostiach sú visiacich
so životom v meste. Podujatia sa
uskutoč nili pod vedením piatich
mestský ch sprievodcov - S. Pá tka,
P. Wittgrú bera, P. Sandtnera,J. Vá clavovej a D. Dovič ovič ovej. Najväč ší zá ujem bol už tradič ne o pezinské mlyny, cintoríny a kostoly. Z
plá novaný ch deviatich vychá dzok
sa uskutoč nili všetky. Priemerne sa
na jednej zú č astnilo desaťzá ujemcov. Všetko nasvedč uje tomu, že to
bol dobrý ú stretový krok smerom k
ná vštevníkom v meste, ale aj
miestnym obyvateľom.
Takže na budú ci rok by stá lo za to
v organizovaní vychá dzok pokrač ovať, avšak podľa odporú č aní
ú č astníkov treba zlepšiťich propagá ciu.
(EL)

