V sú vislosti s privatizáciou Polikliniky Pezinok a jej prechodom do
vlastní
ctva mesta, zostáva nedorieš ená otázka, čo s rozostavaný m objektom pri Psychiatrickej liečebni,
ktorý bol po zruš eníOÚ NZ v správe
Polikliniky Pezinok.
"Ponú kajú sa dve možnosti. Jednou je to, že objekt bude slú žiť pôvodnému ú čelu a bude tu zdravotní
cke zariadenie s lôžkovou časťou.
V sú časnosti, keď zdravotní
ctvo prechádza reš trukturalizáciou a skôr sa
počty lôžok znižujú ako tvoria nové,
nie je isté či sa tento zámer podarí
uskutočniť. Budeme sa vš ak o to
snažiť, aj keď rozhodujú ci bude postoj Ministerstva zdravotní
ctva. Druhý m rieš ení
m, keď by prvá alternatí
va nevyš la, je preprojektovaťpustnú ci objekt na malometrážne byty, tzv.
š tartovacie, hlavne pre mladé rodiny. Keby sa podarilo zí
skaťprí
spevok zo Štátneho fondu bý vania, dalo
by sa tu vybudovať 40 - 50 malometrážnych bytov pre naš ich občanov" povedal nám primátor mesta Ivan
Pessel.
O konečnom využitíobjektu budú
rozhodovať poslanci Mestského zastupiteľstva, pravdepodobne eš te v

Na ulici 1. mája sa zač ala v jú li
vý stavba novej š portovej haly pre
džudo i ďalš ie š porty ako zápasenie, bojové umenia a iné. Vý stavba
sa skončípravdepodobne v septembri budú ceho roku.
Investorom stavby, v náklade 25
miliónov Sk, je I. JC Pezinok. Finančné krytie zabezpeč uje klub
džuda aj zo sponzorský ch prostriedkov.
Sú časťou objektu bude i menš ia
miestnosť - rozcvičovňa, š atne a
ďalš ie nevyhnutné vybavenie. V
hale budú dve tatami, vyhovujú ce
požiadavkám Európskej ú nie džuda, takže sa tu budú môcť konať i
vý znamnejš ie podujatia v džude.
Hľadisko bude mať kapacitu 350
divákov.
(mo)

tomto roku.
Tento objekt sa začal stavaťv roku
1990. Č asť stavby, najmä v počiatočnom š tádiu sa budovala v rámci
akcie Z, pretože bý valý KNV vyčlenil
na stavbu len 12 milió
nov korú n a
potrebný ch bolo pätnásť. Ostatné tri
milió
ny sa preto prestavali v zetke svojpomocne. Potom objekt prevzal

bý valý OÚ NZ, ktorý pokračoval vo
vý stavbe a realizoval hrubú stavbu.
V roku 1993, keď doš lo k zruš eniu
OÚ NZ, stavba preš la do správy pezinskej polikliniky. Tá vš ak od š tátu
na pokračovanie vý stavby už peniaze nedostala, preto sa vý stavba
zastavila a od toho času objekt pustne.

V rámci obč ianskej vybavenosti
sa budovalo zo š tátnych prostriedkov na sí
dlisku Sever obchodné
stredisko, ktoré je nedokončené.
Rozostavaný objekt bol majetkom
š tátu, ktorý ho predal jednej sú kromnej koš ickej firme.

Dlhý čas sa so stavbou nič nedialo, až sa začala rozpadávať a ohrozovať najmä deti, ktoré sa tu voľne
pohybovali. Hovorilo sa aj o tom, že
sa tu schádza mládež a uží
va tam
drogy a fajčí
. Obyvatelia mali vý hrady i k neestetickému vzhľadu.
Keďže vlastní
k stavby na viaceré
vý zvy, aby vý stavbu urý chlene
ukončil, nereagoval, mesto požiadalo stavebné oddelenie Okresného
ú radu Pezinok o vydanie nariadenia
na odstránenie stavby.
Ako nám v uplynulý ch dňoch povedala pracovní
č ka OkÚ Ing. Popluhárová, konanie v tejto veci sa aj zača-

Dňa 12.9. 2002 si
pripomí
name nedožité š esťdesiate narodeniny manžela,
otca a dedka
Vojtecha BAUERA
Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu prosí
m tichú
spomienku.
S láskou spomí
najú manželka,
deti s rodinami a priatelia

lo, avš ak medzitý m sa dostavil na
OkÚ už nový majiteľ nehnuteľnosti
Ró
bert Raš ko z Koš í
c, ktorý požiadal o pozastavenie rozhodnutia na
odstránenie stavby, keďže má zámer objekt zrenovovať na bytové
ú čely.
Nový majiteľ prisľú bil, že urý chlene zabezpečívypracovanie novej

projektovej dokumentácie s potrebný mi vyjadreniami prí
sluš ný ch orgánov š tátnej správy, ktoré sú potrebné na vydanie stavebného povolenia.
Č i ide o ozajstný záujem stavbu
dokončiť, alebo len snahu oddialiť
vý kon rozhodnutia na odstránenie
stavby, ukáže čas.
(mo)

Dňa 14.10. 2002
uplynie 15 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko
Ferdinand
LIBANT
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosí
m tichú spomienku.

Dňa 21.10. 2002
uplynú 2 roky č o nás
navždy opustila naš a drahá manželka
a matka
Júlia
MATOLEKOVÁ
Kto ste ju poznali venujte jej prosí
m tichú spomienku.

Manželka Emília, syn Františ ek
a dcé ra Má ria s rodinami

Manžel, deti s rodinami
a rodina Kosová

Sezóna v prí
rodnom kine je za
nami. Pri tom stave "amfí
ku", v
akom sme ponú kali návš tevní
kom
filmové predstavenia, sme prekvapení
, že filmy videlo o 217 návš tevní
kov viac ako v roku 2001. Na 88
predstaveniach sa zú č astnilo 11
796 návš tevní
kov. Priemerná návš tevnosť bola 134 osôb na jedno
predstavenie, č o je o 7 viac ako
vlani. Priemerné vstupné sa zvý š ilo o necelú korunu (51,60 Sk).
Pokiaľ najväčš í
m hitom v prí
rodnom kine v minulom roku bol Pearl
Harbor (1747 návš t.), v tomto roku
to bol Spider Man (1757) a Muži v
č iernom II (1194).
Pevne verí
me, že popri jesennom zbere a uží
vanídarov prí
rody
sa stretneme aj v kine Domu kultú ry. A v roku 2003 opäťv prí
rodnom
kine, ale v krajš om prostredí
.
Timotej Matiaš ko
vedúci kina

Kultú rne centrum v Pezinku otvára v š kolskom roku 2002/2003 astronomický krú žok a SCI-FI krú žok.
Je určený vš etký m záujemcom o
vesmí
r a mimozemské civilizácie
pre deti i dospelý ch.
Popri teórii ponú kame i pozorovanie planét a hviezdnej oblohy
astronomický mi ďalekohľadmi,
fotografií
, diaobrázkov, videa, CD,
internetu a PC. Astronomický krú žok bude každý utorok od 17.30
do 19.00 hod.
Otvorenie krú žkovej č innosti sa
uskutoč ní15. októbra 2002 o 17.30
hod. v Dome kultú ry, miestnosť č.
109. Poplatok za desaťstretnutípo
dvoch hodinách je 200 Sk.
(ľ d)
Stredné odborné uč iliš te M.R. Š tefánika 9, 902 01 Pezinok v zmysle
Zákona o verejnej službe vyhlasuje
vý berové konanie
na obsadenie miesta vedú ceho ekonomického ú seku. Požadované je
vysokoš kolské vzdelanie ekonomického smeru a znalosť práce s PC.
Prax v odbore je ví
taná. Požadované
doklady: overená fotokópia diplomu,
profesijný životopis.
Termí
n nástupu: 1.12. 2002.
Žiadosti doruč te osobne alebo poš tou najneskôr do 21.10. 2002 na adresu š koly.

