Mesto Pezinok v uplynulých
dň och prikročilo k vylú čeniu automobilovej dopravy v okolí Starej
radnice. O tomto kroku, ako nám
povedal primátor Oliver Solga, sa
uvažovalo už pri ukončení rekonštrukcie.
Uzavretie cesty sa javíako opodstatnené . V okolí radnice vznikla
malá pešia zó na, sú tam obchodíky
a reštauračné zariadenia, ľudia
sedia vonku, a nebolo by príjemné ,
keby im za chrbtom parkovali a jazdili autá.
"Myslím si, že to patrí do centra
mesta, nakoniec aj reakcie ľudí
sú veľmi priaznivé. Mnohí to považujú za začiatok peš ej zóny.
Samozrejme, vyskytujú sa aj
hlasy proti, najmä vodiči sa ponosujú , že keď chcú prejsť na Holubyho ulicu musia zachádzať až k
parku. Pozitívnych ohlasov je
vš ak oveľa viac. O opä tovnom
sprejazdnení cesty uvažujeme
až po 30. septembri, nie je vš ak
vylú čené ani to, že cestu ponecháme uzatvorenú natrvalo,"
(mo)
uviedol O. Solga.

Manž elia Stojkovičovci hlasovali vo volebnej miestnosti na Kollárovej ulici.
Snímka autor
V dň och 16. a 17. mája sa uskutočnilo na Slovensku referendum o
vstupe krajiny do Euró pskej ú nie. K
tomu, aby bolo referendum platné ,
muselo sa na ň om zú častniť
pä ťdesiat percent zapísaných voličov.
Nižšia ú časť v prvom volebnom

dni signalizovala, že sa nenaplnia
optimistické odhady z prieskumov,
čo spôsobilo u ľudízodpovedných
za prípravu referenda dosť nervozity. Napokon konečný výsledok
znel: na referende na Slovensku
sa zú častnilo 52,15 percenta voličov, za vstup hlasovalo 92,46

Jeden z prvých vä čších problé mov, ktorým sa zaoberalo nové
vedenie mesta, bol komunikačný
obchvat Pezinka poza priemyselnú zó nu. O obchvate sa hovorilo viac rokov, ale mal viesť po
rozšírenej komunikácii na Bratislavskej, Jesenské ho a Moyzesovej ulici, s vyú stením povedľa
cintorína na cestu Pezinok - Viničné .
Nové riešenie navrhuje odklonenie už v prvej zákrute za Svä tým Jurom nadjazdom nad železničnou traťou a poza priemyselnú
zó nu, čističku odpadových vôd,
Drevokombinát, odpadové jamy

pri tehelni, napojením na cestu
Pezinok - Viničné a pokračovaním
do Modry.
"Z Vyš š ieho ú zemného celku
Bratislavského kraja sme dostali písomné vyjadrenie, že naš u žiadosť vybavili kladne a
nové navrhované rieš enie zaradili do Ú zemného plánu VÚ C.
Považujem to za ú spech a som
rád, že týmto rieš ením predídeme rozdeleniu mesta na dve
časti, ako je to vo Svä tom Jure,"
povedal nám primátor mesta Oliver Solga.
Termín začiatku výstavby obchvatu nie je ešte známy.
(mo)

percenta zú častnených, proti
bolo 6,2 percenta. Referendum
bolo teda platné , čím Slováci urobili dôležitý krok k začleneniu do
ú nie.
V Bratislavskom kraji sa na plebiscite zú častnilo 59,45 percenta
voličov (najvyššia ú časť zo všetkých slovenských krajov) a za
vstup hlasovalo 95,15 percenta
zú častnených. V okrese Pezinok
na referendum prišlo 55,44 percenta voličov, za vstup bolo 93,46
percenta zú častnených. Najvyššia
ú časť bola v Limbachu (66,09 percenta) a v Dubovej (61,33 percenta). Najmenej voličov k urnám
prišlo v Jablonci - 46,12 percenta.
V Pezinku sa volilo v pä tnástich okrskoch. Spolu sa na referende zú častnilo 9801 voličov,
čo predstavuje 56,52 percenta
zapísaných voličov. Za vstup do
ú nie hlasovalo 94,68 percenta
voličov, proti bolo 4,69 percenta.
Najvyššia ú časť bola v okrsku č. 1
(Holubyho ul.) - 62,11 percenta, č.
2 (Kollárova ul.) a č. 11 (Hrnčiarska
ul.) - v obidvoch prípadoch 60,54
percenta. Najmenej voličov prišlo v
okrskoch č. 6 (Cajlanská ul.) 51,22 percenta a č. 9 (Na bielenisku) - 52,05 percenta.
Ú časť na referende v Pezinku
bola o pár percent vyššia ako je
celoslovenský a okresný priemer.
Platí to tiež o percente odovzdaných hlasov za vstup do ú nie.
I keď ú časť na referende nebola
taká, ako sa očakávalo, vä čšina
Pezinčanov povedala integr ácii
Á NO. Mnohíz nich si uvedomujú ,
že zázraky sa po vstupe do ú nie
okamžite diať nebudú , plebiscit
skôr spájajú s ďalšou perspektívou
nášho štátu.
(mo)

Aj tento rok čaká pezinské
deti k ich sviatku bohatý program. Celomestská akcia ku
Dň u detísa uskutočnív sobotu
31. mája od 14.00 hod. v Zámockom parku.
Ako nás informovali organizátori na tribú ne ako prvá vystú pi
hudobná skupina Arion. Potom
sa predstavia v programe nazvanom Najlepšie z našej činnosti deti z pezinských škôl. Po
nich prídu na pó dium klauni a
teta Anka a krtko Rudko.
Pripravené je množstvo ďalších sprievodných akcií, ktoré
sa budú konať v parku a na hádzanárskom ihrisku.

