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Naša čitateľka A. Kamanová
nás upozornila na prepisovanie
dátumu spotreby potravinárskych výrobkov v jednej pezinskej predajni. Jej podnet na prešetrenie sme zaslali inštitúcii,
ktorá je kompetentná v predmetnej veci konať - Štátnej veterinárnej a potravinovej správe
SR, odd. kontroly, Botanická
17, 841 04 Bratislava (tel. 02/
602 57 203).
Upozorňujeme občanov, aby
sa s podobnými problémami
obracali priamo na túto inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať v obchodnej sieti kontroly
kvality potravín.
(mo)

Občanov Pezinka sme prostredníctvom našich novín už viackrát
informovali o úsilí mesta získať do
svojho majetku budovu miestnej
polikliniky, ako o tom v roku 2002
rozhodol Fond národného majetku.
Napriek tomu mesto polikliniku nezískalo, ale prešla do majetku Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK). S takýmto rozhodnutím
Mesto Pezinok nie je spokojné,
preto podalo určujúcu žalobu na
súd proti trom inštitúciam, ktoré mali
prevod polikliniky na mestskú samosprávu uskutočniť. Ide o Fond národného majetku, Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva SR. Ako nám povedal primátor mesta Oliver Solga, všetci
veria, že súd rozhodne v prospech
mesta. V súčasnosti je pezinská
poliklinika v majetku aj správe BSK.
Touto informáciou pre občanov
chceme predísť ďalším dezinformáciam, ktoré sa v súvislosti s poliklinikou na verejnosti objavili.
Dňa 20. februára 2004 primátor

mesta O. Solga dostal list od predsedu BSK Ľuba Romana, v ktorom
sa píše:
"Vážený pán primátor, nakoľko sa
absolútna väčšina lekárov, ktorí sú
dnes v nájomnom vzťahu, vyjadrila
svojim podpisom ku zachovaniu
súčasného stavu správcovstva na
Poliklinike Pezinok, ako aj ďalšie
ekonomické opatrenia riaditeľa polikliniky vedúce ešte tento rok k vyrovnanému rozpočtu polikliniky,
rozhodol som, že polikliniku Pezinok nebudeme dlhodobo prenajímať inému subjektu. Alternatívne
pripravujeme pre polikliniku projekt
neziskovej organizácie, kde by prípadná účasť aj mesta Pezinok bola
vítaná."
Ako uviedol primátor O. Solga,
mesto má naďalej o polikliniku záujem, takisto ako aj nezisková organizácia či eseročka, ktorú skupina
lekárov založila. Zatiaľ predseda
BSK rozhodol tak ako je uvedené v
liste. Mesto preto naďalej čaká na
rozhodnutie súdu.
(mo)

l V marci ste mali v Pezinku pracovné stretnutie s ministrom
spravodlivosti Danielom Lipšicom. O čom ste hovorili?
- Tak ako sme dopredu avizovali,
reč bola o návrhu ministerstva spravodlivosti na zrušenie Okresného
súdu v Pezinku a zriadení špeciálneho tzv. Protikorupčného súdu.
Pánovi ministrovi som vysvetlil
prečo s týmto návrhom nesúhlasíme. Pokiaľ ide o špeciálny súd,
tento by poškodil imidž nášho
mesta, v médiách sa budú uvádzať
informácie o Pezinku v súvislosti s
korupčnými kauzami, mafiou a
pod. Pri predvádzaní obvinených a
pojednávaniach by sa museli robiť
osobitné bezpečnostné opatrenia,
čo by narušilo pokojný život v meste. Minister Lipšic nás informoval,
že sa uvažuje aj o inej alternatíve,
že špeciálny súd umiestnia do pe-

zinských kasární. Bol sa tam pozrieť spolu s ministrom obrany Jurajom Liškom a prišli sme k záveru,
že objekt kasární by na tento účel aj
vyhovoval. V súčasnosti je našou
snahou zachovanie Okresného
súdu v Pezinku, ktorý navrhuje ministerstvo spravodlivosti zrušiť. V
tejto veci sme sa obrátili na predsedu vlády Mikuláša Dzurindu a
keďže zákon bude schva- ľovať
parlament SR, tak aj na jeho poslancov. Uvažujeme tiež, že pro- ti
zrušeniu okresného súdu urobí-me
petičnú akciu občanov. Náš názor
je, že táto inštitúcia má v najväčšom meste v regióne opodstatnenie a jej zrušenie by skomplikovalo
život občanom mesta a okolitých
obcí, ktorí by museli chodiť na pojednávania do Bratislavy.
l V niektorých obciach a
mestách na Slovensku, kde sa

zrušili kasárne, sa potešili novému zákonu, na základe ktorého im uvoľnené objekty ministerstvo obrany odovzdá bezplatne. U nás to asi nepripadá do úvahy...
- Už som to čiastočne naznačil v
prvej odpovedi. Štát sa zrejme objektov našich kasární nechce
vzdať. V súčasnosti tam sídli vojenská prokuratúra a uvažuje sa, že tu
bude umiestnený špeciálny súd.
Samozrejme, že by nás potešilo
keby sme tento objekt získali, vyriešili by sme tým problém bývania,
najmä mladých ľudí, na niekoľko
rokov. Mohli by sme tu umiestniť
sociálne služby, pastoračné centrum pre obyvateľov Severu, sú tam
vhodné priestory aj na športoviská
a mnoho ďalších aktivít.
(mo)

17.4. 2004 - účasť mládeže z Pezinka na EUROPARTY v rakúskom Deutsch-Jahrndorfe.
V sprievodnom koncerte bude mesto zastupovať kapela Feelme (Petter-bicie, Tomáš-gitara,
Laco-basgitara). Začiatok o 19.00 hod.
Mladí ľudia z Pezinka, ktorí majú záujem zúčastniť sa na tejto Párty, na ktorej budú ich rovesníci z Maďarska a Rakúska, sa môžu prihlásiť do
10. apríla na Mestskom úrade v Pe-zinku, Radničné nám. 7, č.d. 9, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk. Dopravu autobusom hradí mesto. Na osvieženie budú k dispozícii nápoje za jednotnú cenu 1 euro. Autobus odchádza o 17.00 hod. spred Kultúrneho centra,
predpokladaný návrat okolo jednej po polnoci.
25.4. 2004 - účasť delegácie mesta na stretnutí
s pristupujúcimi krajinami (Česko, Maďarsko,
Slovensko) v partnerskom rakúskom meste Neusiedl am See. Na podujatí sa zúčastní primátor
Pezinka Oliver Solga, predseda Bratislavského
samosprávneho kra- ja Ľubo Roman, Vojtech

Gottschall za Slovenský cech pekárov a
cukrárov. Pezinok
budú reprezentovať
tanečníci a speváci
zo Základnej umeleckej školy a dychová
hudba Cajlané. Podujatie je spojené s oslavou 15. výročia firmy
pekárne Naglreiter z
Neusiedl am See, ktorá celé podujatie sponzoruje. Súčasťou slávnosti bude aj prezentácia chlebov zúčastnených krajín.
28.4. 2004 - EURÓPA, VITAJ - súťažné podujatie žiakov pezinských škôl, ktorého súčasťou
bude:
1. výstava víťazných prác celomestskej výtvarnej súťaže EURÓPA NA PALETE
2. vedomostný EUROKVÍZ v dvoch kategóriách
3. PRECHÁDZKA EURÓPOU - prezentácie

Dňa 4. - 6. júna 2004 sa uskutoční 2. ročník Cyklomaratónu
Pezinok - Neusiedl am See Mosonmagyaróvár - Pezinok.
Temer 300 kilometrov dlhá trať
je nielen symbolickým spojením
3 partnerských miest z troch
štátov, ale je i výzvou na netradičný športový výkon. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 10.
mája 2004 na Mestskom úrade,
č.d. 9, tel. 033/6901 102, fax:
033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk, kde získajú bližšie informácie o účasti.
V dňoch 12. - 13. júna 2004
organizuje Malokarpatské
múzeum v spolupráci s Cechom slovenských keramikov, SOU na ul. M.R. Štefánika
a mestom Pezinok 1. ročník
Medzinárodných keramických trhov. Záujemcovia o
účasť sa môžu prihlásiť na
sekretariáte podujatia v Malokarpatskom múzeu Pezinok,
ul. M.R. Štefánika 4, tel.
033/641 3347. Trhy budú nielen o predaji keramiky z celého Slovenska a Čiech, ale sa
v rámci nich uskutoční i súťaž
keramiky s vinohradníckovinárskymi motívmi a v točení
na hrnčiarskom kruhu.
Vinobranie v Pezinku bude v
dňoch 24. - 26. 9. 2004. Jeho
súčasťou bude aj celoslovenský
seminár o Vínnych cestách na
Slovensku. Bližšie informácie o
podujatí budeme priebežne zverejňovať v miestnych médiách
(časopise Pezinčan, Televízii
Pezinok, časopise Pezinský
podnikateľ a Pezinsko), resp. na
(EL)
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jednotlivých škôl, v rámci ktorých predstavia jednotlivé európske krajiny čo najpríťažlivej-šou
formou (hovoreným slovom, prostredníctvom
fotografií, obrazov a textovým materiálom, hudbou, piesňami, tancom, zvykmi, jedlami alebo
typickými výrobkami). Začiatok o 8.30 hod. v
Základnej škole Pezinok, Orešie.
30.4. 2004 - vydanie špeciálnej prílohy časopisu Pezinčan.
1.5. 2004 - o 18.00 hod. slávnosť na Radničnom námestí v Pezinku pri príležitosti vstupu
Slovenska do Európskej únie spojená so vztyčovaním európskej vlajky a promenádnym koncertom.
1.5. 2004 - prezentácia vín malokarpatskej
vinohradníckej oblasti v írskom meste Cork.
Koordinátor podujatí: Eva Lupová, Mestský
úrad Pezinok, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

