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Mestské zastupiteľstvo prerokovalo hodnotiacu správu koncepcie
kultúry na rok 2003, ktorú predložil
zástupca primátora Jozef Chynoranský.
Správa podrobne hodnotí činnosť kultúrnych inštitúcií - Kultúrneho centra, Mestského múzea,
Mestského informačného centra a
mestských médií TV Pezinok a
Pezinčan. Prínosom v kultúrnom
živote mesta je i činnosť ďalších
inštitúcií, ktorými sú Základnáumelecká škola Eugena Suchoňa, Centrum voľného času, Malokarpatská
knižnica, Malokarpatské múzeum,
Malokarpatské osvetové stredisko
a niektoré občianske združenia.
V správe sa konštatuje, že popri
mnohých pozitívach v oblasti kultúry pretrvávajú niektoré problémy,
ako je nezáujem časti obyvateľov o
podujatia v KC, negatívne prejavy
v ľudských vzťahoch, nedobrý
vzťah k životnému prostrediu, vulgarizácia jazyka, negatívne vplyvy
niektorých médií a iné.
(mo)

Májový poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci - 5.
mája od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť
č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich
každodenných starostiach a radostiach súvisiacich s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich
námety a sťažnosti, či vysvetliť im
rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.
(EL)

Pozývame občanov Pezinka na
Deň otvorených dverí na Mestskom úrade, ktorý sa uskutoční v
stredu 12. mája od 8. - 17.00 hod.
Jeho cieľom je umožniť občanom
zoznámiť sa bližšie s prácou tohto
orgánu samosprávy či už osobnou
návštevou jednotlivých pracovísk
alebo prostredníctvom štyroch
diskusných stretnutí v zasadačke
č. 12: Aktuálne otázky separovaného zberu a znečisť ovania
ovzdušia v Pezinku (8.00 hod.),
Ako funguje MsÚ v Pezinku (kompetencie, organizačná štruktúra) 10.00 hod., Bezpečnosť v meste a
spolupráca občanov s Mestskou
políciou (14.00 hod.), Čo sa pripravuje v aktualizácii Územného
plánu Pezinka a Generel dopravy
mesta (15.00 hod.). O 16.00 hod.
sa uskutoční Hodina otázok a odpovedí s primátorom mesta Pezinok Mgr. Oliverom Solgom.
Organizované skupiny treba nahlásiť vopred na Mestskom úrade
č.dv. 9, tel. 033/6901 102.
(EL)

Tretie tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v
piatok 28. mája. Poslanci budú prerokúvať rozbor hospodárenia mesta za
rok 2003, stanoviská dozorných rád Podniku bytových služieb a TV Pezinok, rozbor hospodárenia Kultúrneho centra, informáciu o stave životného
prostredia, návrhy na mestské ocenenia, Všeobecno záväzné nariadenie o
ochrane pamiatok a iné.
Zasadnutie sa uskutoční v zasadačke MsÚ na Radničnom nám., od 8.30
hod.
(mo)

Pri obhliadke Glejovky 11. marca
róms ki občania pracovníčka m
mestského úradu tvrdili, že ich deti
sa často sťažujú na bolesti brucha
a kŕče, čo podľa nich spôsobuje to,
že majú zlú pitnú vodu.
Mesto požiadalo o laboratórne
vyšetrenie vzorky vody Regionálny
úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Bratislave, ktorý vydal toto
stanovisko:
Na základe vašej žiadosti bola
dňa 18.3. 2004 odobratá a labora-

tórne vyšetrená vzorka vody z verejného vodovodu z bytov v rómskej osade Glejovka v Pezinku. Z
priložených protokolov o skúške č.
VHL - 02644 - VHL - 02646 vyplýva,
že vyšetrené vzorky vody vyhoveli
kritériám Vyhl. MZ SR č. 29/2002
Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu.
Zároveň boli odobrané a laboratórne vyšetrené vzorky vody aj z
iných odberových miest v Pezinku
a tie taktiež vyhoveli uvedenej vyhláške.
(mo)

Mesto Pezinok má vo vlastníctve 1182 ha lesov. Formou nájomnozmluvného partnerstva ich obhospodaruje organizácia Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Zmluva zahŕňa komplexnú činnosť v pestovateľskej i
ťažobnej oblasti, protipožiarne a protipovodňové opatrenia, údržbu ciest a
zvážnic.
Každý rok sa dodatkom k zmluve stanovuje plán ťažby a pestovateľskej
3
činnosti a nájomné za 1 m výťaženej drevnej hmoty.
V roku 2003 bolo vyťažených 4436 m3 drevnej hmoty, čo predstavuje
139,9 percent plánovaného množstva. Obnova lesa výsadbou bola vykonaná na 3,79 ha. Po ťažbe bolo vyčistených 5,23 ha plôch, ošetrenie mladých lesných porastov bolo vykonané na 26,55 ha. Na vyše 8 ha porastov
boli realizované prerezávky.
Ročné nájomné bolo takmer 1,8 mil. Sk, čo je 146,7 percent plánovanej
sumy.
(mo)

Výsledky volieb v okrese
1. kolo
Voľby prezidenta sa uskutočnili v
17 mestách a obciach okresu. Najviac hlasov získal V. Mečiar (30,53
perc.) pred E. Kukanom (29,06
perc.) a I. Gašparovičom (20,39
perc.). V. Mečiar zvíťazil v 13
mestách a obciach okresu, v Štefanovej mal rovnaký počet hlasov
ako E. Kukan. Kandidát SDKÚ vyhral v Pezinku, Modre a Limbachu.

2. kolo
Víťazom druhého kola voľby prezidenta v okrese sa stal Ivan Gašparovič, ktorý získal 14 219 hlasov

Aj keď v našom meste momentálne nevzniká väčšia investičná akcia, výstavba sa nezastavila. Realizujú sa menšie stavby, ktoré sú zapracované vo volebnom programe.
O ktoré stavby ide, sme sa spýtali
primátora Olivera Solgu: "Prvou
stavbou je úprava bývalého malého
trhoviska na Záhradnej ulici. Tu sme
rozšírili verejnú zeleň, vybudovali
chodník a 10 nových miest na parkovanie. Po úpravách tento priestor
vyzerá už kultúrnejšie. Ďalej sa začala výstavba spojovacieho chodníka zo zámkovej dlažby na sídlisku
Sever, pri parkovisku a otočnej
ploche pre autobusy. Do užívania
bol odovzdaný aj chodník na ulici 1.
mája pri mestskej plavárni a detskom ihrisku, kde prechádza veľa
ľudí."
V máji sa začne upravovať priestor od rohu Malokarpatskej knižnice
(Holubyho ul.) po predajňu Real
Market. Taktiež tu bude vybudovaný
chodník zo zámkovej dlažby, desať
parkovacích miest a nová verejná
zeleň. Súčasťou stavebných prác
bude vybudovanie kanalizačných
vpustí, aby sa tam už nevytvárali
kaluže vody.
Niektoré úpravy budú vykonané i
na rohu Holubyho a Moyzesovej ul.
pri priechode pre chodcov na železničnú stanicu. Problémy tu vznikajú
pri daždi a búrkach, voda vtedy stojí
na úzkom chodníku i na ceste a prechádzajúce autá ju vystrekujú na
chodcov. Vyriešiť to môže len vybudovanie nových kana lizačných
(mo)
vpustí a úprava chodníka.

V rovnakom termíne ako prvé
kolo volieb prezidenta SR sa uskutočnilo referendum o vypísaní
predčasných volieb. K urnám na
Slovensku prišlo necelých 36 percent voličov. Na to, aby bolo referendum platné musela by sa na
ňom zúčastniť viac ako polovica
všetkých oprávnených voličov.
Keďže to tak nebolo, referendum
bolo vyhlásené za neplatné.
V Pezinku zo 17429 zapísaných
voličov sa na referende zúčastnilo
30,87 perc. voličov, z ktorých 4,45
perc. sa vyjadrilo proti vypísaniu
predčasných volieb.
(mo)

(64,44 perc.). Druhému kandidátovi Vladimírovi Mečiarovi dalo svoj
hlas 7846 voličov (35,56 perc.). I.
Gašparovič zvíťazil v 15 mestách a
obciach okresu, V. Mečiar v dvoch
(Jablonec, Slovenský Grob).

(21,11 perc.), 4. Martin Bútora 925
(10,99 perc.), 5. František Mikloško
492 (5,85 perc.), 6. Rudolf Schuster 272 (3,23 perc.). Ostatní kandidáti získali menej ako 1 percento
hlasov.

Výsledky volieb v Pezinku

2. kolo

1. kolo

V druhom kole sa na voľbe v Pezinku zúčastnilo 8404 vo ličov
(48,57 perc.). S prevahou vyhral
Ivan Gašparovič, ktorý získal 5930
hlasov (70,56 perc.). Druhému kandidátovi Vladimírovi Mečiarovi voliči odovzdali 2474 hlasov (29,44
perc.).
(mo)

Vo volebných zoznamoch v Pezinku bolo zapísaných 17473 voličov. Na voľbách sa zúčastnilo
8471 voličov, t.j. 48,48 percent.
Najviac hlasov 2661 získal E. Kukan (31,63 perc.). Poradie na ďalších miestach: 2. V. Mečiar 2157
(25,64 perc.), 3. I. Gašparovič 1776

