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V tomto roku sa uskutočnil už XII.
ročník Literárnej súťaže žiakov a
študentov o Cenu primátora mesta
Pezin ka. Komisia v zložení
PaedDr. René Bílik, CSc. (predseda), Magdaléna Steinerová, PhDr.
Ľubomíra Miháliková, CSc., Daniela Debnárová posudzovala 77
súťažných prác prózy a poézie.
Ceny udelila týmto súťažiacim:
Žiacke práce - próza
1. miesto - Zelenáči - Danka Silešová, ZŠ Na bielenisku, 2. miesto Punťo - Jakub Novák, ZŠ Kupeckého, 3. miesto - Báj - Lucia Pavelková, ZŠ Kupeckého, - Pero - Michaela Reichbauerová, ZŠ Na bielenisku.
Žiacke práce - poézia
1. miesto - Slza - Lenka Vendlerová, ZŠ Fándlyho, 2. miesto - Tvár Petronela Pivarčiová, ZŠ Na bielenisku, - Upírka - Petra Valčeková,
ZŠ Na bielenisku, 3. miesto - Komár - Dominika Kasznárová, Petra
Jureníková, ZŠ Kupeckého, - Literatúra - Matúš Vik, ZŠ Holubyho.
Študentské práce - próza
1. miesto - nebolo udelené, 2.
miesto - Veritas - Michaela Galátová, Gymnázium Pezinok, 3. miesto
- 3 PS - Lenka Mináriková, Gymnázium Metodova Bratislava.
Študentské práce - poézia
1. miesto - Amália - Linda Piktorová
- Gymnázium Pezinok, 2. miesto Cukrík - Barbora Nováková, Gymnázium Pezinok, - Pirili - Miroslava
Kišoňová, Pedagogická akadémia
Modra, 3. miesto - Roni - Veronika
Nouzová, Pedagogická akadémia
Modra.
Ocenení účastníci získali finančnú odmenu. Vybrané práce
uverejníme v budúcom čísle. (mo)

Mesto Pezinok prekvapujúco
nevstúpilo do Združenia miest a
obcí Malokarpatského regiónu, ale
spolu s okolitými obcami založilo
mikroregión. Na dôvod sme sa spýtali primátora Olivera Solgu: - Nevstúpili sme do Združenia miest a
obcí Malokarpatského regiónu pre
vážne výhrady, ktoré k nemu máme. Toto združenie síce existovalo
9 rokov, ale bez registrácie a právnej subjektivity, preto sme žiadali
splniť niektoré naše podmienky.
Keďže neboli splnené, do združenia sme nevstúpili. Dňa 3. júna

2004 sme spolu s okolitými obcami
Vinosady, Viničné, Slovenský
Grob, Limbach založili mikroregión. Za predsedu sme si zvolili starostu Slovenského Grobu Jozefa
Javorku. Mikroregióny fungujú v
celej Európe, ale už aj na Slovensku. Výhodou je, že sú veľmi operatívne a konštruktívnejšie riešia
problémy na menšom území. U
nás sa to deje už dva roky, čo
máme spoločný stavebný úrad. V
budúcnosti to môže byť spoločné
riešenie rozvoja vinárstva, vinohradníctva, cestovného ruchu, do-

pravy a služieb, ako napríklad nonstop fungujúcich lekární. S našimi
partnermi máme korektné vzťahy a
chceme ich prehlbovať. Pezinok
môže okolitým obciam za výhodných podmienok poskytnúť prezentáciu a reklamu stálu i príležitostnú, napríklad pútačmi, stánkovým predajom, účasťou na Vinobraní a inými formami. Príležitostí
na užšiu a konkrétnu spoluprácu je
veľa. V tom vidíme význam nášho
mikroregiónu, ktorý bude mať
svoje stanovy a čoskoro bude zaregistrovaný.
(mo)

Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v tomto roku
sa uskutoční 2. júla o 8.30 hod. v
zasadačke na mestskom úrade.
Poslanci budú prerokúvať správu o
plnení rozpočtu, stave zelene,
správu o stave pasportizácie a vysporiadania majetku mesta, správu
o stave školských budov a zariadení, vyhodnotenie činnosti primátora
a hlavnej kontrolórky a iné.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude
konať až po letných prázdninách
10. septembra.
(mo)

Júlový poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci - 7.7. od
16.00 do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku, miestnosť č. 19.
Poslanci Mestského zastupiteľstva
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)

Po skončení činnosti vojenského
útvaru v Pezinku odovzdalo Ministerstvo obrany SR uvoľnené objekty kasární rezortu spravodlivosti. Ten tam chce definitívne
umiestniť špeciálny súd na prejednávanie prípadov závažnej trestnej
činnosti. V objekte bude umiestnená tiež justičná akadémia, ktorá
bude zabezpečovať vzdelávanie
prokurátorov a vyšších justičných
pracovníkov. V Pezinku tak pribudnú dve nové inštitúcie, ktoré
vytvoria nové pracovné miesta.

"Sme radi, že objekt kasární je
strážený a bude dobre využitý. Obávali sme sa, aby kasárne neboli
odovzdané viacerým užívateľom,
takto môžeme očakávať, že objekt
sa ešte zveľadí," - povedal nám
primátor Oliver Solga.
Nie je žiadnym tajomstvom, že
Mesto Pezinok by bolo uvítalo bezplatné odovzdanie kasární do jeho
majetku s tým, že by tu zriadilo byty,
sociálne služby, pastoračné centrum pre sídlisko Sever, športoviská
a iné.
(mo)

Súčasťou príprav na letnú turistickú sezónu zo strany samosprávy
mesta je vydanie novej mapy Pezinka a prospektu Po pezinských
uličkách. Oba materiály by mali byť
záujemcom k dispozícii v Informačnom centre na Radničnom námestí
č. 9 už začiatkom júla. Vyjde nielen
v slovenčine, ale aj v angličtine a
nemčine.
Mapa poslúži jednak na orientáciu v meste a bude tiež zdrojom
kontaktov na bežné služby nielen
pre turistov, ale i návštevníkov
nášho mesta (ubytovacie a stravovacie zariadenia, autoservisy, opravovne bicyklov, zmenárne a pod.).
Prospekt, tak ako to sľubuje jeho
názov, by mal byť praktickým itinerárom pri prechádzkach po centre
mesta. Pripomína minulú podobu
jednotlivých ulíc a poskytuje údaje
o pozoruhodných objektoch, ktoré
sa na nich nachádzajú.
(EL)

Mesto Pezinok hľadá záujemcov
o opravy mestských hradieb, najmä v profesiách murár a kamenár.
Práca je vhodná predovšetkým pre
študentov a dôchodcov a bude sa
vykonávať v letných mesiacoch júl
až september.
Ráta sa s tým, že menší pracovný
kolektív najskôr hradby vyčistí a
potom bude opravovať. Financovanie a dodávku materiálu zabezpečí
mesto.
Záujemcovia o tieto práce sa
môžu prihlásiť čo najskôr priamo
na Mestskom úrade v Pezinku, kde
treba podať žiadosť pod značkou
Hradby.
(msú)

Nové zákony č. 24/2004 a
218/2004 Z.z. priniesli zmeny v oblasti komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a miestnych poplatkov.
Druhý zákon zrušil poplatok zo
vstupného, predaja alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov a
reklamy. Od 1. januára 2005 stráca
účinnosť aj poplatok za ubytovaciu
kapacitu.
Zákon č. 24/2004 určuje sadzbu
poplatku za odpady na kalendárny
deň a osobu a stanovuje rozmedzie u fyzických osôb od 0,20 do 3,30 Sk
(za osobu) a u právnických osôb a

podnikateľov od 0,10 až 1,60 Sk za
liter odpadov.
Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Pezinku schválili Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004, ktorým
sa určuje sadzba poplatku za vývoz
odpadu na II. polrok 2004
- pre fyzickú osobu: 0,96 Sk za
osobu a kalendárny deň, keď má v
meste trvalý alebo prechodný pobyt
v rodinnom dome; 1,24 Sk na osobu
a kalendárny deň, keď má trvalý
alebo prechodný pobyt v bytovom
dome; 1,30 Sk za osobu a kalendárny deň, keď užíva alebo je oprávnený užívať nehnuteľnosť na iný účel

ako na podnikanie a nemá trvalý ani
prechodný pobyt;
- pre právnickú osobu a podnikateľa platí poplatok rovnajúci sa
súčinu sadzby poplatku za 1 l odpadu, počtu litrov a počtu vývozov.
Zmenila sa tiež sadzba poplatku
pri zaberaní verejného priestranstva
umiestnením prenosných reklám:
do 1 m2 2000 Sk a nad 1 m2 2500
Sk/ročne.
Vo VZN sú ďalej informácie o ohlasovacej povinnosti, vzniku poplatkovej povinnosti a možnosti zníženia a
odpustenia poplatku.
Úplné znenie VZN je prístupné na
Mestskom úrade.
(mo)

K menším, ale dôležitým stavbám v meste patrí novovybudovaný
chodník a parkovisko na Jesenského ulici pri knižnici. Toto nové riešenie nielen skrášli vstup do centra mesta, ale po odvodnení odstráni
problémy s kalužami vody pri dažďoch, vytvoria sa nové miesta na
parkovanie a pribudne aj nová zeleň.
(mo)

