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O pár dní bude otvoria nový hypermarket Tesco, ktorý bude
súčasťou obchodného centra s
označením SAHARA shopping
park. Jeho vybudovanie bude významným prelomom v rozvoji obchodnej siete a služieb v Pezinku,
ktoré doteraz v tomto smere za
ostatnými mestami značne zaostávali. Aký názor má na to primátor
mesta Oliver Solga?
- Záujem o výstavbu hypermarketu
v Pezinku bol už dlhšie, zástupcovia
obchodných spoločností sem prichádzali, ale chýbala vôľa sa tým
konkrétnejšie zaoberať. Ponuky sa
nestretli s kladným ohlasom s tým,
že by sa poškodili záujmy obchodníkov v centre mesta a podobne.
Toto myslenie bolo potrebné prekonať. Predsa aj občania nášho
mesta majú právo pohodlnejšie a
tiež výhodnejšie nakupovať, ako je
to v iných mestách našej veľkosti už
roky samozrejmosťou. Nám ale
nešlo o to, aby sa tu vybudoval jeden veľký obchod, chceli sme, aby
tu vyrástlo väčšie obchodné centrum. To sa vďaka firme DISI, ktorá
sa projektu ujala, zrejme v najbližších rokoch podarí. V obchodnom
centre Sahara budú okrem Tesca
osobitné veľkopredajne nábytku a
elektra, supermarket MÓLO, pekáreň, rýchle občerstvenie, Disco
club, hotel, čerpacia stanica, autoumyváreň a iné. Opodiaľ, popri potoku vyrastú nové bytovky a rodinné

domy. Ide o veľmi ambiciózny projekt.
l Obavy obchodníkov z centra
mesta teda pominuli?
- Možno tí, ktorí sa najviac výstavby
hypermarketu obávali, nájdu miesto pre svoje prevádzky v novom
obchodnom centre. Vieme, že tam
budú Stamet, Nábytok Galan, Bageta. V centre mesta zas možno pribudnú ďalšie reštauračné zariadenia, kaviarne, značkové predajne,

Vychádzky:

kostol s možnosťou výstupu na
vežu s výhľadom na Pezinok.
Návštevníkov kostolov prosíme o
vhodné oblečenie. Koordinátor
vychádzok a prehliadok kostolov:
Peter Sandtner, mobil 0904 427
201.

1.7. (štvrtok) o 17.00 hod. - Cajlanský kostol (autobus z námestia o
16.40 hod.)
10.7. (sobota) o 16.00 hod. v
obradnej sieni Starej radnice - spomienkové stretnutie na tému: Život
a dielo spisovateľa a kňaza P. Jozefa Bráneckého SchP za účasti
emeritného provinciála rehole piaristov P. Alojza Jozefa Horvátika
SchP
15.7. (štvrtok) o 17.00 hod. v Malokarpatskom múzeu na ul. M.R. Štefánika 4 - Z depozitára múzea
26.7. (pondelok) po večernej omši
vo Farskom kostole - spomienkové
stretnutie pri príležitosti sviatku sv.
Anny patrónky Pezinka, spojené s
kladením vencov pri pamätníku
obetiam 1. svetovej vojny
29.7. (štvrtok) o 17.00 hod. v Mestskom múzeu na ul. M.R. Štefánika
1 v Starej radnici - Deň otvorených
dverí - Z histórie Starej radnice a
prezentácia výsledkov archeologického výskumu Mestského
múzea.

Harmonogram prehliadok
kostolov so sprievodcom:
- každý utorok:
- od 15.00-16.00 hod. - Farský kostol
- od 16.00-17.00 hod. - Kláštorný
kostol
- od 17.00-18.00 hod. - Dolný kostol
- od 18.00-19.00 hod. - Evanjelický

cestovné kancelárie. Táto zóna sa
tak stane miestom oddychu pre
turistov, ale aj Pezinčanov. Naskytne sa aj šanca rozšíriť jestvujúcu
pešiu zónu.
l Vráťme sa ešte k hypermarketu, vieme, že je aktuálna výstavba
i ďalších...
- Už sa o tom viackrát písalo, v najbližšej dobe pribudnú ďalšie dva. V
strede mesta, v prízemí bývalého
hotela Grand vyrastie supermarket

Billa. Jeho výstavba sa trošku
zdržala, bol problém s dostatočným
počtom parkovacích miest, ale to
sme už prekonali. Navyše sa popritom zušľachtí verejná zeleň a k lepšiemu sa zmení i vzhľad celej budovy, ktorá doteraz pustla. Ďalší hypermarket Hypernovy bude stáť v
blízkosti čerpacej stanice medzi
Seneckou a Šenkvickou cestou.
Majú ho dokončiť tiež ešte v tomto
roku.
(mo)

Centrum voľného času v Pezinku od roku 2002
organizuje vedomostnú súťaž pre deti pod názvom Pezinský milionár.
Deti z pezinských škôl spravidla raz za dva mesiace, podobne ako v televíznej relácii, súťažia o
zaujímavé vecné ceny. O súťaž je veľký záujem,
do hľadiska často prichádzajú i učitelia a príbuzní
súťažiacich.
Naposledy sa súťaž v tomto školskom roku uskutočnila 8. júna pod vedením Evy Olšiakovej a
Janky Linduškovej. Prihlásilo sa do nej 25 detí. Zo
štvorice vyžrebovaných si najlepšie počínala Katarína Balážiková z pezinského Gymnázia, ktorá
zodpovedala na všetkých 15 otázok, čím sa stala
najúspešnejšou tohtoročnou účastníčkou. Ako
výhru si odniesla walkman.
(mo)
Moderátorka Eva Olšiaková
(vľavo) so súťažiacou Katarínou Balážikovou.
Snímka autor

Promenádne koncerty v rámci Kultúrneho leta v Pezinku:
- každú nedeľu od 17.00 hod. na
pódiu pred Zámkom.
4.7. - Malokarpatské folklórne Návraty - galaprogram spojený s výstavou remeselných prác detí v
spolupráci Komunitnej nadácie
Revia, Mesta Pezinok a Kultúrneho
centra (vystúpia folklórne skupiny z
Modry, Častej, Šenkvíc a ZUŠ Pezinok)
11.7. - Klub spoločenských tancov
Petan - popoludnie spoločenských
tancov
18.7. - Strapec - koncert pezinskej
hudobnej formácie
25.7. - Krtinec - koncert pezinskej
rockovej kapely
31.7. (sobota) o 20.00 hod. - Letný
hudobný Uragán - (účinkujú: A.
Kraus, P. Marcin, hud. skupiny
Desmod a U.K.N.D. a príde aj malý
Mirko), amfiteáter
Dom kultúry: 1. - 25.7. - výstava
Leopold Sersen - Dotyky ducha,
grafické diela saleziánskeho kňaza. Výstava venovaná 57. výročiu
kňazstva autora (minigaléria KC).
Bližšie informácie o promenádnych koncertoch: Kultúrne centrum
Pezinok, tel. 033/641 39 49. (EL)

Veľký problém, ktorý sa dotýka
väčšiny regiónov Slovenska je
vysoká miera nezamestnanosti.
Úradom práce v zahraničí a teraz
miestami aj na Slovensku pomáhajú situáciu riešiť agentúry pre
sprostredkovanie práce.
Prípravné práce pre vznik takejto inštitúcie sa rozbehli aj v regióne Pezinok. Jej zakladateľom je
Ing. Ľubor Gallaš, ktorý má s prácou s ľuďmi bohaté skúsenosti.
Pracoval na Ministerstve hospodárstva SR na oddelení sociálnej
politiky, bol riaditeľom Mestského
pohrebníctva v Bratislave, poradcom ÚR STV pre organizáciu a
riadenie, ... Otázka zamestnanosti je jeho srdcovou záležitosťou. Má viacerých spolupracovníkov, sympatizantov. Pociťuje podporu viacerých členov
katolíckeho ekumenického hnutia
Foccolare a významnej Americkej
cirkvi, ktorej je členom. Pomoc
však prichádza i z iných smerov a
zdrojov, je viacrozmerná.
Pri sprostredkovaní práce bude
agentúra aplikovať aj sociálny
rozmer. Máme tu na mysli zamestnanosť osobitne ohrozených
skupín občanov na trhu práce.
Vybrali a zoradili sme v poradí
tieto kategórie:
1. zamestnanosť opustených
rodičov
2. riešenie pracovného uplatnenia dlhodobo nezamestnaných
občanov a občanov v preddôchodkovom veku
3. zamestnanosť absolventov
škôl.

V odôvodnených prípadoch budeme riešiť aj problémy pracovného uplatnenia občanov so ZPS
a ČID, ale aj občanov prepustených z výkonu trestu. Pochopiteľne ťažiskom našej práce bude
riešenie zamestnanosti ostatných
častí obyvateľstva.
Veľmi nám v prvých dňoch pomáha empatický prístup Úradu
práce Pezinok, najmä riaditeľky
Dr. Velčíkovej a p. Búchovej.
Všetci obyvatelia Pezinka by mali
pochopiť, že takáto inštitúcia nielen rieši problémy nezamestnaných, ale zvyšuje solventnosť obyvateľstva, znižuje kriminalitu a
pod. To je reč zahraničných skúseností.
Agentúra by de jure mala začať
svoju činnosť na prelome rokov
2004 - 2005. Jej záber by mal siahať od Čunova až po Budmerice
(zatiaľ), mala by sprostredkúvať
prácu a pracovníkov pre zamestnávateľov na Slovensku i v zahraničí. Perspektívne by sa mala rozbehnúť činnosť i na úseku vzdelávania formou bezplatnej výučby
AJ, VT a teórie managementu.
Podrobnejšie informácie o našich výsledkoch v prípravnej fáze i
nasledovných etapách budeme
podávať priebežne. Sami uvítame akúkoľvek pomoc v ľubovoľnej forme (námety, informácie,
upozornenia a pod.). Budeme ich
evidovať na mobilnom telef. čísle
0915 435 482 alebo na adrese:
Ing. Ľubor Gallaš, P.O. Hviezdoslava 40, 902 01 Pezinok.

