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Byť občanom
v každodennom
živote
Byť občanom znamená mať súbor vlastností, ktoré sú v podstatných črtách totožné s tými, ktoré
sú nevyhnutné aj pri definovaní
pojmu "byť človekom". Zoberme si
ako príklad odvahu a statočnosť.
Odvahou je nielen poskytnúť pomoc druhému v mimoriadnej
alebo nebezpečnej situácii, ale aj
verejne sa postaviť proti negatívnym javom, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.
Teda nie ľahostajnosť alebo odoslanie anonymu, ale verejná prezentácia svojho názoru a jasné
vyjadrenie postoja. Ako primátor
sa s tým stretávam skoro denne.
Niekedy sa mi to javí ako zvláštny
druh slepoty, ako paralyzujúca
výhovorka, že "aj tak sa nič nezmení"...
Na druhej strane však už možno
vidieť v našom okolí aj to klíčenie
drobných zrniek občianskeho sebauvedomenia, najprv v podobe
záujmu a vytvárania vzťahu a neskoršie aj v snahe podieľať sa na
spolurozhodovaní a prijímaní
vlastnej zodpovednosti.
Deje sa to najmä v oblasti ekológie a starostlivosti o najbližšie životné prostredie. Práve tu dokážu
občania veľmi vehementne vyjadriť svoj názor tak na verejných
zhromaždeniach, ako aj formou
podpory petičným akciám. V
ostatnom období sme sa o tom
mohli presvedčiť práve v súvislosti
so skládkou odpadu v Novej jame.
Odmietavé stanovisko občanov k
už druhej skládke blízko centra
mesta motivovalo aj spôsob hlasovania poslancov MsZ. V týchto
a mnohých ďalších prípadoch sú
občania ochotní obetovať svoj
voľný čas a zaštítiť svoj názor i
vlastným menom.
Oveľa ťažšie splniteľná je už požiadavka niesť zodpovednosť
dlhodobo a cieľavedome, napríklad angažovanosťou v práci mestských zastupiteľstiev, rád a komisií. Tam už človek tlmočí a zastupuje nielen svoj ale i názor svojich
spoluobčanov - voličov. Tam už to
často iskrí rôznymi záujmami, lobizmom, ale i hľadaním kompromisov, ktoré určite nebudú po
chuti všetkým. To už nie je len jednoznačné "za", alebo "proti". Je to
často tá klasická škola demokracie, ale aj tolerancie, vecných argumentov a rozumného zvažovania.
A tiež všeobecne zrozumiteľné
deklarovanie vlastných postojov,
morálky a občianskej statočnosti.
Mojim neskromným želaním je,
aby toho bolo medzi ľuďmi čoraz
viac.
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Byty experimentálne aj svojpomocne
Mnohých občanov zaujíma, čo
všetko sa chystá na úseku výstavby v Pezinku. O zámeroch v
tejto oblasti budeme informovať
postupne, pretože investorov je
viac.
Mesto Pezinok ako investor zabezpečuje výstavbu 41 bytov na
Zumberskej ulici pod Pinelovou
nemocnicou. Rozostavaný pavilón, ktorý mal pôvodne slúžiť ako
zdravotnícke zariadenie, zmení
účel využitia na malometrážne byty
pre mladé rodiny a dôchodcov,
ktorí si nateraz nemôžu kúpiť byt
alebo postaviť dom. Výstavbu realizuje pezinská firma Batea.
Primátor mesta Oliver Solga nás

informoval, že mesto pripravuje
projektovú dokumentáciu na nadstavbu Materskej školy Za hradbami, kde budú byty. Taktiež sa pripravuje výstavba bytov v areáli Základnej školy na Kupeckého ulici.
Tu by mali vyrásť dve bytovky,
jedna pre mladých, druhá pre učiteľov. V obidvoch prípadoch je podmienkou, že záujemcovia si výstavbu zabezpečia vlastnými silami. Mesto im poskytne len pozemok a projektovú dokumentáciu.
Ak sa tento experiment vydarí, aj v
budúcnosti bude mesto podporovať túto formu výstavby, keď stavebníkom poskytne lacnejšie pozemky a projekty.

Rozhodnúť musí ministerstvo zdravotníctva
Primátor mesta dostal list občana, v ktorom kritizuje zdevastované budovy v starej časti Psychiatrickej liečebne Philippa Pinela a
zároveň navrhuje ich možné využitie.
Tento žalostný stav objektov je primátorovi známy, žiaľ, mesto
nemá dosah na ich využitie, pretože nie je ich majiteľom. Patria rezortu zdravotníctva, rozhoduje o nich priamo Ministerstvo zdravotníctva. O využití opustených priestorov už bolo niekoľko rokovaní a
informácií, ale zatiaľ sa v tejto veci definitívne nerozhodlo.
(mo)

Zápis detí do materských škôl
Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994 o predškolských zariadeniach v znení
neskorších predpisov a nariadení riaditeľ materskej školy prijíma deti do
materskej školy na základe prihlášky. Prihlášky do jednotlivých materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Pezinok na nasledujúci školský rok 2005/06 sa podávajú v marci 2005. Miesto, čas podania
prihlášky i počet voľných miest vo vekovej štruktúre je uvedený v tabuľke.
Dátum

Čas

Veková štruktúra Počet
voľných miest
voľných
miest

Bystrická 1

14.3.

9.00-17.00

1.9. 01 - 28.2. 03
(2,5 - 4 roční)

25

Holubyho 49

2.3.

13.00-17.00

1.9. 99 - 28.2. 03
(2,5 - 6 roční)

15

30.-31.3. 15.00-18.00

1.9. 99 - 28.2. 03
(2,5 - 6 roční)

24

1.9. 99 - 31.8. 00
(5 - 6 roční)

10

1.9. 00 - 31.8. 01
(4 - 5 roční)

13

1.9. 01 - 31.8. 02
(3 - 4 roční)

18

1.9. 02 - 28.2. 03
(2,5 - 3 roční)

7

Vajanského 16
Za hradbami 1

21.3.

16.00-17.00

Záhradná 34

3.3.

16.00-17.00

1.9. 01 - 28.2. 03
(2,5 - 4 roční)

16

Základná škola
s mat. školou
Orešie 3

8.3.

10.00-17.00

1.9. 99 - 28.2. 03
(2,5 - 6 roční)

25

V Materskej škole Svätoplukova a v Materskej škole gen. Pekníka je
kapacita na školský rok 2005/06 naplnená.

Z množstva ďalších drobnejších
akcií spomenieme budovanie chodníkov, trávnikov a kanalizačných
vpustov na Štefánikovej, Moyzesovej, Kukučínovej, Jesenského ulici
a v iných častiach mesta.
Pozornosť sa venuje aj budovaniu
detských ihrísk. V pláne sú tri ihriská,
dve ukážkové vyrastú na sídliskách
Za hradbami a Muškát, jedno dobudujú na sídlisku Juh.
(mo)

Pripravujú publikáciu
o verejnej správe
Pracovníci Mestského múzea a
Malokarpatského múzea v Pezinku
pripravujú publikáciu o vývoji verejnej správy, ktorá vyjde k 358. výročiu udelenia výsad slobodnému
kráľovskému mestu Pezinku (14.
júna).
Riaditeľka Mestského múzea
Petra Pospechová nám o pripravovanej publikácii povedala: "Bude
obsahovať materiály o verejnej
správe od najstarších dochovaných písomností až po 20. storočie.
Chceli by sme to urobiť iným spôsobom, ako sa doteraz robili tieto
knižky. Myslíme si, že všeobecných informácií, ako fungovala verejná správa je dosť, my by sme
chceli na konkrétnych prípadoch
ukázať, aká bola náplň práce a právomoci jednotlivých mestských
funkcionárov a zamestnancov."
(mo)

Poslanecký deň
Najbližší poslanecký deň sa
uskutoční v stredu 2. marca na
Mestskom úrade, v miestnosti č.
19, od 16.00 do 18.00 hod.
Prítomní poslanci vám poskytnú
vysvetlenia rozhodnutí Mestského
zastupiteľstva a môžete sa na nich
obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.
(r)

Opäť pomohli
Mesto Pezinok úprimne ďakuje
firmám: Vinárstvo Pavelka a Sobolič, s.r.o., Vino Ludvik, Vino
Borik, Vitis, Ludvik Tretina,
Bageta a Cukráreň Eva za podporu prezentácie mesta na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour, ktorý sa uskutočnil 20. - 23. januára 2005 v Bratisla(EL)
ve.

Nový správca trhoviska
na Kupeckého ul.
Firma Petmas dňom 1.1. 2005
ukončila spravovanie trhoviska
na Kupeckého ulici. Novým
správcom trhoviska sa stal Bohuslav Bula. Mestské zastupiteľstvo
schválilo Trhový poriadok ako
VZN č. 3/2005.
(EL)

