Tradícia organizovania literárnej súťaže o Cenu primátora
mesta mala v tomto roku už trinástu podobu. Zapojilo sa do nej
56 súťažiacich zo základných a
stredných škôl. Aj keď bol počet
prác nižší ako v minulom roku,
predsa mala súťaž dobrú úroveň.
Trojčlenná porota (predseda
PaedDr. René Bílik, CSc., Magdaléna Steinerová, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc.) vybrala
najlepšie práce v štyroch kategóriach – študentské práce v
poézii a próze a žiacke práce v
poézii a próze. Finančné ceny
najlepším autorom na slávnostnom vyhodnotení 25. mája odovzdal osobne primátor Oliver
Solga.
Najlepšie práce:

Študentské práce – próza
1. miesto: nebolo udelené, 2.
miesto: Filozof, Marcel Koman,
OA Pezinok, 3. miesto: Anolis,
Lukáš Peťko, Gymnázium Modra.

Študentské práce – poézia
1. miesto: Duša, Linda Piktorová, Gymnázium Pezinok, 2.
miesto: Poetka, Miroslava Košútová, SOU Komenského ul.,
3. miesto: Pštros, Matúš Lederleitner, OA Pezinok.

Prestavba rozostavaného zdravotníckeho pavilónu na malometrážne byty na Zumberskej ulici.
Snímka (mo)

V rozpočte mesta na rok 2005 sa ráta s financovaním viacerých menších
i väčších stavieb. Najväčším investičným zámerom je rekonštrukcia
rozostavaného zdravotníckeho pavilónu na objekt krátkodobého ubytovania na Zumberskej ulici. Ide o prestavbu 70 lôžkového objektu na 41 bytov
– 32 jednoizbových a 9 dvojizbových. Celkový investičný náklad stavby je
takmer 25 miliónov Sk, z toho 7 miliónov je nenávratná dotácia z Min. výstavby a regionálneho rozvoja a 18 mil. výhodný úver zo ŠFRB (na 30
rokov s 1% úročením). Dodávateľ stavby Batea – stav s.r.o. Pezinok sa
zaviazal stavbu ukončiť za 24 týždňov.
V tomto roku budú realizované aj ďalšie stavby chodníkov, parkoviska a
vodovodu. Chodníky budú vybudované na Komenského ulici (400 tisíc
Sk), Fándlyho ul. (2 mil. Sk), Trnavskej ul. (1 mil. Sk), v Zámockom parku k
Centru voľného času (130 tisíc Sk). S budovaním parkoviska sa ráta na
sídlisku Sever (1,2 mil. Sk) s termínom realizácie jún až september 2005.
Do rozpočtu je zaradené aj predĺženie vodovodu na Myslenickej ulici s investičným nákladom 600 tisíc Sk.
(mo)

Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku ako príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody a
krajiny zaradil niektoré miesta v
Pezinku do zoznamu miest na vyhradenie turistických trás pre organizovanie podujatí pre peších. Vyhradenými miestami v Pezinku sú:
1. Turistická trasa (žltá) č. 8131 v
úseku Pezinok (Zumberg) – Tri kamenné kopce
2. Turistická trasa (žltá) č. 8106 v
úseku Pod Peprovcom – Rybníček
3. Turistická trasa (zelená)č. 5103
v úseku Rybníček – cesta Pezinok –
Pernek
4. Turistická trasa (červená) č. 0703
v úseku Modra – Pezinok
5. Turistická trasa (modrá)č. 2406
v úseku Pezinok – Pernek
6. Turistická trasa Kuchyňa – Pezinok (Zumberg)
7. Časť turistickej trasy (Štefánikova magistrála) č. 0701 (červená)
v úseku Krásna hôrka (k.ú. Vinohrady – Pezinská Baba – k.ú. Pezinok).
Dôvodom vyhradenia miest je
zmiernenie tvrdosti zákona na častiach prírody s 2. stupňom ochrany
na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
(OÚŽP)

Žiacke práce – próza
1. miesto: Škriatok a Včielka,
Jazmína Piktorová, Gymnázium Pezinok, 2. miesto: Potok,
Simona Blanáriková, Pezinok,
3. miesto: Znamenie , Jakub
Kubovič, Pezinok.

Žiacke práce – poézia
1. miesto: Jeseň, Piate koleso,
On, Kristína Tančárová, ZŠ
Fándlyho ul. Pezinok, 2. miesto:
Miňo, Lukáš Minarovič, ZŠ
Orešie Pezinok, 3. miesto: Na
Van, Natália Vencelová, ZŠ
Orešie, Žiara, Barbara Rajnohová a Helena Zacharová, Pe(mo)
zinok.

Mesto Pezinok dáva poslednú
možnosť majiteľom nepovolených
reklám, aby si ich do konca júla
2005 legalizovali na Mestskom
úrade v Pezinku. Po tomto termíne
budú nasledovať kontroly a sankcie. Pri predbežných kontrolách
bolo zistené, že viaceré reklamy
boli umiestnené bez povolenia
majiteľov pozemkov, či už je nimi
mesto alebo súkromní vlastníci.
Na tieto stavby neboli vydané stavebné povolenia ani neboli ohlásené.
Zisťovanie čiernych reklám sa
robí aj v súvislosti s tým, že Mestské zastupiteľstvo v Pezinku by
malo 1. júla schváliť nové Všeobecne záväzné nariadenie o reklame a výlepovej službe.
(r)

Najbližšie zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 1. júla. Poslanci budú prerokúvať: Informáciu o plnení rozpočtu
za I. štvrťrok 2005, Návrh novely
rozpočtu Mesta na rok 2005, Vyhodnotenie stavu životného prostredia a
verejnej zelene v meste, Návrh VZN
č. 8/2005 o informačnom systéme

mesta a mestskej výlepovej službe,
Zmena ÚPN č. 1/2005 a návrh VZN
č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/97 o vyhlásení záv. častí
ÚP, v znení neskorších zmien,
Návrh na vytvorenie a zloženie Komisie cestovného ruchu, Vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a iné.
(mo)

Mesto Pezinok ako príslušný
správny orgán v zmysle ust. § 4 ods.
3 písm. e, f) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v znení neskorších predpisov ako vlastník miestnych komunikácií a súčasne cestný správny orgán a v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 o správnom konaní vydáva
povolenie na rozkopávkové práce v
miestnych komunikáciach na uli-

ciach Dobšinského, Mýtna, Meisslova, Šancová, Záhradná, Kollárova, M.R. Štefánika, Trnavská, Rázusova, Cajlanská, gen. Pekníka, Bernolákova a SNP z dôvodu výmeny
kanalizačných poklopov. Práce budú vykonávané vo viacerých etapách do 20. júla 2005.
Žiadateľ STAV A–Z s.r.o. Bratislava musí dať výkopy do pôvodného stavu a zodpovedá za neporušenosť inžinierskych sietí dotkutých
výkopovými prácami.
(msú)

Tak trochu ako turistickú atrakciu, hlavne však na zlepšenie informovanosti občanov mesta a jeho návštevníkov uvažuje mesto Pezinok vytvoriť
funkciu mestského bubeníka. Jeho úlohou by bolo v historickom kostýme
robiť zvolávačky na rôzne podujatia ako Cibulák, Vinobranie, Keramické
trhy, Dychovky v preši, Vianočné trhy, festival Ad Una Corda a iné, ako aj
oznamovať rôzne zaujímavé informácie, ohlasovať začiatky podujatí v
Pezinku a pod.
Ak si myslíte, že ste na túto príležitostnú prácu vhodný tip a chcete si trochu privyrobiť (popri štúdiu, či práci), môžete sa prihlásiť do konkurzu,
ktorý sa uskutoční 13. júla 2005 o 16. hod. na Mestskom úrade v Pezinku,
v miestnosti č. 19. Prihlásiť sa treba do 10. júla 2005 na MsÚ, referát
vzťahov k verejnosti (č.dv. 9), tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk, kde možno získať bližšie informácie.
(EL)

Siedmy poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 6. júla
od 16. do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť so svojimi
podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste,
či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.
(EL)

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie
návrhu, grafiky a výrobu spoločného prospektu Kulinárske chodníčky – Pezinok, Neusiedl am
See v slovenskom a nemeckom
jazyku podľa zadania vyhlasovateľa. Prospekt bude obsahovať stručnú charakteristiku tradičnej gastronómie a prehľad
ponuky vybraných gastronomických zariadení oboch miest.
Uzávierka cenových ponúk je
29.7. 2005 do 15.00 hod. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci na Mestský úrad
Pezinok, Radničné nám. 7, Ing.
Eva Lupová, ref. vzťahov k verejnosti, te. 033/6901 102, email: eva.lupova@msupezinok.
sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.
(EL)

