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VYDÁVA MESTO PEZINOK

Od 1. júla začal fungovať v Pezinku Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry. Ich sídlom sú
bývalé vojenské kasárne na Suvorovovovej ulici, kde im postavili
novú budovu.
Viac sa dočítate na 5. strane.

Poslanci Mestského zastupiteľstva 1. júla schválili 1. novelu
rozpočtu Mesta Pezinka na rok
2005. Navýšenie príjmov a výdavkov pri vyrovnanom rozpočte predstavuje sumu 27 440 mil. Sk. Po
úprave plánované príjmy a výdavky sú zhodne 320 177 mil. Sk.
Novela rozpočtu je v súlade s rozpočtovými pravidlami územnej samosprávy.
(mo)
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ROČNÍK XXXVIII.

Tohtoročný už 17. ročník medzinárodného divadelného festivalu
CIBULÁK môžeme bez obáv charakterizovať len v superlatívoch.
Počas dvoch festivalových dní sa
divákom predviedlo 19 divadelných a hudobných súborov z piatich krajín, ktoré spolu odohrali 24
predstavení vrátane sprievodných podujatí. Návštevníci nielen
z Pezinka, ale aj širokého okolia,
ba dokonca i zo zahraničia, si
museli prísť na svoje, tohtoročný
Cibulák, ponúkal niečo ozaj pre
každého – predstavenia pre deti,
komediálne predstavenia i niečo
vážnejšie na zamyslenie. Nechýbali samozrejme večerné koncerty a tiež sprievodné podujatia,
takže tento ročník nebol iba divadelný. Tento rok navyše organizátorom prialo počasie, obidva
festivalové dni boli krásne slnečné. Jediným kazom tak bola len
neúčať rakúskeho súboru Irrwisch, ktorý sa na festivale nezúčastnil z vážnych zdravotných
dôvodov.
Detských divákov určite potešilo pezinské divadlo PIKI, ktoré
na tohtoročnom Cibuláku ponúklo premiéru predstavenia Kamoš Obor. Nielen najmenších
divákov zaujal aj český klaun
Bilbo a netradičnou formou bábkového divadla aj mladý slovinský bábkar Matija Solce , ktorý
uviedol predstavenia Pulcinella a
Malé nočné príbehy.
Pokračovanie na 7. strane

Na pôde Ministerstva zdravotníctva padlo v minulých dňoch rozhodnutie, že Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela v Pezinku bude vyňatá z Fakultnej nemocnice Bratislava, do ktorej ju včlenili 1. januára
2005, a znovu sa stane samostatnou nemocnicou s právnou subjektivitou. Znamená to, že ani nepríde k
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jej zrušeniu, proti čomu protestovalo
Mesto Pezinok.
Ako nám povedal Doc. MUDr. Pavol Černák, I. námestník riaditeľa
Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Bratislava, pracovisko Pezinok, nemocnica v našom meste by mala aj
naďalej plniť svoju funkciu, najprv
ako štátna príspevková organizácia,

Dve prevádzky Slovenskej pošty v Pezinku čaká od 1. 8. 2005
sťahovanie. Prevádzka Pezinok 1 zo Suvorovovej ulice sa má
presťahovať do budovy Obchodného centra na Holubyho ulici a prevádzka Pezinok 4 z budovy Mestského úradu na Radničnom námestí
do objektu Slovenskej pošty na Suvorovovej ulici.
Ako nám povedal riaditeľ Regionálneho poštového centra Slovenskej
pošty v Dunajskej Strede Ing. Zoltán Gomboš, môže dôjsť pre meškajúce stavebné práce k niekoľkodňovému posunu sťahovania, ale robia
všetko preto, aby sa stanovený termín 1. 8. 2005 dodržal.
(mo)

ktorá by sa mala transformovať na
neziskovú organizáciu. Definitívne
rozhodnutie v tejto veci urobí vláda.
Vedenie nemocnice očakáva, že
sa im vráti všetok majetok, vložený
pri transformácii do Fakultnej nemocnice.
K zmene rozhodnutia Ministerstva,
ktoré uvažovalo o zrušení Psychiatrickej nemocnice v Pezinku, prispel
tlak a protesty z regiónu, mesta i z
odborných kruhov a od samotných
pacientov. Všetci sa zhodli v tom, že
zrušiť takéto špičkové pracovisko v
peknom horskom prostredí je neuvážený krok.
Najväčším problémom nemocnice
je dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Viaceré problémy už rieši nový
projekt, ktorý predložil P. Černák.
Zahrňuje racionalizačné opatrenia,
ktoré by mali viesť k zefektívneniu
prevádzky.
Pokračovanie na 12. strane

