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Prípravy na tohtoročné oberačkové slávnosti v Pezinku už pomaly vrcholia. Organizátori doťahujú posledné úlohy, všetci chcú
prispieť k tomu, aby sa návštevníci
u nás cítili dobre. Upresnený je aj
trojdenný program Vinobrania. Vo
vnútri čísla vám ho v skrátenej podobe ponúkame. V širšej verzii s
fotografiami ho nájdete v budúcom čísle, ktoré vyjde 14. septembra.
(r)

Do konca septembra trvá ešte
súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu v troch kategóriách (predzáhradka, okno-balkón, verejná
budova). Tipy na najlepších možno ohlásiť na Mestskom úrade v
Pezinku, tel. 033/6901 102. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční 5. októbra 2005 o 16.00
hod. v obradnej sieni Mestského
úradu v Pezinku.
(EL)

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku po letných
prázdninách sa uskutoční v piatok
23. septembra o 8.30 hod. v budove MsÚ na Radničnom námestí.
Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za
I. polrok 2005, hodnotenie práce
orgánov mesta (MsR, MsZ), plnenie uznesení MsZ a iné.
(mo)

Majitelia reštaurácií, kaviarní a pohostinských zariadení, najmä v centre mesta, pripravili počas horúceho leta pre svojich zákazníkov letné stolovanie
vonku na chodníkoch a vo dvoroch. Snaha obchod-

V minulom čísle sme vás, vážení
čitatelia, vyzvali, aby ste poslali
otázky pre primátora Pezinka Mgr.
Olivera Solgu. Tu sú jeho odpovede:
l Pán primátor, volebné obdobie sa pomaly blíži ku koncu, na
čo sa chcete v zostávajúcich 16
mesiacoch zamerať?
– Chceme sa zamerať najmä na
dokončenie komunálnych bytov
pre našich občanov, ktorých by
malo byť viac ako päťdesiat. Zameriame sa aj na budovanie pešej
zóny, chodníkov, opravy škôl, tepelného hospodárstva a mnohé
ďalšie veci, ktorým sa však venujeme celého volebného obdobia.
l Dočkajú sa občania pešej
zóny na Štefánikovej ulici?
– Budovanie pešej zóny bude pokračovať už na jeseň, hneď ako sa
skončí rozkopávka ul. M.R. Štefánika, ktorú budú robiť Energetické
závody. Riešiť sa bude hlavne
pravá strana od budovy Slovenskej sporiteľne po VÚB-ku.
l Chodník na Záhradnej ulici je
v dezolátnom stave. Majú po
ňom problém prejsť starí ľudia
a mamičky s kočíkmi. Nenájdu

níkov nebola márna, ich priestory sa najmä v poobedňajších a večerných hodinách zapĺňali stovkami
smädných návštevníkov. Nápad to bol dobrý, pochvaľovali ho domáci i návštevníci mesta.
(mo)

sa v rozpočte mesta peniaze na
jeho skoršiu rekonštrukciu?
– Chodník, ale i cesta a parkoviská na Záhradnej ulici sa budú
robiť až v budúcom volebnom období (po r. 2006), pretože nás
čaká ešte tento rok rozkopávka a
budovanie nových rozvodov pre
tepelné hospodárstvo a rekonštrukcia a nové zariadenia kotolní
(Záhradná 5 a 10).
l S budovou na bývalom kúpalisku sa nič nedeje, kedy sa objekt dokončí a čo tam vlastne
bude?
– Rozostavanú budovu na bývalom kúpalisku už štát predal
súkromnej firme, ktorá ho prestavila na bytový dom. Jeho budúci
vzhľad možno vidieť na billboarde
umiestnenom na stavbe.
l Na Severe máme stále nedokončenú rozostavanú a rozpadávajúcu sa budovu v ktorej
mal byť pôvodne obchod. Schádza sa tam mládež, potajomky
fajčia a fetujú. Nezdá sa vám, že
mesto by malo pritlačiť na majiteľa, aby už čosi s týmto dlhoročným problémom urobil?
– Už viackrát sme informovali, že
budova prešla "viacerými rukami".

Terajším vlastníkom je domáca
firma Eminens, ktorá tu chce vybudovať štandardnú predajňu.
l V centre mesta, ktoré sa v
posledných rokoch skrášľuje,
sa nachádza budova, ktorá ho
hyzdí. Mám na mysli dom na Holubyho ulici, vedľa Očnej optiky,
počul som, že dokonca patrí
mestu...
– Budova na Holubyho 22 je majetkom mesta a čaká ju rekonštrukcia, ktorá už prebieha hlavne
vo vnútri. Je vyhotovený zámer
pamiatkovej obnovy a podarilo sa
nám získať z Európskej únie skoro
dva milióny korún na vyhotovenie
projektovej dokumentácie a rekonštrukciu. Budova sa bude volať Mestský dom a bude slúžiť všetkým pezinským organizáciam a
občianskym združeniam.
l Po Holubyho ulici lietajú bezohľadní motorkári. Ohrozujú
ľudí a hlukom spôsobujú občanom a návštevníkom doslova
šoky. Nie je to výsmech polícii?
– Motorkári, žiaľ, nelietajú len po
Holubyho ulici, ale po celom meste. Opakovane som žiadal predstaviteľov Policajného zboru SR,
aby v tejto veci účinne konali.
Pokračovanie na 5. strane

