Na Radničnom námestí v centre mesta
dokončili rozsiahlu
rekonštrukciu rožného tzv. Tureckého
domu. Najstaršia písomná zmienka o
tomto renesančnom
objekte pochádza z
roku 1643. Citlivo
zre k o n š t r u o v a n ý
dom je ďalším historickým skvostom v
centre mesta, budú
v ňom umiestnené
obchody a služby.
(mo)

Dokončenie z 1. strany

Apelujem však aj na občanov,
pretože mnohí vedia, ktorí Pezinčania, majitelia rýchlych motoriek, nás svojou bezohľadnou jazdou ohrozujú na zdraví i živote.
Skúsme ich preto spoločne odhaliť a pranierovať.
l V akom termíne a z akých
zdrojov sa bude realizovať obchvat Pezinka? Kto bude investorom? Je tento projekt vôbec
reálny alebo sa presúva až do
ďalšieho volebného obdobia?
– Za ostatné tri roky sme v prospech obchvatu urobili všetko čo
sa dalo. Teraz je na ťahu VÚC,
ktorého predseda Ľubo Roman
nedávno predstavil možnosť financovania obchvatu aj reálnu
šancu na jeho realizáciu. Som
rád, že stále viacej kompetentných politikov si uvedomuje nutnosť riešiť tento pálčivý problém
Pezinka, Vinosadov a Modry.
l Ak trocha zaprší, celá Holubyho ulica od križovatky s
Jesenského po železničnú stanicu je pod vodou. Nie je možné, aby chodci týmto úsekom
prešli. V reštaurácii Slimáčka
pravidelne odčerpávajú hasiči
vodu. Bude sa tento problém
riešiť?
– Tento problém je v mnohých
častiach mesta, občania by vedeli
o tom rozprávať. Ale je len ťažko
urobiť naraz to, čo sa celé desaťročia zanedbávalo. Postupne
robíme nové odvodňovanie a kanalizačné vpusty. V súčasnosti sa
robí časť Jesenského a Kukučínovej, ideme robiť Suvorovovu a
na rad príde aj Cajlanská a dolná
časť Holubyho pri Slimáčke.
Verím, že do konca tohto volebného obdobia stihneme odstrániť
aspoň tie najhoršie úseky. Veľa
však bude záležať na dostatku
financií, ktoré sú ale potrebné aj
na chodníky, cesty, školy, parkoviská...

V roku 2004 Mesto Pezinok
evidovalo a spoplatnilo 37
znečisťovateľov ovzdušia. Bolo
vydaných 36 rozhodnutí o
umiestnení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, čo je podstatne viac ako v predchádzajúcom roku. Súvisí to s výstavbou nových nákupných stredísk, bytových domov a s rekonštrukciou kotolní.
(mo)

l Ako vyriešiť problém záhradkárov v Glejovke s Rómami, ktorí im kradnú v záhradách?
– V Glejovke, ale aj inde, nekradnú len Rómovia. To všetci
veľmi dobre vieme. Krádeže v
záhradách v čase úrody nevyrieši
ani mestská ani štátna polícia,
možno len spoločné hliadky záhradkárov a lepšie oplotenie. Polícia pravidelne tieto lokality kontroluje, ale nemôže byť všade a
tak sa zlodejom darí. Možno by
stačila malá zmena zákona a
mohli by sme týchto "tiež spoluobčanov" zverejňovať v mestskej
televízii a v Pezinčanovi. Tak ako
to robia v jednom moravskom
mestečku v obchode, kde majú
tabuľu s fotografiami a nadpisom:
V tomto obchode kradli...

l Presťahovanie pošty prinieslo občanom nemálo problémov. Nemohlo Mesto problém riešiť inak?
– Presťahovaním pošty do budovy Interdatu na Holubyho ulici
sa spustila lavína sťažností a dezinformácií o dôvodoch prečo sa
pošta presťahovala z budovy
mestského úradu. Jedným z hlavných dôvodov, vraj, bolo zvýšenie
nájomného. Nie je to však vôbec
pravda. Mesto Pezinok už bezmála desať rokov Pošte nájomné
nezvyšovalo, toto bolo 1600 Sk
za meter štvorcový, pričom bežné
nájmy sa pohybujú od 2300 do
2700 Sk. Presťahovanie pošty
bolo výlučne rozhodnutím generálneho riaditeľstva tejto firmy a
Mesto Pezinok nemohlo do tohto
rozhodnutia zasahovať.
(mo)

Verejne prístupná zeleň v intraviláne mesta zaberá 47 hektárov. Na údržbu týchto plôch
mesto vynaložilo v minulom
roku 4,4 milióna korún. Ďalších
takmer 1,1 mil. sa použilo na
neplánovanú údržbu, ktorej
súčasťou je aj starostlivosť o
detské ihriská.
(mo)

Nový školský rok sa začne 5.
septembra 2005 a skončí sa 30.
júna 2006. Zimné prázdniny
budú od 23. decembra do 2. januára a polročné 3. februára.
Týždenné jarné prázdniny sa
pre Bratislavský kraj začnú 20.
a potrvajú do 24. februára 2006.
Veľkonočné prázdniny budú od
13. do 18. apríla.
(mo)

Už po piatykrát bude mať Pezinok oficiálne zastúpenie na tradičnom baníckom festivale Salamander, ktorý sa bude konať 9.
septembra v Banskej Štiavnici.
Jadro oficiálnej delegácie, ktorú
povedú volení zástupcovia
mesta, budú tvoriť členovia Malokarpatského baníckeho spolku.
(EL)

V stredu 11. augusta privolali
políciu na Malackú ulicu, kde
oproti Pinelovej nemocnici na
stožiari vysokého napätia vo
výške 9 metrov visel muž bez
znakov života. Z nezistených
príčin vyliezol 47-ročný Stanislav zo Senice na stožiar, kde
ho zasiahol a usmrtil elektrický
prúd. Cudzie zavinenie smrti
polícia nezistila.
(ev)

Zaujímavého koníčka má náš spoluobčan, bývalý letecký modelár Ladislav Janda. Vyše desať rokov zberá zapaľovače. Vo svojej súkromnej
zbierke ich má už devädesiattri a stále mu pribúdajú nové. Nie sú to však
bežné zapaľovače do vrecka, ale špeciálne výrobky od výmyslu sveta.
Pištole, kolty, lietadlá, lode, mobily, telefóny, motorky, bicykle, autá, perá,
karty a iné. Mnohé majú okrem zapaľovania aj inú funkciu – hrajú, rachocú, svetielkujú. Vzácne zberateľské predmety naháňa v zahraničí, na
burzách, mnohé mu priniesli priatelia či známi. L. Janda má želanie, čím
skôr dovŕšiť počet zberateľských trofejí na stovku.
(mo)

Kreatívni návrhári, ktorí sa
chcú popasovať so spracovaním loga Kulinárskeho chodníčka Pezinok – Neusiedl am
See môžu získať bližšie informácie o verejnej súťaži na spracovateľa na www.pezinok.sk.
(EL)

