V minulom čísle Pezinčana sme si
mohli prečítať aj jednu veľmi príjemnú štatistickú informáciu a tá sa
nachádza v tabuľke Demografický
vývoj v Pezinku, ktorá jasnou rečou
hovorí, že konečne po mnohých
rokoch sa počet obyvateľov nášho
mesta výrazne zvýšil a prekročil hranicu dvadsaťdvatisíc.
To hovoria čísla oficiálne a úradne
potvrdené. Skutočnosť je však trochu
iná. Som presvedčený, že Pezinok
má už dnes obyvateľov vyše 23 000
a možno i viac. Ako je to možné?
Jednoducho! Všetci vieme, že Pezinok je veľmi atraktívne mesto, dobre
sa tu býva, je tu blízko príroda, bohatý kultúrny a spoločenský život,
vybudovaná infraštruktúra a mnoho
iných plusov, pre ktoré sa sem ľudia
sťahujú.
Vďaka tomu sa tu každoročne natrvalo usadzuje nielen mnoho Bratislavčanov, ale aj ľudí z celého Slovenska a dnes už dokonca i zo zahraničia. Je to pozitívne konštatovanie, dané tým, že Pezinok vždy bol
mestom príťažlivým a každého prijímal a prijíma s otvorenou náručou.
Mesto svojim obyvateľom ponúka
celý servis služieb, počínajúc nielen
odvozom odpadu, čistením mesta,
verejným osvetlením, budovaním
chodníkov a detských ihrísk a podobne, ale aj financovaním kultúry, športu a mnohými inými činnosťami, ktorých prijímateľmi sú všetci obyvatelia. Teda aj tých niekoľko tisíc, ktorí v
Pezinku žijú, užívajú všetky spomenuté služby a výhody, ale mestu neplatia, pretože tu jednoducho nemajú
trvalý pobyt. A tak často aj niekoľko
rokov či desaťročie idú všetky podielové dane tohto občana a celej jeho
rodiny do mesta, z ktorého sa prisťahoval a kde formálne stále vlastní
dom či byt. Mestu tak vznikajú mnohomiliónové straty, ktoré by inak
mohlo použiť v prospech všetkých
svojich občanov a tam, kde to najviac
treba. O to viac je potom zarážajúce,
ako sa takýto obyvateľ-neobyvateľ
vehementne dožaduje služieb, za
ktoré neplatí alebo dokonca spisuje
petície za to, čo všetko chce a naopak nechce, kritizuje, prikazuje a
ironizuje, prípadne opakovane vypisuje do novín, aké je len to vedenie
mesta a všetci jeho poslanci neschopní. A zrazu príde deň, keď treba zaplatiť daň z nehnuteľností, aby
mesto mohlo fungovať a plniť si
všetky povinnosti voči občanom a vy
zistíte, že dotyčná pani či dotyčný
pán sa v Pezinku vôbec nevyskytuje.
Teda "akože".
Nechcem vyvolávať ten príslovečný hon na čarodejnice, chcem len
povedať, že by sme boli veľmi radi,
my, ktorí dane poctivo platíme a ktorých je podľa demografického sčítania presne 22 143, aby sme boli rovnoprávni a rovnocenní s tými niekoľkými tisíckami, ktorí sú Pezinčanmi len tak – na polovicu. A možno i
menej.

Každodenný obrázok z okolia Obchodného centra Plus a Domu kultúry. Vládne tu neuveriteľný dopravný chaos, vodiči bojujú doslova
o každé voľné parkovacie miesto, autá stoja už aj na chodníkoch,
chodcov vytláčajú na zúženú cestu. Na problém sa bližšie pozrieme v budúcom čísle.
(mo)

Samospráva Pezinka stále hľadá mimorozpočtové zdroje financovania na realizáciu svojich aktivít. V záujme ich získania bolo za prvé dva
mesiace tohto roka spracovaných a odovzdaných šesť projektov k žiadostiam o granty: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Geografický informačný systém, Rekonštrukcia a dostavba bezbariérového
športového areálu na sídlisku Juh, Pezinok ako maľovaný, Letná prázdninová detská univerzita Pezinčiny a zorganizovanie Plaveckej 24hodinovej štafety. Posledne menovaný už podporila Malokarpatská komunitná nadácia Revia sumou 10 tisíc korún. O tom, ako boli úspešné
(EL)
ostatné, budeme priebežne informovať.

Na území Pezinka je sedem
náučných chodníkov: 1. Historický okruh, 2. Banský, 3. Prírodopisný – po modrej značke z Pezinka na Babu, 4. Svet farieb – po
stopách pezinských maliarov, 5.
Lesnícky, 6. Cesta J. Ľ. Holubyho, 7. (pripravovaný) Vinohradnícky. Onedlho k ním pribudne
náučný chodník v Zámockom
parku. Prostredníctvom neho by
sa mali záujemcovia zoznámiť s
faunou a flórou tejto lokality. Slávnostné prestrihnutie pásky sa
uskutoční 24. apríla, ktorý si pripomíname ako Deň Zeme. Tomuto aktu budú v doobedňajších
hodinách (od 10.00 hod.) pred-

chádzať vedomostné súťaže o
prírode pre deti.
Súčasťou náučného chodníka
budú dve informačné tabule pri
vstupe do parku a 16 značiek s
názvami jednotlivých druhov drevín rozmiestnených v celom areáli. Ďalšou novinkou v parku je osadenie štyroch nových lavičiek s
tabuľkami a menami donorov,
ktorí podporili tento projekt. Sú
nimi Nadácia Ekopolis, Malokarpatská komunitná nadácia Revia
a Mesto Pezinok. Mesto Pezinok
ďakuje menovaným darcom i Centru voľného času, najmä Zuzke
Majerníkovej, za pomoc a spoluprácu.
(EL)

Mesto Pezinok má po reorganizácii tieto zariadenia sociálnej
služby:
1. Zariadenie opatrovateľskej
služby so sídlom na Komenského
ul. č. 23, s kapacitou 16 miest a 9
pracovníkov. Zariadenie poskytuje nevyhnutnú starostlivosť –
stravovanie, bývanie a zaopatrenie.
2. Jedáleň ako zariadenie sociálnej služby, tvorí výdajňa stravy a
vývarovňa. Výdajňa stravy je na

Hrnčiarskej 44, vývarovňa Na bielenisku.
3. Práčovňa so sídlom na Hrnčiarskej 44.
4. Kluby dôchodcov:
Klub dôchodcov na Hrnčiarskej
44
Klub dôchodcov na Sládkovičovej 1
Klub dôchodcov v Grinave
Zariadenia sociálnej služby sú bez
právnej subjektivity.

Po tuhej zime sú niektoré mestské komunikácie značne poškodené, objavili sa na nich početné výtlky, čo spomaľuje jazdu a môže spôsobiť i poškodenie vozidiel. Zaujímalo nás, ako je Mesto pripravené
na odstránenie kazov. Informáciu
nám poskytol vedúci oddelenia
životného prostredia MsÚ Ing. Miloš Bačák: "Ak počasie dovolí,
asfaltérske práce sa začnú koncom marca a budú sa robiť podľa
dôležitosti ciest. K dispozícii budú
výhradne studené asfaltové zmesi,
ktoré možno použiť pri teplote
+5 OC. Práce bude vykonávať Petmas, a vzhľadom na ich rozsah,
budú pokračovať až do leta. Na
údržbu komunikácií máme v rozpočte tri milióny, čo postačí na
(mo)
bežné opravy."

V programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Pezinku
31. marca sú hodnotiace správy o
separovanom zbere, kultúrnom
živote v meste, vyhodnotenie hospodárenia v mestských lesoch,
rozdelenie účelových prostriedkov
pre oblasť kultúry a sociálnej výpomoci a iné.
Poslanci pezinskej samosprávy
sa budú zaoberať tiež voľbami do
NR SR, ktoré boli vyhlásené na
17. júna.
(mo)

Štvrtý poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 5.
apríla od 16. do 18. hodiny na
Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na
nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí
pezinskej samosprávy.
(EL)

V tomto roku sa Vinobranie v
Pezinku uskutoční v dňoch 15. –
17. septembra. O týždeň neskôr
budú oberačkové slávnosti v Modre.
Vinobranie v našom meste sa od
roku 2004 organizuje každý rok,
predtým sa po roku striedali Pezinok
a Modra. O príprave najväčšieho
podujatia v roku vás budeme pravidelne informovať.
(mo)

V minulom čísle v článku Dane
sa nemenia na 1. strane sme nesprávne uviedli vek občanov, ktorí
sú oslobodení od dane za psa.
Správne má byť: nad 62 rokov.
Za chybu sa ospravedlňujeme. (r)

