Mesto Pezinok pripravilo viacero
miniankiet formou hlasovania na
internete. Tu sú výsledky:
1. Navštívili ste už niekedy
veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour, na ktorom sa prezentuje aj Pezinok?
– Zatiaľ nie: 43 percent, chystám
sa: 18%, áno/viackrát: 22%, pravidelne: 16%. Hlasovalo 321 návštevníkov.
2. Ako ste spokojný s novým
grafikonom autobusovej dopravy?
– Vyhovuje mi viac: 31%, vyhovuje mi menej: 15%, nevyhovuje
mi vôbec: 36%, necestujem autobusom: 19%. Hlasovalo 526 návštevníkov.
3. Ako sa vám páčil novoročný
ohňostroj v Pezinku?
– Perfektný: 22%, ako po iné roky:
18%, bolo to slabšie: 23%, nevidel
som: 37%. Hlasovalo 472 návštevníkov.
4. Mesto Pezinok sa Plaveckou
štafetou zapísalo do Slovenskej
knihy rekordov. Malo by podľa
vás usporiadať 2. ročník?
– Áno, určite: 40%, radšej už nie:
31%, neviem/je mi to jedno: 29%.
Hlasovalo 430 návštevníkov.
5. Malo by podľa vás Mesto pokračovať vo výstavbe nájomných sociálnych bytov?
– Áno, je to predsa povinnosť
mesta: 30%, ak sa dá, prečo nepomôcť: 26%, nech si každý rieši
bytový problém sám: 22%, neviem/nezaujímam sa: 22%. Hlasovalo 469 návštevníkov.
6. Myslíte si, že kamerový systém Mestskej polície v Pezinku
zvýši bezpečnosť v meste?
– Áno: 43%, nie: 34%, neviem:
24%. Hlasovalo 501 návštevníkov.
7. Myslíte si, že má zmysel, aby
Mesto rekonštruovalo bývalé
školské zariadenia na bývanie
pre dôchodcov?
– Áno: 51%, nie: 25%, neviem/je
mi to jedno: 24%. Hlasovalo 310
návštevníkov.
(EL)

Primátor mesta Oliver Solga pri
príležitosti Dňa učiteľov ocenil finančnou odmenou tieto učiteľky:
Janku Balážovú (ZŠ Fándlyho),
Alžbetu Rajnerovú (ZŠ Kupeckého), Editu Varechovú (MŠ gen.
Pekníka) a Máriu Vanekovú (riaditeľku ZUŠ). Blahoželáme.
(r)

Už tradičné stretnutie obyvateľov mestskej časti Grinava s predstaviteľmi mesta a pozvanými hosťami pod
názvom GOV Fórum prebehlo 3. apríla v Integrovanom grinavskom klube. Vysoká účasť obyvateľov
svedčí o skutočnom záujme o dianie v ich okolí a o možnosť ovplyvniť chod miestnych udalostí. Tentokrát sme
si nenechali ujsť príležitosť priamej diskusie s primátorom mesta Oliverom Solgom, jeho zástupcom Jozefom
Chynoranským, zástupcami Mestského úradu z odboru výstavby – Valériou Jančovičovou a odboru školstva – Renátou Minarovičovou, riaditeľom ZŠ Orešie
Ľubomírom Macháčkom a zástupcami miestnej materskej školy.
Závažným problémom, ktorý Grinavčanov trápil, bol
návrh riaditeľa ZŠ Orešie presťahovať materskú školu
do objektu grinavskej základnej školy. Ekonomické a
finančné argumenty na jednej strane však boli v priamej konfrontácii s obyvateľmi a zástupcami MŠ nedostačujúce. Vzhľadom na jedinečnosť vonkajšieho prostredia škôlky, ako stvoreného pre deti – s dlhodobou
tradíciou a prihliadnuc aj na plánovanú výstavbu v tejto
časti, sa prítomní občania Grinavy jednoznačne vyslovili za jej zachovanie v pôvodných priestoroch aj v budúcnosti. Združenie rodičov získalo dokonca grant na

Dvadsiaty ôsmy marec je Dňom
učiteľov a Mestský úrad v Pezinku
pravidelne obdarúva svojich učiteľov – oslávencov hodnotným
divadelným predstavením.
Aké bolo moje prekvapenie, keď
mi prišla pozvánka, v ktorej ma zástupcovia nášho mesta pozývajú v
deň divadelného predstavenia na
čašu vína, kde ma ocenia za moju
prácu ktorou, podľa textu v pozvánke, "prispievam k vysokej
úrovni rozvoja školstva na území
mesta Pezinok". Tak, to teda áno!
Potešilo ma to a zároveň som mala
aj obavy, ako to celé dopadne. Divadlo – super, príhovor – super!
Nastalo odovzdávanie ocenení.
Cítila som sa akoby som si išla po
Oskara. Malo to len jedinú chybu –

Ústavný súd SR Nálezom č.
83/2006 Z.z. rozhodol, že VZN č.
2/1997 o vyhlásení záväzných častí
územného plánu, prijaté Mestským
zastupiteľstvom v Pezinku, nie je v
súlade s Ústavou SR, zákonom o
odpadoch a zákonom o obecnom
zriadení. Dňom vyhlásenia Nálezu v
Zbierke zákonov, stratilo napadnuté
VZN účinnosť (15. 2. 2006) a ak by
sa nedalo do súladu s dotknutými
predpismi, po šiestich mesiacoch
od vyhlásenia v Zbierke zákonov by
stratilo aj platnosť.
Mestský úrad v Pezinku pripravil
VZN č. 2/2006, ktorým sa napadnuté VZN č. 2/1997 malo zladiť s
dotknutými právnymi predpismi. K
návrhu VZN č. 2/2006 podali v zákonom stanovenej lehote pripomienky
spoločnosť Ekologická skládka, a.s.

projekt výstavby a úpravy ihriska pre deti s podmienkou
jeho výstavby za pomoci celej komunity. Konečný verdikt zo strany mesta – MŠ ostáva v pôvodných priestoroch.
Územný plán mesta týkajúci sa práve Grinavy nemenej zaujímal všetkých prítomných. Diskusia o výstavbe
70 domov, s tým súvisiaci prejazd techniky, problémové ulice Družstevná, ale aj Železničná – s posunutým termínom dokončenia pre výstavbu nadjazdu, to
boli ďalšie témy na verejný rozhovor. Odborne spracované riešenie miestnych komunikácií by malo v budúcnosti vyriešiť viacero dopravných problémov tejto mestskej časti. Aj dlhoočakávaná kanalizácia, tak ako to
bolo zo strany mesta pôvodne plánované, naberá reálny rozmer v rámci projektu Podkarpatská kanalizácia.
Dokonca aj ihrisko pre mládež a dospelú verejnosť sa
po šiestich rokoch možno dostane na rad... Uvidíme.
Verejný dialóg v tejto forme je výbornou príležitosťou
pre všetky zúčastnené strany. Výsledkom je informovaný a zodpovedný občan ale aj okamžitá spätná
väzba nahor, prípadne nové riešenia jednotlivých problémov.
Aj takto je možné prispieť k zvýšeniu kvality života
svojej komunity.
Ivan Klamo

nemala som príležitosť povedať
svoju "oskarovskú" ďakovnú reč.
Pocit, ktorý ma v tej chvíli ovládol
však dodnes nestratil svoju intenzitu a tak hľadám slová, ktoré ho
dokážu popísať. Som šťastná, že
som bola medzi ocenenými. Ja,
jedna z mnohých učiteliek materských škôl. Všetky ako dobré víly
sprevádzajú krôčiky svojich zverencov a do vienka im dávajú kus
seba, svojej lásky a trpezlivosti.
Láska k deťom si zaslúži pozornosť nás všetkých. Je správne, že
našu prácu dokážu oceniť nielen
vďační rodičia a starí rodičia, ale aj
naša spoločnosť. Lásku k deťom
treba živiť a podporovať. Verte, že
ocenenie, ktoré som prebrala z rúk
primátora nášho mesta si zaslúži

každá učiteľka. Všetky vkladajú do
svojej práce lásku k deťom – našej
budúcnosti a vďaka tomu môžu
rodičia svoje ratolesti zveriť bez
obáv do ich starostlivosti. Viem, že
ocenenie nemôže dostať každý.
To moje nech je teda symbolom
hodnoty práce všetkých učiteliek a
riaditeliek materských škôl v našom meste.
Tak ja v mene všetkých, zo
svojho piedestálu imaginárneho
Oskara, ďakujem. Ďakujem vedeniu Mesta Pezinka, školskému
úradu, mojim žiačikom a ich rodičom, no nadovšetko ďakujem
môjmu kolektívu, ktorý ma inšpiruje a podporuje v mojej práci.
No, povedzte, nie je to cena hodná Oskara?
Edita Varechová

a Krajský úrad životného prostredia
v Bratislave. V podstate obidva subjekty požadovali, aby do záväznej
časti územného plánu Mesta Pezinka bola zahrnutá v lokalite Nová
jama regionálna skládka na nie nebezpečný odpad. Spracovatelia návrhu VZN č. 2/2006 uvedené pripomienky zamietli a predložili návrh
VZN na prerokovanie poslancom
Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, na svojom mimoriadnom zasadnutí 10. apríla 2006, schválilo
VZN č. 2/2006 v predloženom znení, bez pripomienok. Následne
bolo VZN zverejnené na úradnej
tabuli na 30 dní (od 12. 4. 2006),
pričom účinnosť nadobudne pätnástym dňom od zverejnenia (27. 4.
(mš)
2006).

Super novinka! Objavili sme krajinu – neKRAJINU, ktorá čaká na
osídlenie obyvateľmi! Tento nezabudnuteľný kúsok zeme otvorí
svoje brány 24. 7. 2006 všetkým
deťom, ktoré majú odvahu vstúpiť
do nepoznaného. V krajine – neKRAJINE platia iné pravidlá, v
škole sa vyrába čokoláda, učia sa
základy vodníctva a všetky dôležité
rozhodnutia robia deti. Na jej obyvateľov čaká v priebehu šiestich
dní mnoho neľahkých úloh, ako dať
krajine – neKRAJINE meno, zákony a naplniť každý jej kút fantáziou. Tých, ktorí sa na to cítia, neboja
sa ťažkej práce a sú schopní dať zo
seba všetko, čaká po dobre vykonanej práci aj odmena v podobe
výletov, šialených olympiád a rôznych iných prekvapení. Tešíme sa
na skoré stretnutie! Krajina – neKrajina je prímestský tábor pre deti
vo veku od 7 do 12 rokov, jeho
cena je 1000 Sk.
(cvč)

