Každý z nás sa iste teší na leto a
čas dovoleniek a oddychu. Sú
však zamestnania alebo inštitúcie,
kde žiadny dovolenkový útlm neplatí. Až doteraz som si myslel, že
je to najmä celoštátne dôležitá výroba alebo nemocnice, hasiči a
podobne. Dnes som však stále
viac presvedčený, že tam patrí aj
mestský úrad, pretože práve cez
dovolenkové obdobie všetci stavajú, prerábajú a budujú a k tomu,
samozrejme, potrebujú rôzne povolenia, potvrdenia a pečiatky. Navyše majú mnohí viac času si vybaviť aj to, čo cez rok nestihnú. Myslím tým rôzne zmluvy, žiadosti a
dohody. Preto už dávno u nás neplatí, že cez prázdniny bude útlm a
bude viac času na to i ono, napr. na
archív, sťahovanie či vymýšľanie
zlepšení a novôt.
Ale i napriek tomu chceme na
mestskom úrade zlepšiť nielen
kvalitu služieb pre občanov, ale aj
uľahčiť im prístup na úrad, napr.
vybudovaním výťahu až na tretie
poschodie, teda až na "kataster".
Zároveň začne aj výber na zhotoviteľa výťahu v Kultúrnom centre a
to najmä pre telesne hendikepovaných občanov, ktorí nemajú inak
šancu dostať sa na kultúrne podujatia na prvom poschodí. A do tretice začala aj oprava a prerábky v
poliklinike, zatiaľ len niektoré nové
ordinácie a sociálne zariadenia
budú spĺňať prísne hygienické normy. Na rad príde aj hlavné schodište mestského zdravotníckeho
zariadenia, ktoré je v dezolátnom
stave a nebezpečné najmä v zime.
Pokračuje oprava hradieb (tiež sú
v dezolátnom stave) na niekoľkých
miestach. Bolo by však treba opravovať skoro všade, ale nie sú ľudia
(modernejšie je konštatovať, že
nie sú kapacity). V lete totiž nezoženiete voľného murára – patria
tiež medzi tých dôležitých, ktorých
spomínam na začiatku. Mohol by
som pokračovať ďalej odkanalizovaním niekoľkých lokalít, ktoré zaplavuje voda pri letných búrkach,
alebo na jar steká z vinohradov,
ďalej zo zákona treba vymeniť
všetky dopravné značky za nové,
nezabudnúť cez leto ani na nutné
opravy školských budov, na rekonštrukciu tepelného hospodárstva a
na tisíc ďalších vecí, ktoré treba
urobiť v lete. Lebo čo keď sa ťa
zima opýta?... Roboty dosť nielen
na leto, ale aj na tri volebné obdobia a možno aj na tri ľudské životy.
No myslím si, že je to v poriadku.
My ľudia máme radi istoty, keď
niečo funguje spoľahlivo a tak
akosi samé od seba. Som rád, že
tak nejako funguje aj náš úrad. A
nielen v lete, počas uhorkovej sezóny.
Oliver Solga,
primátor

Mestské zastupiteľstvo 30.
júna schválilo zmeny a doplnky
Územného plánu mesta Pezinka
(ÚPN) č. 2/2005.
Aktualizácia územného plánu,
ktorý bol spracovaný v roku 1996,
sa týka 24 zmien a doplnkov. Zahŕňajú vytvorenie podnikateľskej
zóny za železničnou traťou a
územnej rezervy na obchvat cesty
II/502, plôch na bývanie, rekreáciu

a záhradkárske osady. Zmena
ÚPN zahŕňa aj zrušenie rezervovanej plochy na skládku tuhého
komunálneho odpadu pri Panholci.
Návrh zmien a doplnkov ÚPN
bol v súlade so stavebným zákonom vystavený na verejné nahliadnutie, informovala o ňom vyhláška v úradných tabuliach, TV
Pezinok, internetová stránka

Mestské zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu Mesta
Pezinka na rok 2006. Príjmy a výdavky vo vyrovnanom rozpočte sa
zvýšili takmer o 50 miliónov Sk, pričom dosiahli sumu 388 231 tis.
Sk.
V príjmovej časti boli zvýšené položky – príjem z podielu na daniach v
správe štátu, nájom budovy mestského zdravotníckeho zariadenia,
dotácie na školstvo od štátu a iné.
Na výdavkovej strane rozpočtu boli zvýšené položky na energie, na
realizáciu projektov financovaných z EÚ, dotácie na školstvo a ďalšie.
(mo)

Po niekoľkomesačnej príprave zlá situácia v parkovaní okolo obsa už koncom tohto mesiaca za- chodného centra Plus. Zároveň
čína so stavebnými prácami na tam vznikne veľká rovná plocha –
kruhovom objazde na uliciach Ho- malé námestie, na ktorom sa budú
lubyho, Mladoboleslavská, Ku- konať mnohé kultúrne a spoločenpeckého a Polkorábova.
ské podujatia, aby sa tak zmenšila
Prvou fázou bude zbúranie bu- nutnosť častého uzatvárania Raddovy pri hradbách, ktorú starí Pe- ničného námestia pre dopravu pri
zinčania poznajú pod menom Vik- týchto čoraz častejších podujatorínka, ktorá je vo veľmi zlom tech- tiach.
nickom stave. Dlhé roky tu bol au(s)
toservis a niekedy začiatkom minulého storoč ia
tam údajn e
bolo aj prvé
pezinské kino. Potom sa
začne s prekládkou sietí
a budovaním
vlastného
kruhového
objazdu,
ktorý by mal Tu bude vybudovaná okružná križovatka, vpravo je
zl e p š iť d o- spomínaná Viktorínka, ktorú zbúrajú.
pravnú s ituáciu v tejto
časti mesta.
Stavba by
mala byť
ukončená
ešte do Vinobrania.
Zároveň v
tomto čase sa
začne aj budovanie veľkého parkoviska
pred Domom
kultúry, kde
sa aspoň z Park pred Domom kultúry ustúpi novému parkovisčasti vyrieši ku.

mesta a konalo sa aj verejné prerokovanie návrhu za účasti spracovateľa Ing. arch. Imricha
Pleidla.
V rámci pripomienkového konania Mesto Pezinok dostalo stanoviská od jedenástich orgánov štátnej správy. K návrhu bolo 30 pripomienok od obcí, správcov sietí a
verejnosti.
(mo)

Ôsmy poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 2.
augusta od 16. do 18. hod. 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)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bude mať v nastávajúcom
volebnom období v rokoch 2006 –
2010, tak ako doteraz, 25 poslancov. Mesto je rozdelené na štyri
volebné obvody a voliť budeme v
17 volebných okrskoch. Rozhodli
o tom poslanci MsZ na svojom zasadnutí 30. júna.
Podľa rozhodnutia predsedu NR
SR budú voľby do samosprávy na
Slovensku v sobotu 2. decembra
2006. V Pezinku okrem poslancov
budeme v priamej voľbe voliť aj
primátora.
(mo)

Cirkevná materská škola Kongregácie Dcér Božej lásky začne svoju
činnosť 1. septembra v areáli Materskej školy Za hradbami zatiaľ len ako
jedna elokovaná trieda s perspektívou ďalšieho rozvoja v blízkej budúcnosti. Deti v tejto MŠ by sa iste potešili aj darovanému vybaveniu tried
(skrinky, kancelársky stôl, papiere),
knižkám alebo hračkám (kočíky, bábiky, autíčka), ktoré môžete darovať už
dnes spoločnosti MaMaTaTaJa v
Kláštore.
(s)

V roku 2001 navštívilo mestskú
plaváreň na ulici 1. mája 47 008
návštevníkov, od toho času návštevnosť každ rok klesá. V roku
2005 to bolo takmer o dvanásť tisíc
menej. Náklady na prevádzku plavárne v roku 2005 boli 5,1 mil. Sk
(príjmy 3,8 mil. Sk), časť nákladov
hradí mesto zo svojho rozpočtu.
Od roku 2003 je cena vstupeniek
na rovnakej úrovni – dospelí platia
50 Sk, deti 30 Sk.
(mo)

