Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu na svojom mimoriadnom zasadaní 3. 8. v Modre sa
zaoberalo jediným bodom a to vyjadrením nesúhlasu s preradením
okresu Pezinok (ale i Senec a Malacky) do Trnavského kraja. Proti tomuto nezmyselnému a neodôvodnenému počinu primátora Bratislavy
protestuje najmä primátor Pezinka
Oliver Solga spolu s primátormi ďalších dvoch okresných miest už od
januára 2005, keď tento úmysel Bratislavy bol po prvýkrát deklarovaný aj
v médiách. Preto sme sa primátora
nášho mesta opýtali, prečo po dlhšom čase bolo treba znovu tento
problém otvoriť a prijať spomínaný
protest:
– Tento problém v ostatných dňoch
veľmi intenzívne na schôdzke s prezidentom SR i v médiách znovu nastolil primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a to v súvislosti s ním navrhovaným novým zákonom o Bratislave.
Tak ako už mnohokrát predtým, ani
teraz nekonzultoval návrh zákona s
domácimi starostami mestských
častí, predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja Vladimírom
Bajanom a ani s primátormi okresných miest Malacky, Pezinok a Senec. Len z médií sa dozvedáme, že
by sme mali byť preradení do Trnavského kraja. Máme tisíc dôvodov s
tým nesúhlasiť a budeme sa brániť
všetkými dostupnými a zákonnými
prostriedkami. Od súvislostí historických (Pezinok bol vždy súčasťou
bratislavskej stolice, župy či kraja) až
po dôvody ekonomické, dopravné,
zdravotnícke, inštitucionálne, vzdelávacie atď., by som mohol vymenovať desiatky nielen dôvodov, ale najmä životne dôležitých väzieb na Bratislavu, ale aj naopak. Samozrejme
sa nebránime tomu, aby Bratislava,
ako hlavné mesto našej vlasti mala
špecifické postavenie a aby to upravoval zákon, ale nie na úkor 175 tisíc
obyvateľov troch vidieckych okresov,
ktorých sa chce zbaviť jedným administratívnym úkonom.
Urobíme všetko preto, aby k schváleniu tohto nezmyselného návrhu v
predkladanej podobe nedošlo. Obrátime sa na poslancov parlamentu i
poslancov BSK. O našom stanovisku som informoval aj celoštátne
médiá, ktoré už reagovali. Kuriózne
bolo, keď som redaktorke STV vysvetlil, že prípadným schválením
tohto zákona Bratislava nebude mať
ani vlastné letisko. To je totiž v katastri obce Ivanka pri Dunaji, tá je v
okrese Senec a ten by mal byť
súčasťou trnavského kraja. Bola z
toho dosť prekvapená a večer o tom
informovala v hlavných správach
STV. Tých paradoxov až nezmyslov
je však podstatne viac a preto verím,
že k prijatiu takéhoto zákona nikdy
nepríde. Budeme však pozorne sledovať ďalšie kroky Bratislavy a sme
pripravení prejaviť svoj nesúhlas
veľmi razantne, ak bude treba tak až
po vyjadrenie občianskeho odporu.
(r)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa zákona SNR č.
346/90 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov podľa § 9
odst. 3 oznamuje, že:
1. počet obyvateľov mesta Pezinka ku dňu 16. 6. 2006 podľa
evidencie obyvateľov mesta je
22 156;

2. k 16. 6. 2006 je zapísaných
17 917 voličov.
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1-103/2006 zo dňa 30. 6.
2006 schvaľuje na nadchádzajúce
volebné obdobie 2006 – 2010
dvadsaťpäť poslancov MsZ. Voľby do samosprávy mesta sa
uskutočnia v sobotu 2. decembra 2006 od 7.00 do 20.00 hod.

V našom meste budeme voliť v
17 volebných okrskoch. Mesto je
rozdelené na 5 volebných obvodov.
V decembrových voľbách
okrem poslancov mestského
zastupiteľstva budeme v priamych voľbách voliť aj primátora
Pezinka.
(msú)

V tomto mesiaci prebieha výstavba okružnej križovatky Holubyho – Kupeckého – Polkorábova – Mladoboleslavská a parkoviska pred Domom kultúry. Ide
o rozsiahle a náročné stavebné
práce, ktoré si vyžiadali uzatvorenie cestných komunikácií v centre
mesta.
Vodičom, ale aj ostatným občanom, to iste spôsobilo nemálo
problémov, avšak tieto práce bolo

už treba vykonať, aby sa zlepšila
nedobrá dopravná situácia v tejto
veľmi frekventovanej časti mesta.
Preto prosíme občanov ešte pár
dní o zhovievavosť a pochopenie.
Veríme, že nové dopravné riešenie prinesie väčšine vodičov spokojnosť, väčšiu bezpečnosť a prispeje k odstráneniu kolíznych situácií, ktoré sa tu predtým vyskytovali.
Niektorí občania namietajú, pre-

čo sa tieto práce nerobili na jar,
ale v auguste. Ako nám povedal
primátor Oliver Solga, je to z toho
dôvodu, že letné mesiace, keď je
na našich cestách menej vozidiel
ako inokedy, sú najvhodnejším
časom na takéto práce.
(mo)

Mesto Pezinok oznamuje všetkým žiadateľom o finančné príspevky v oblasti kultúry, športu a
sociálnej starostlivosti na rok
2007 z rozpočtu mesta, že termín
podania žiadosti je do 29. 9. 2006
na predpísanom tlačive, ktoré je k
dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na
stránke www.pezinok.sk.

Ide o záujmové združenia, školy, spolky, kluby reprezentujúce
mesto i individuálnych občanov
podieľajúcich sa na kultúrnych,
športových a spoločenských podujatiach.
Skorší termín na odovzdanie
žiadostí je z dôvodov, aby žiadatelia mohli odsúhlasené príspevky čerpať už od začiatku roka.
(msú)

Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov na oslavy 62. výročia
vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia v
pondelok 28. augusta o 15.00 hod. Zraz pred Zámkom v parku. Oslavy
budú mať tento program: hymna SR, báseň, slávnostný príhovor, položenie vencov a kytíc k pamätníkom, kultúrny program.
(msú)

Hoci aj tohtoročný, v poradí už štvrtý, ročník medzinárodnej súťaže
Fyzulnačka Pezinok 2006 bude predovšetkým meraním síl vo varení
tejto obľúbenej polievky, organizátori pripravili pre účastníkov aj zopár
noviniek.
Súťažiť sa síce bude, ako minulý rok, o dve hlavné ceny – odborná porota vyberie šampióna súťaže (okrem uvedeného titulu bude v tejto kategórii udelená i druhá a tretia cena) a laická verejnosť rozhodne o cene
sympatií, avšak šampión dostane po prvýkrát putovnú cenu, na ktorú
pribudne každý rok meno víťaza. Ďalšou novinkou bude sprievodné podujatie – prvé Majstrovstvá Slovenska v ťahaní vína heverom na čas.
Motívom stať sa najrýchlejším ,,ťahúňom" by mala byť odmena –
pečená hus zo Slovenského Grobu. Na programe sú premiérovo aj
ukážky výroby lokší a scískaníc.
,,Po starom" zostáva miesto konania Fyzulnačky – Potočná ulica a čas
– vo vinobraneckú sobotu, t.j. 16. septembra od 9. do 16. hod. Nemení sa
ani spôsob organizácie – súťažiť sa bude v 3-členných tímoch a variť na
otvorenom ohni v kotlíkoch (minimálne 10-litrových) alebo kotlinách. Záujemcovia ,,variči" sa môžu prihlásiť u šéfa súťaže Pavla Boriša na tel. č.
0907 220 492 alebo spoluorganizátora, na Mestskom úrade v Pezinku,č.
dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

Primátor mesta Pezinka ako
správny orgán podľa ust. § 13
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom
na zákon č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a v
zmysle § 4 ods. 1, VZN č. 5/2000
o úprave vstupu do vinohradov
v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasujem: ZÁKAZ VSTUPU ako aj ZÁKAZ VJAZDU motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku od 18. augusta
2006 až do odvolania – obdobie dozrievania a zberu úrody
hrozna.
Zákaz vstupu do vinohradov
sa vzťahuje na všetky fyzické a
právnicke osoby, ktoré nie sú
vlastníkmi v inohra dov, ich
správcami, nájomcami resp.
obhospodarovateľmi alebo ich
pracovníkmi. Sankcie: Za nedodržanie tohto zákazu možno
podľa ust. § 46, 48 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov,
uložiť pokutu do 1000 Sk.
Mgr. Oliver Solga
primátor Pezinka

Deviaty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 6. septembra 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)

