Začiatkom septembra bola daná do užívania okružná križovatka Holubyho-Kupeckého-Mladoboleslavská-Polkorábova.
Jej vybudovanie bolo
potrebné na zvýšenie
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Táto stavba si vyžiadala náklady 4,2
milióna korún, vrátane 500 tisíc Sk na odstránenie susediaceho objektu tzv. Viktorínky, 1,1 mil. Sk stála prekládka NN sietí
a VN kábla a na vonkajšie osvetlenie (bolo treba preložiť dva stĺpy a
ďalší nový do stredu križovatky
vybudovať).

Stavbu realizoval Petmas Pezinok, ktorý vyhral súťaž, keď ponúkol investorovi Mestu Pezinok
najvýhodnejšiu cenu. Výstavba

trvala tridsať dní.
Nová okružná križovatka je tretia
v našom meste a je najkrajšia.
(mo)

V auguste, keď bola obmedzená doprava na Holubyho ulici, začala sa
aj výstavba parkoviska pred Domom kultúry. Mesto sa pre rozsiahlu stavebnú úpravu tejto plochy rozhodlo, keď tu nastala neúnosná situácia s
parkovaním, najmä po sprevádzkovaní obchodného centra Plus. Na
stavbu boli plánované náklady 3,7 mil. Sk, ale očakáva sa, že táto suma
bude vyššia. Na financovaní sa podieľa aj OC Plus (1 mil.) a blízky penzión (200 tisíc).
Stavbu realizoval Unikostav v subdodávke s firmou Petmas. Stavebnými úpravami sa získa 64 nových parkovacích miest.
Na dlažbu použili iný materiál ako na iných miestach v centre mesta.
Dláždice sú väčšie a hrubšie.
(mo)

Pri budovaní chodníka na Štefánikovej ulici pred obytným domom
č. 35 a 37 odstránili aj dlhoročný
problém s havarijnou kanalizáciou, ktorá znepríjemňovala zápachom celé okolie. Dlažbu na chodníku položili zatiaľ po Farskú ulicu,
v ďalších prácach až po Štefánikovu 25 budú pokračovať v októbri. To preto, že Mesto nechcelo
narušiť podnikateľské aktivity
tunajších prevádzkovateľov vonkajšieho reštauračného sedenia,
ktoré majú zmluvne zabezpečené
do konca septembra.
(mo)

Ľudské ruky sú našimi hybnými
pákami. A čo všetko dokážu. Objať, pracovať do úmoru, vytvárať
hodnoty, zamávať na rozlúčku.
Sú aj také, ktoré na niečí pokyn
dokážu raniť, zabiť, kradnúť, ničiť
hodnoty iných.
Prosím, dovoľte mi poďakovať
sa ľuďom, ktorí skrášlili grinavský
cintorín. Dostal nový šat. Lemujú
ho nové chodníky, ako čipky na
okrajoch šiat.
Chcem sa ale spýtať, čie to boli
ruky, ktoré tak veľmi znehodnotili
pomník zosnulej pani Hromadovej? Bol dlhé roky ozdobou nášho
cintorína. Tým, že niekto ukradol
ozdobné reťaze zneuctil dielo človeka, ktorý odovzdal kus seba a
umu pri jeho tvorbe. Pri pohľade
na takto zničené dielo chcelo by sa
kričať: Prečo?
Majme oči otvorené a sledujme,
čo sa okolo nás deje. Obdivujme
nielen krásu ľudských rúk, ale sledujme s opovrhnutím aj tie ruky,
ktoré dokážu ničiť.
Nezabúdajme, že my všetci nesieme so sebou príbuzenstvo rúk,
svedomia, cti a umu.
Rozália Šmahovská

Pezinský klub Spoločnosti PROMETHEUS sa rozhodol prezentovať svoje združenie na hudobnom
festivale Hodokvas v Piešťanoch.
I keď sa o tomto podujatí hovorí
len v spojitosti s modernou a neviazanou mládežou, prezentuje sa
tu viacero mimovládnych organizácií. Nikto by nečakal, že i na takomto podujatí je veľa mládeže,
ktorá sa zaujíma aj o oblasť filozofickú a ideologickú. Jednou z iniciatív bola propagácia plánovaného rodičovstva. Bolo to príjemné
poznanie, že tejto mládeži nie je
ľahostajný vývoj našej krajiny, život iných ľudí, ani životné prostredie. Mnoho z nich sa zaujímalo o
našu filozofiu svetského humanizmu a súhlasilo s ňou. Prejavili záujem o našu organizáciu a o náš
časopis Prometheus.
Mária Marušicová
predsedníčka klubu

