Každého z nás iste poteší, keď sa o
Pezinku hovorí pozitívne alebo dokonca v superlatívoch. Mnohí ľudia z
iných miest a najmä z nášho hlavného, sa netaja tým, že by sa radi do
Pezinka presťahovali. My, domáci,
skôr rozmýšľame, čím to je a prečo
ich to do nášho mesta tak ťahá. Dôvodov je veľa. Malé mestečko s pokojnou atmosférou, príjemní ľudia, kultúra a umenie, šport, dobré víno, kaviarne a reštaurácie, krásna okolitá
príroda a mnoho iného. Naši starí
rodičia hovorili, že kto v Pezinku omylom vystúpil na stanici z vlaku, ten už
z Pezinka neodišiel. Asi niečo pravdy
na tom je. Záujem o naše mesto však
neprejavujú len tí, ktorí si tu chcú postaviť dom alebo kúpiť byt, ale aj čoraz viac domácich i zahraničných
firiem. Zvyšuje sa rozmanitosť pracovných príležitostí a znižuje sa
miera nezamestnanosti. V každom
prípade to pozitívne pôsobí na ekonomiku i kúpyschopnosť obyvateľov.
Búrlivý rozvoj mesta však so sebou
prináša aj niekoľko vážnych rizík a
negatívnych javov. K tým najvypuklejším iste patrí problém dopravy a parkovania, záťaže pôsobiace na životné prostredie, ale aj istá anonymita na sídliskách. Toto všetko a ešte
mnohé iné by sme mali pomenovať a
analyzovať práve teraz, keď už o mesiac budeme voliť nové zastupiteľstvo. Dvadsaťpäť ľudí, ktorým dáme svoj hlas a dôveru na ďalšie štyri
roky by mali vo svojich volebných
programoch, ale aj na verejných zhromaždeniach a stretnutiach s občanmi
predstaviť svoju víziu budúcnosti Pezinka, jednotlivé oblasti, ktorým sa
chcú v mestskom parlamente venovať a záujmy, ktoré budú presadzovať. Jednoznačne by sa mali práve v
predvolebnom čase vyjadriť k tomu,
či budú presadzovať trvalo udržateľný rozvoj mesta prijateľný pre jeho
obyvateľov, alebo budú bez odporu
trpieť jeho chaotickú, extenzívnu a
často náhodnú rozpínavosť všetkými
smermi, aj na úkor prírody, vinohradov či súčasných obyvateľov. Už
dnes by sme sa mali jednoznačne
vyjadriť k tomu, aký Pezinok vlastne v
blízkej budúcnosti chceme. Desím sa
totiž predstavy, že nebudeme schopní korigovať povedzme výstavbu bytov a domov a Pezinok bude mať
zrazu 30 či 40 tisíc obyvateľov a život
nás všetkých bude neznesiteľný. Nebude kde zaparkovať automobil, ísť
do prírody, ale ani športovať či rekreovať sa. Staneme sa naozaj tým, čím
už roky nechceme byť – teda satelitom Bratislavy. Predmestím Bratislavy, kam sa chodí len prespať, kde
nefunguje žiaden špecifický a neopakovateľný génius loci malebného vinohradníckeho mestečka, v ktorom
sa príjemne nielen vysedáva v kaviarňach, ale najmä sa v ňom dobre
býva a žije.
Skúsme sa teda kandidátov na poslancov práve v týchto dňoch opýtať
na ich predstavy a ciele a zároveň od
nich žiadajme aj neodvolateľné záruky.
Oliver Solga
primátor

Záver roka sa nesie nielen v znamení bilancovania toho pomaly sa
končiaceho, ale aj príprav rozpočtu na ten nasledujúci. Inak to
nie je ani v mestách, kde na rozdiel
od predchádzajúcich rokov treba
robiť rozpočet nielen na rok 2007
ale aj na ďalšie dva roky. Je to trochu nelogické, lebo nové zastupiteľstvo, ktoré vzíde z decembrových komunálnych volieb môže
mať úplne odlišné priority a ciele a
bude musieť dnešnú ,,trojročnicu"
meniť. Keďže mestá majú dôležitú
časť príjmov práve z podielových
daní (najmä daní fyzických osôb –
teda z daní každého z nás), rozhodlo sa Ministerstvo financií, že

zmení spôsob prerozdeľovania v
neprospech miest a obcí. Ide až o
sumu 6 miliárd korún, ktoré by mali
prísť do skoro troch tisíc slovenských miest a obcí. Nesúhlasné
stanovisko s týmto nekoncepčným riešením vyjadrili aj obidve
združenia miest (ZMOS a ÚMS).
Za úniu miest sa na dohodovacom
konaní na MF SR zúčastnil aj primátor Pezinka Oliver Solga spolu
so svojimi kolegami, primátormi z
Trnavy a Holíča a výkonným tajomníkom Únie. Výsledkom stretnutí bola dohoda, že sa s prerozdeľovaním daní začne až v roku
2008 a to po dôkladnej analýze
dosahov zmien na rozpočty miest

Funkcia projektového manažéra
je už dnes neodmysliteľnou súčasťou organizačnej štruktúry pracovníkov mestských úradov. Naše
mesto sa zapojilo už v minulosti do
množstva projektov, ktoré priniesli
osoh občanom a nemalé finančné
prostriedky do mestskej pokladnice. V ostatnom období však granty
EÚ smerujúce do Pezinka dosahujú sumu viac ako dvadsať miliónov korún. Enormne sa tým, prirodzene, zvyšuje aj administratívna
práca, kontrola realizácie projek-

tov a kontakty s pracovníkmi MV
RR SR. V prvom štádiu túto činnosť úspešne suplovala Ing. Eva
Lupová, v tomto roku rovnako
dobre externý pracovník Ing. Peter Ondrovič, no mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že prišiel čas,
keď sa tejto činnosti musí venovať
pracovník na plný úväzok. Po vykonaní konkurzu komisia vybrala na
funkciu projektového manažéra
Mgr. Ibolyu Thurzovú, ktorá nastúpila do funkcie 1. októbra.
(r)

Tohto roku po prvýkrát sa Pezinok oficiálne prihlásil k Svetovému dňu
cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. Mesto si ho oficiálne
pripomenulo tromi podujatiami. Prvým bola prezentácia filmov, CD a
DVD o ponuke cestovného ruchu v Pezinku a okolí, priestor pre ktoré
vytvorila prevádzka Travel Café na Holubyho ulici. Okrem iných snímok
tu mal miestnu premiéru film Storočia vína, ktorý sa čoskoro objaví v ponuke Informačného centra v šiestich jazykových mutáciách. Druhým
podujatím bolo Pouličné múzeum, ktorého obsah tvorili štyri minivýstavky exponátov z depozitu Malokarpatského múzea umiestnené vo
výkladoch predajní na ul. M. R. Štefánika (nápojové sklo, kroje, predmety pre deti a dobový bytový textil). Najväčšiemu záujmu účastníkov sa
tešilo tretie podujatie – prehliadka archeologických nálezov v meštianskom dome na Holubyho ulici č. 22, ktoré boli objavené pri prácach spojených s prípravami rekonštrukcie tohto objektu. Garantom jednotlivých
spomínaných aktivít – Dr. Dane Kopálovej, Petrovi Wittgrúberovi a R.
Konczovi Mesto Pezinok ďakuje za spoluprácu.
(EL)

BRUSEL – Vďaka iniciatíve Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok dostalo naše mesto
príležitosť participovať na medzinárodnom projekte Udiex – Alep z
programu EÚ Urbact. Poskytol zástupcom Pezinka (spolu s predstaviteľmi ďalších 25 miest z jedenástich krajín z celej Európy)
priestor na výmenu skúseností pri
riešení spoločných problémov.
Vďaka tomuto projektu získala samospráva Pezinka veľa podnetov
pre svoju prácu najmä v sociálnej
oblasti a v oblasti turizmu. Na konferencii v Bruseli (21. 10. 2006)
Pezinok v pozícii pozorovateľa

prezentoval svoju pripravenosť
zapojiť sa do spoločných tém,
resp. poskytnúť pomoc expertov,
či organizačno-technické kapacity
pri riešení spoločných tém aj v ďalšej etape tohto projektu, napr. v
oblastiach: Vzťahy metropol a okolitých miest, Sociálne investície,
Vzdelávanie starých ľudí, Formy
efektívnej podpory rozvoja miest
zo strany samospráv, Význam
partnerstva a solidarity pri riešení
sociálnych problémov v mestách,
Vplyv cestovného ruchu na rozvoj
miest s dôrazom na fenomén kultúrneho turizmu využívajúceho
miestne špecifiká.
(EL)

a ich obyvateľov. Mestá totiž poukazujú na to, že im pribúda stále
viacej kompetencií prenesených
zo štátu, ale s nedostatočným finančným krytím. Naše mesto napríklad dopláca v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti stavebného úradu viac ako jeden milión korún ročne. Popri tom ide
ešte stále veľa peňazí na opravy a
údržbu škôl, ktoré nám štát odovzdal väčšinou v dezolátnom stave. Ďalej sú to napríklad sociálne
služby, ktoré stále vo väčšej miere
financuje mesto. To čo je však najväčším nedostatkom, ktorý mestá
pociťujú, je neistota, nekoncepčnosť reforiem a každý rok sa meniace podmienky, spolu s nezakotvenosťou rozpočtu v zákone... V
takej situácii je akékoľvek dlhodobé plánovanie a systematický
rozvoj miest skoro nemožný. (os)

Jedenásty poslanecký deň v
roku 2006 sa uskutoční v stredu
8. novembra (pretože na prvú
stredu 1. 11. 2006 pripadá
štátny sviatok) 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)

Kolekcia prospektov vydaných
Mestom Pezinkom ( Po pezinských uličkách a Podujatia) získala v 5. ročníku celoslovenskej
súťaže vyhlásenej Národnou osvetou, Slovenskou národnou knižnicou, Obecnými novinami a Národným osvetovým centrom v kategórii brožúr kultúrno-turistického
charakteru v konkurencii 76 súťažných materiálov prvé miesto.
Druhé miesto porota udelila Považskej Bystrici a tretie Holíču.
Oba pezinské víťazné materiály
vyšli okrem slovenskej i v nemeckej a anglickej mutácii. Keďže sú
už rozobrané, koncom roka sa
pripravuje ich dotlač z rozpočtu
Mesta Pezinka.
(EL)

V budúcom čísle Pezinčana poskytneme všetkým trom kandidátom na primátora rovnaký priestor
na prezentáciu a uverejníme zoznam kandidátov na poslancov.
Platenú politickú inzerciu si treba
objednať v redakcii do piatku 10.
novembra 2006.
(r)

