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Univerzit y
Kom ens k é ho v Bratislave sa stal po
nedá vnyc h
voľ bác h
opäť Pezinčan doc. PhDr. Anton
Eliáš, CSc.
A. Eliáš je dekanom FiFUK od
roku 2002, predtým bol prodekanom pre vzdelávaciu činnosť. Je
autorom monografických publikácií, takmer stovky vedeckých štúdií, odborných článkov a recenzií
publikovaných v domácich i zahraničných zborníkoch.
A. Eliáš je prekladateľom spoločenskovednej a umeleckej lite(r)
ratúry z ruštiny a angličtiny.

Príďte sa pozrieť ako obyvatelia
Bratislavskej ulice (sídlisko Juh)
parkujú so svojimi autami. O nápravu tohto stavu prosím už tretíkrát v priebehu štyroch rokov.
Keďže vraj niet dosť peňazí,
aspoň nech jamy po pravej strane
cesty smerom na Bratislavu zavezú kamením, aby sme pri vystupovaní z auta neskákali do kaluží a
bahna.
Oľga Lennerová

Už dva roky funguje na Mestskom úrade v Pezinku doručovanie zásielok občanom mesta prostredníctvom osobného kuriéra.
Túto funkciu úspešne vykonáva
pán Ján Gálik, ktorého občanom
mesta niekoľkokrát predstavil časopis Pezinčan i TV Pezinok. Za
dva roky doručovania zásielok
kuriérom mesto Pezinok ušetrilo
niekoľko desiatok tisíc korún na
poštovnom, veď doručenie jednej
zásielky do vlastných rúk Slovenskou poštou stojí 33 Sk, zatiaľ čo
kuriér za to dostáva 10 Sk. Pre
mnohých občanov mesta je nezanedbateľné aj to, že kuriér doručuje zásielky v čase, kedy je väčšia šanca, že sú doma, čiže popoludní, večer a cez víkendy, čím
šetrí ich čas, ktorý by strávili čakaním na pošte. A predsa sa medzi
nami nájdu občania, ktorí odmietnu zásielku prevziať, napr. preto,
lebo je víkend. A nám nezostáva
nič iné, len zásielku zaslať prostredníctvom pošty, zaplatiť 33 Sk
za jej doručenie a skonštatovať,
že finančné prostriedky mohli byť
vynaložené účelnejšie a v prospech všetkých občanov.
Ing. Jana Pešková
vedúca finančného oddelenia

Zúčastnila som sa s deťmi na
tradičnom mikulášskom podujatí
na námestí. Moje deti sa na stretnutie s Mikulášom veľmi tešili, rovnako ako stovky ďalších, ktoré sem
prišli spolu s rodičmi. Na jednej
strane sme veľmi povďační, že sa
toto podujatie robí, ale na druhej
nie sme spokojní akou formou.
Mikuláša i kultúrny program (mimochodom celkom zaujímavý)
mohla vidieť len časť účastníkov,
ktorí boli oproti vchodu do budovy
mestského úradu. Tam bol totiž v
trojmetrovej hĺbke zastrčený priestor pre účinkujúcich. Deti, ktoré boli
po stranách, však vôbec nič nevi-

deli, rovnako ako aj deti pár metrov
vzadu, keďže ockovia v prvých radoch mali menšie deti na pleciach.
Kedysi sa Mikuláš k deťom prihováral z balkóna úradu alebo z tribúny pred budovou, čo bolo rozhodne lepšie.
Prečo sa ale podujatie nekoná
pred Domom kultúry? Tam by boli
účinkujúci tiež pod strechou, bolo
by ich vidieť zo širšieho uhla a je
tam tiež veľké parkovisko, kde by
sa zmestilo veľa ľudí. Nakoniec,
primátor pred budovaním parkoviska sľuboval, že tento priestor sa
bude využívať aj na takéto podujatia.
(rč)

Vážená redakcia,
nie je mojim zvykom takto kritizovať,
lebo určité veci sa dajú pochopiť a
tolerovať. Avšak, keď prekročia hranice trpezlivosti nezostáva nič iné,
ako sa obrátiť aj na médiá, aby pomohli pri riešení našich problémov.
Skúšal som aj iniciatívu prostredníctvom poslancov, avšak bez ohlasu...
V podstate ide o dva problémy,
ktoré sa týkajú obyvateľov sídliska
Sever.
Prvý problém sa týka dopravy. V
ranných hodinách od 5.30 hod. idú
zo sídliska len dva spoje do Bratislavy. Jeden o 5.35 od polikliniky, cez
Sever do Bratislavy a druhý priamo
zo Severu o 6.35 hod. Keby ste išli
na zastávku SAD Cajlanská stred o
5.40, našli by ste tam pätnásťmetrový rad čakajúcich cestujúcich a taký istý na Severe. Tu je autobus už
taký plný, že sa nedá nastúpiť. To
isté sa týka aj spoja o 6.35. Ľudia v
snahe získať miesto na sedenie sa
stavajú do radu už pol hodiny pred
odchodom. Tento stav trvá len počas školského roka. Pýtam sa, prečo SAD nenasadí aspoň jeden spoj
zo Severu asi o 6.15 hod.?
Ďalej autobus o 6.35 hod. do Bratislavy prechádza cez prepchatý Pezinok 25 – 30 minút, nemohol by ísť o
15 – 20 minút skôr?
V čase od 17.35 do 19.00 hod.
nejde na Sever z námestia žiadny
spoj. Nezostáva nič iné ako ísť pešo. Čo majú robiť invalidi a starší
ľudia?
Druhý problém sa týka chodníka
na Severe, ktorý ide od potravín
Jednota smerom ku kúpalisku. Je
pokrytý tenkou vrstvou kamennej
drviny. Po daždi sa nedá po ňom
vôbec prejsť. Chodia tade mamičky
s kočíkmi, starší ľudia, množstvo
detí. Aby obišli kaluže vody musia
vyjsť na trávu. Hodila by sa tam zámková dlažba. Určite by to bola investícia pre ľudí na Severe na nezaplatenie. Pochopí nás už niekto?
Andrej Kukumberg

Dňa 6. decembra poslednýkrát v
tomto roku zasadalo Zastupiteľstvo BSK. Po prvýkrát sa konalo
v novej rokovacej sále v zrekonštruovanej budove BSK na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave. Zasadnutie patrilo medzi najdôležitejšie v tomto roku, pretože hlavným
bodom rokovania bol návrh rozpočtu BSK na roky 2007 – 2009.
Rokovaniu o návrhu rozpočtu predchádzalo schválenie správy o plnení rozpočtu k 30. 9. a návrhu na
úpravu rozpočtu na rok 2006. V
ďalšom bode poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 13/2006 o dani z motorových vozidiel. Na základe tohto
VZN sa od 1. 1. 2007 zvýšia sadzby
dane z motorových vozidiel v priemere o 10 %. Zvýšený výber dane z

motorových vozidiel sa použije prioritne na zabezpečenie údržby a
prevádzky regionálnych ciest v
kraji a na financovanie výkonov vo
verejnom záujme v oblasti dopravy.
Nové VZN nájdete na webovej
stránke BSK (www.region-bsk.sk)
alebo na príslušných daňových
úradoch. Nasledujúcim bodom rokovania bol návrh rozpočtu BSK na
roky 2007 – 2009. Poslanci sa s návrhom rozpočtu oboznámili už vopred na rokovaní všetkých odborných komisií, takže v diskusii na
rokovaní Zastupiteľstva neboli zásadné pripomienky a rozpočet
schválili 41 hlasmi všetkých prítomných poslancov. Rozpočet na
rok 2007 je vyrovnaný a príjmy a
výdavky rozpočtu sú 2 684 178 tis.
Sk. Niekoľko ďalších bodov roko-

vania sa týkalo práce hlavného
kontrolóra, ktorý poslancom predložil správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. polrok 2006, správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií obyvateľov za 1. polrok a návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra
na rok 2007. Poslanci schválili odmenu hlavného kontrolóra za 2. a
3. štvrťrok 2006. Na záver sa predseda BSK Vladimír Bajan a podpredsedníčka Monika FlašíkováBeňová poďakovali poslancom za
ich prácu v roku 2006 a vyslovili
presvedčenie, že aj v nasledujúcom roku bude práca poslancov a
celého Úradu BSK viesť k zveľaďovaniu nášho kraja.
Ing. Jana Pešková
poslankyňa BSK

V utorok 5. decembra už tradične prišiel medzi pezinské deti
Mikuláš. Okrem dobrej nálady a
drobných darčekov im priniesol
pekný program v podaní Divadla
PIKI a mladých pezinských spevákov. S Mikulášom prišiel aj nezbedný čert, ktorý si však svojim
výzorom a neposlušnosťou veľa
priazne u detí nezískal. Mikuláš
rozsvietil aj veľký vianočný strom
na námestí a potom pozval deti
do neďalekého
o bcho dnéh o
c entra Plus ,
kde bol ďalší
program. Keďže počasie prialo, na podujatí
s a zú častnili
stovky detí a
rodičov.
Osobitne mikulášske podujatia organizovali i pezinské
školy a rôzne
organizácie.
(mo)
Deti si pozreli vystúpenie Divadla PIKI.

