Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2007/2008 sa bude konať na
všetkých základných školách v Pezinku v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinka č.
4/2004 v dňoch:

štvrtok 8. 2. 2007
v čase od 15.00 do 18.00 hod.
piatok 9. 2. 2007
v čase od 15.00 do 18.00 hod.
Podľa § 34 a § 36 zákona č. 29/1984
Z.z. o sústave základných a stredných (školský zákon) v znení neskorších predpisov zákonný zástupca
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa,
ktoré má k 1. 9. 2007 šesť rokov na
zápis do školy.
Zápis do škôl odporúčam uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc:

Základná škola v Pezinku, Holubyho ul.
– školský obvod ulice: Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova,
Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor,
Šancová, Sama Chalúpku, Pod lipou,
Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec,
Kollárova, Jesenského, Za koníčkom,
Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 –
47, Za hradbami č. 3 – 15, Hrnčiarska;

Základná škola v Pezinku, Fándlyho ul.
– školský obvod ulice: Fándlyho,
Obrancov mieru, 1. mája, Mierová, Za
hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského,
Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa,
Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého,
Saulaková, Komenského, Nerudova,
Bystrická, Bratislavská, Kuzmányho,
Zigmundíkova, Fajgalská cesta, Kukučínova;

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie
– školský obvod ulice: Cintorínska, D.
Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská,
Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka,
Slnečné údolie, Leitne, Kamenice, Vincúrska, Podhorská;

Základná škola v Pezinku, Na
bielenisku
– školský obvod ulice: Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská,
Nálepkova, Švermova, F. P. Drobiševa,
Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka, Bottova,
Dr. Bokesa, Na bielenisku, Zumberská;

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ul.
– školský obvod ulice: Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Svätoplukova, Malacká cesta,
Krížna, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova,
Gogoľova.
Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky
preukaz alebo identifikačnú kartu a
rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
Mgr. Oliver Solga
primátor

Železničná stanica v Pezinku po rozsiahlej rekonštrukcii.

Už v roku 2003 som dal vypracovať mladým architektom parkovanie
na jednej aj druhej strane Bratislavskej ulice v oblasti sídliska JUH. Ponuka spolupráce bola aj zo strany zástupcov firiem Ing. M. Holčíka a Ing.
J. Chvílu. V decembri sa uskutočnili aj prvé rokovania s dopravným inžinierom. Projekt posuniem na schválenie poslancom mestského zastupiteľstva v rámci plánovaných investičných akcií. Aj v tomto prípade prosím, aby ste sa obrátili na svojich poslancov. Spomínaná štúdia je dostupná na mojom sekretariáte a prípadní záujemcovia si ju môžu u mňa
prezrieť. Ubezpečujem vás, že ak poslanci schvália realizáciu parkovísk
budem iniciovať stretnutie s vami, aby ste sa s návrhom riešenia
oboznámili a prípadne ho aj pripomienkovali.
Oliver Solga

V minulom čísle sme uverejnili príspevok čitateľa
Andreja Kukumberga, ktorý sa sťažoval na problematickú dopravu zo sídliska Sever. O stanovisko
sme požiadali SAD Bratislava, a.s. Hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová nám napísala:
– Najskôr by sme radi poukázali na skutočnosť, že
časové polohy prímestských spojov riešime v súčinnosti s mestom, v tomto prípade s Pezinkom, pričom
samozrejme zohľadňujeme pripomienky občanov,
vodičov a tiež výsledky z vykonaných kontrol pracovníkmi nášho dopravného úseku. K 10. 12. 2006 boli
opäť vykonané celoštátne zmeny cestovných poriadkov. Pretože sme vedeli o zvýšenej frekvencii cestujúcich na spoji vychádzajúcom zo sídliska Sever o
5.50 hod., situáciu sme riešili v prospech cestujúcich:
– v dňoch školského vyučovania sme od zmeny cestovného poriadku v čase o 5.50 hod. zaviedli spoj po
Pezinku – od Nemocnice po železničnú stanicu Pezinok. Tento spoj by mal odľahčiť autobusy smerujúce
do Bratislavy;
– ďalej spoj č. 16 s pôvodným odchodom o 6.35 hod.
zo sídliska Sever v smere do Bratislavy je vedený o
15 minút skôr, čiže od zmeny odchádza o 6.20 hod.
Zároveň je zo sídliska Sever vedený aj spoj č. 10 s
odchodom zo sídliska Sever o 6.10 hod. Nová je
trasa tohto spoja – do Bratislavy teraz jazdí cez Viničné, Slovenský Grob a Čiernu Vodu s možnosťou pre
občanov Pezinka dostať sa bez prestupu do miestnej
časti Bratislavy – do Vajnor.
Žiaľ, meškanie spojov vznikajúce v čase dopravnej
špičky po Pezinku z dôvodu prehlbujúcich sa dopravných zápch, nie je možné z našej strany ovplyvniť.
Situáciu by určite pomohla vyriešiť aj skorá realizácia
plánovaného obchvatu mesta Pezinka.

V rámci modernizácie železničnej
trate Bratislava –
Žilina s podporou
Európskej únie,
zmenila svoju tvár
aj pezinská železničná stanica. Zrekonštruovaná bola
nielen staničná budova ale aj štvoro
koľají, postavili tiež
mimoúrovňové peróny, podchod pod
koľajnicami, nové
elektrické vedenie.
Cieľom modernizácie je zvýšiť rýchlosť na 160 kilometrov.
(mo)

V Pezinku vzniká nový miestny
spolok Slovenského Červeného
križa. Ak máte chuť pomáhať
ľuďom, naučiť sa poskytovať prvú
pomoc a zaujíma vás práca dobrovoľníka staňte sa členom ČK. Vek
vôbec nerozhoduje, dôležitá je
ochota pomáhať. Ak vás naša ponuka na spoluprácu oslovila, kontaktujte sa na tel. č. 0904 976 283
alebo msck.pk@zoznam.sk. (čk)

K pripomienke čitateľa, že v čase od 17.35 do
19.00 hod. nejde žiadny spoj z námestia na Sever,
je potrebné uviesť, že v spomínaných podvečerných hodinách nekončí v smere od Bratislavy v Pezinku žiadny spoj, ktorý by bolo možné predĺžiť na
sídlisko Sever. Vzhľadom na dlhoročné prepravné
výkony vo verejnom záujme a na dobrú spoluprácu
s mestom Pezinkom, ak príde takáto požiadavka,
sme pripravení riešiť aj túto situáciu v súlade s potrebami obyvateľov. Iná situácia je na autobusovej
zastávke sídliska Juh. Tam zastavujú autobusy,
ktoré pokračujú do regiónu Modra, Častá, Chtelnica, Trnava, čiže všetky spoje prechádzajúce cez
Pezinok.

Stanovisko primátora Olivera Solgu:
– Prvý problém sa dotýka cestovného poriadku,
resp. harmonogramu príchodov a odchodov autobusov Slovenskej autobusovej dopravy na sídlisku.
Váš podnet sme postúpili riaditeľovi SAD a osobne
bude s ním prerokovaný pri podpisovaní zmluvy na
rok 2007, ktorou sa mesto Pezinok podieľa na
úhrade časti nákladov SAD-ky na realizáciu prepravy cestujúcich v meste. Spoje neskoro večer
chce Mesto riešiť vlastnými prostriedkami.
Chodník v parku na Severe od nákupného centra
(COOP Jednota) smerom ku kúpalisku navrhnem
mestskému zastupiteľstvu vybudovať v rámci
schvaľovania investičných akcií a prerozdelenia
peňazí na tento rok. Nemôžem však zaručiť aj jeho
realizáciu, pretože rozhodovanie o tom, ktoré akcie
a v ktorej časti mesta sa budú realizovať sú len a len
v kompetencii mestského zastupiteľstva. V tomto
prípade sa treba obrátiť na poslancov vo vašom volebnom obvode.
(r)

