Dnes by som vás chcel, vážení
spoluobčania, vo svojom mene, ale
aj v mene poslancov mestského
zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu požiadať o to, aby
sťažnosti, žiadosti a námety, ktoré
nám posielate mali svojho odosielateľa. Jednoducho – aby nezostali
anonymné. A to najmä vtedy, keď
nám posielate svoje, hoci aj kritické, podnety na zlepšenie jestvujúceho stavu, alebo pripomienky,
ktoré pomáhajú veci pohnúť dopredu a v konečnom dôsledku skvalitniť život v našom meste. Uvediem aspoň jeden príklad. Pred
dvoma mesiacmi prišla požiadavka
obyvateľov ulice Sama Chalúpku, v
ktorej žiadali vybudovanie chodníkov, opatrenie, ktoré by znížilo rýchlosť pre automobily a tiež umiestnenie značky zakazujúcej vjazd
vozidiel nad 3,5 tony. Žiadosť podpísalo 32 občanov, ale chýbalo
meno toho, kto žiadosť spisoval a
komu máme zaslať odpoveď alebo
výzvu na ďalšie rokovanie. Chcem
len upozorniť, že každé riešenie
dopravy alebo osadenie dopravných značiek musí byť prekonzultované a schválené dopravným
inžinierom Okresného dopravného
inšpektorátu v Pezinku a výroba
každej značky a jej osadenie sa
musí objednať. Toto všetko chvíľu
trvá a nám chýba práve tá spätná
väzba, či nami navrhované riešenie je pre vás prijateľné a vykonané
úpravy spĺňajú vaše predstavy.
Chcem znovu upozorniť nielen na
písomný alebo majlový kontakt, ale
najmä na skutočnosť, že každú
prvú stredu v mesiaci sú na mestskom úrade (tiež v Grinave a na
Cajle) k dispozícii dvaja poslanci,
ktorí podnety občanov evidujú a
predkladajú na kompetentných
miestach. Žiaľ, zatiaľ len veľmi
málo občanov využíva možnosť
priameho kontaktu so svojimi poslancami. Preto som sa rozhodol,
že budeme pravidelne organizovať
stretnutia s občanmi, na ktorých
budeme zbierať podnety, navrhovať riešenia a informovať vás o
chystaných zámeroch mesta, napr.
aj v stavebnej oblasti. Na záver len
konštatovanie, že práve na podnet
rodičov sú už namontované spomaľovače rýchlosti na začiatku
Cajlanskej ulice, ale aj pri ďalších
školách. Počul som však na našu
adresu už aj výčitky, že sa spomaľuje doprava, ničia sa autá,
atď... Každý mi však určite dá za
pravdu, ak poviem, že život a zdravie našich detí je nad všetky dopravné a iné obmedzenie či komplikácie. A potvrdia to najmä všetci
tí, ktorých deti chodia do škôl na
Kupeckého, Na Bielenisku, na ul.
gen. Pekníka či na Fándlyho.
Oliver Solga
primátor

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 13.
marca na návrh mestskej rady
schválilo príspevky pre sociálnu
oblasť, kultúru a šport na rok
2007. Finančná podpora z rozpočtu mesta predstavuje 3,75
mil. Sk, z toho na sociálne účely
250 tis., kultúru 500 tis. a šport 3
mil. Sk. Časť prostriedkov ostáva
zatiaľ na účte mesta ako rezerva.
Schválené dotácie:
SOCIÁLNA OBLASŤ – Jednota
dôchodcov na Slovensku-Grinava
(na činnosť v r. 2007, účinkovanie
spev. skupiny Jajoba) 5 tis., Slov.
zväz telesne postihnutých – ZO
Pezinok (Flóra BA, Agrokomplex
Nitra, integr. pobyt Sklené Teplice,
jazda zruč.) 15 tis., OZ DOTYK
Pezinok (rekondičný pobyt Michalovce pre 7 členov) 7 tis., Združenie kresťanských seniorov (zájazdová a prednášková činnosť v r.
2007) 15 tis., 61. zbor Modrý oblak
– skauti (na úhradu výdavkov na
klubovňu, materiál na činnosť oddielov) 10 tis., Zákl. organizácia
SZPB (kytice a vence k výročiam,
administratíva) 15 tis., Miestny
odbor ŽIVENY (na tématický zájazd a prednáškovú činnosť v r.
2007) 10 tis., Cirk. zbor ECAV na
Slovensku, pre mládež (na činnosť
v r. 2007 – práca s mládežou) 10
tis., Klub Venuša v meste Pezinok
(na činnosť a autobus na Deň pokory a vďaky 2007 – Terchová) 5
tis., MsO Jednota dôchodcov Slovenska v Pezinku (rekreácia členov v Tatrách – na autobus, šport.
hry seniorov) 15 tis., Zväz diabetikov Slovenska – ZO Pezinok (na
činnosť v r. 2007, edukačné pobyty, porad. činnosť, počítač) 10 tis.,

PAX Christi Slovakia (letný detský
tábor – doprava, spoloč. a šport.
hry, vstupenky pre deti) 10 tis., Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa (na
celoročné aktivity v CPR + prev.
náklady) 30 tis., Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska (na činnosť v r. 2007 – telefón, poštovné,
cest. výd.) 5 tis., Združenie abstinentov ALFA (na relaxačno-motivačný pobyt v Turč. Tepliciach pre
členov) 5 tis., Združenie na pomoc
ľuďom s ment. postihnutím (na
činnosť – MDD, film a divad. predstavenie, lístky na plaváreň, rekond. pobyt) 10 tis.
Spolu 177 tisíc Sk, rezerva 73
tisíc Sk..
KULTÚRA – OZ P.R.D. (Etnofestival) 20 tis. a Cibulák 50 tis., Únia
žien Slovenska (súťaž amatérov,
súťaž Spieva Pezinok, spievajte s
nami, Žena za volantom) 15 tis.,
Malokarpatský banícky spolok (reprez. na baníckych podujatiach na
Slovensku a v zahraničí – cestovné
a ubytovanie) 20 tis., folk. skupina
Obstrléze pri KD Hrnčiarska 44
(0-tý roč. prehliadky senior. folk.
skupín, prop. materiály, poštovné a
cest. náhr.) 5 tis., Dychová hudba
Grinavanka (oprava a údržba nástrojov, notový materiál, údržba krojov, propagácia ozvučenie) 20 tis.,
Občianska iniciatíva Grinava (kult.spol. akcie, miestne tradície – sviatky jari, Deň matiek, Vianoce, Nový
rok) 10 tis., Dobr. hasičský zbor pri
SOU PK (súťaž graf. prác detí Požiarna ochrana očami detí v r. 2007)
2 tis., Malokarpatská knižnica v Pezinku (nákup knižnično-informačných fondov, kult.-vých. podujatia
pre čitateľov a verejnosť) 30 tis.,
Peter Sandtner (na vydanie knihy

Štvrtý tohtoročný poslanecký deň sa uskutoční v stredu 4. apríla od
16.00 do 18.00 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.
V rovnaký deň, avšak od 16.00 do 17.00 hod., sa bude konať poslanecký deň aj v budove Psychologicko-pedagogickej poradne na Cajlanskej ul. č. 95 a od 18.00 do 19.00 hod. v integrovanom klube v Grinave.
(EL)

Primátor nášho mesta Oliver
Solga dostal v polovici februára
list, z ktorého vyberáme:
Televízia Markíza pripravuje
dlhodobý televízny seriál pod názvom Ordinácia v ružovej záhrade. Je to rodinný seriál z prostredia súčasných ľudí, ktorých spája
lekárska profesia. Príbeh sa odohráva v nedefinovanom okresnom meste a tvorcovia seriálu si

za exteriér takéhoto mestečka
vybrali práve krásne mesto Pezinok. Pri obhliadkach sme si vybrali niektoré konkrétne lokality.
Sme v rokovaní so Psychiatrickou
nemocnicou P. Pinela o nakrúcaní
exteriéru ich nemocnice. Máme
vytypované tiež iné ulice a exteriéry pred konkrétnymi domami,
park, cintorín.
Toľko z listu vedúcej výroby Emí-

Pezinskí kňazi II.) 10 tis., Pezinskí
šafráni pri MsO JDS Pezinok (zakúpenie literatúry, notového materiálu,
časti jednotného oblečenia) 3 tis.,
Tomáš Václav (hudobné aranžmá
na vlastnú skladbu na medz. súťaž
Universe Prag talent) 3 tis., AD UNA
CORDA, občianske združenie (6.
roč. benef. koncertu Cesty k sebe –
propag., doprava, zapožičanie hud.
nástrojov) 15 tis., OZ Spolok Dychová hudba Cajlané (7. roč. festivalu Dychovky v preši – plagáty,
bulletiny, kateringové služby, doprava, dary) 50 tis., OZ Galéria Štefana
Prokopa (organizovanie výstavy k
20. výročiu úmrtia sochára Š. Prokopa) 20 tis., OZ RADOSŤ pri
meste Pezinok (odmena za vedenie súboru, režijné náklady) 5 tis.,
Eva Šišková (vydanie zbierky básní
Z lekárne srdca) 10 tis., Miestny
klub Slovenského Orla v Pezinku
(na organizáciu kult.-šport. podujatí
pre deti a mládež) 10 tis., Špeciálna
základná škola (dofinanc. projektu
Keramika a hrnčiarstvo v ŠZŠ) 10
tis., Malokarpatské múzeum v Pezinku (na Keramické trhy 2007) 50
tis., Mestský úrad (na divadelné
predstavenie na Deň učiteľov) 5 tis.,
ZuzaArt production SR (na divadelný festival To najlepšie z humoru
na českej scéne) 50 tis., Základná
umelecká škola E. Suchoňa (na 7.
ročník festivalu E. Suchoňa – propagácia a honoráre) 15 tis., Gymnázium Pezinok (na cestu pre študentov do Štrasburgu – víťazi súťaže Euroscola 2007) 7 tis., Q-EX,
a.s., Trenčín, p. Bohumil Hanzel
(publikácia Ignác Bizmayer – mesto
odkúpi 10 kníh po 1500 Sk) 15 tis.
Spolu 450 tisíc Sk, rezerva 50
tisíc Sk.

Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí 21. februára vyhlásilo
nastúpenie náhradníka Ing. Juraja
Pátka na uvoľnený mandát poslanca MUDr. Richarda Demoviča, PhD. (nastúpil do funkcie
nezlúčiteľnej s výkonom funkcie
poslanca).
Nový poslanec J. Pátek bol zvolený za člena Komisie zdravotníctva.
(mo)

lie Jarošovej a zástupcu pre nakrúcanie Mariana Dalkoviča, v
ktorom žiadajú o súhlas na nakrúcanie a pomoc pri zabezpečení
niektorých podmienok na prácu.
Tvorcovia seriálu, samozrejme,
požadovaný súhlas dostali a tak
zábery z nášho mesta sa čoskoro
začnú objavovať na obrazovkách
najsledovanejšej slovenskej televízie.
(mo)

