Viacerí naši čitatelia sa zaujímali, čo sa bude stavať v priestoroch
bývalého OSAN-u na ulici SNP,
keďže tu prebiehajú búracie práce. O informáciu sme požiadali
primátora mesta Olivera Solgu,
ktorý nám povedal: – Stavebný
obecný úrad vydal zatiaľ v danej
lokalite len búracie povolenie,
podľa našich informácií, ešte nedostal štúdiu a žiadosť o stavebné
povolenie. Podľa predbežných rokovaní s investorom, ktoré prebehli v Komisii pre územný rozvoj
a životné prostredie v minulosti,
uvažuje sa v tejto lokalite o výstavbe malopodlažných obytných domov.
(red.)

V zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území
mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového
týždňa do 30. apríla celoplošnú
deratizáciu. Pokiaľ ste ju ešte neurobili, túto povinnosť vám pripomíname.
Vlastníci nehnuteľností sú povinní: udržiavať nehnuteľnosti v čistote podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, odstraňovať
z nich odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky
závažné hlodavce a iné živočíchy.
Vlastník malej nehnuteľnosti (rod.
dom, chata) môže deratizáciu vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
Kontrolu plnenia povinností vykoná Mesto, prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ v
spolupráci so štátnym okresným
hygienikom.
(ku)

Ak sa vám to stalo a nikde ste ich
nenašli, skúste sa zastaviť v Mestskom informačnom centre na Radničnom námestí č. 9. Neraz sa totiž stáva, že poctiví nálezcovia
merajú sem cestu nielen z centra,
ale aj okrajových častí a prinesú
nájdené kľúče v dobrej vôli, že pomôžu hľadajúcemu majiteľovi.
Veľa ľudí možno nevie o tejto možnosti a nepríde sa popýtať a tak sa
tu nazbierala pekná kopa kľúčov,
ktoré márne čakajú na svojich majiteľov. Preto upozorňujeme čitateľov na túto skutočnosť pre prípad, že by sa dostali do podobnej
situácie, aby sa pred tým ako rezignujú a vymenia kľúče v celom
dome, zastavili ešte v informačnom centre. Možno budú mať
šťastie.
(EL)

Ako pravidelný čitateľ a občasny prispievateľ, dovoľujem si vás upozorniť na prinajmenšom nevhodnosť zverejnenia anonymného článku
uverejneného v minulom čísle (Ad: Stĺpček o ,,stĺpku"), pod ktorý sa podpísala tzv. Občianka mesta.
Som toho názoru, že obsahová úroveň tohto mestského periodika by v
žiadnom prípade nemala byť dehonestovaná zverejnením správy typu
,,Agentúry JPP", najmä ak jej cieľom je konkrétnu osobu poškodiť, alebo
z nej urobiť ,,trtka", ako píše vo svojom Stĺpku po našem samotný strýco
Lajo. Seriózne noviny takýto spôsob verejnej diskusie jednoducho nerealizujú.
Veľmi rád by som sa dozvedel vaše stanovisko ako šéfredaktora novín
Pezinčan a tiež redakčnej rady novín na dôvody zverejnenia tohto anonymu a kto za to nesie zodpovednosť.
Vladimír Mizerák
Odpoveď šéfredaktora:
– Pán Mizerák sa pýta, kto je zodpovedný za to, že sa v našich novinách objavila reakcia na Stĺpek po
našem od čitateľky, ktorá vystupuje pod označením Občianka

mesta. O článkoch, ktoré idú do
novín rozhoduje šéfredaktor, ktorý
je v zmysle zákona č. 81/1966 zb.
o periodickej tlači, z poverenia vydavateľa zodpovedný za obsah
novín.

V centre mesta medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou vyrástli nové
bytové domy. Domov tu nájde 64 rodín v 21 dvojizbových, 39 trojizbových a štyroch štvorizbových bytoch. Byty sa nachádzajú na
1. až 6. poschodí. Na prízemí sú administratívne priestory a príslušenstvo k bytovej časti. V podzemí je 17 garážových boxov a 24
miest na parkovanie.
Na snímke je pohľad z Hrnčiarskej ulice.
(mo)

Modranský turistický spolok pozýva budovateľov, sponzorov, brigádnikov, organizátorov, turistov a priateľov rozhľadne na Veľkej homoli na
stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. mája o 13.00 hod., pri príležitosti 5. výročia odovzdania turistickej rozhľadne verejnosti.
Spoločne si pri rozhľadni zaspomíname na krásne chvíle prežité pri jej
budovaní. Tešíme sa na stretnutie.
(MTS)

Po trojmesačnom odbornom
školení otvoril nový koordinátor
prevencie kriminality prednáškovú činnosť pre materské a základné školy. V rámci nového projektu ponúka aj výučbu sebaobrany a bojových umení, ktorú
chce zamerať najprv na prácu s
mladšími žiakmi. Zárukou kvality
tréningov budú jeho dvadsa ťpäťročné skúsenosti s trénovaním
bojových umení. Ak sa potvrdí
predbežný záujem detí i rodičov,
vytvorí mestská polícia podmien-

ky aj na prácu s deťmi predškolského veku.
Oddelenie prevencie kriminality
MsP v súčasnosti ponúka školám
aj rozšírenú formu prednáškovej
činnosti. Preventívne programy sú
zamerané na žiakov všetkých ročníkov osobitne, pričom ponuku
môžu plne využiť aj stredné školy.
Podrobné informácie o termínoch i
rozsahu nových prednášok získate
priamo u koordinátora prevencie
kriminality Miroslava Schlesingera
na tel. č. 033/ 6901 183.
(MsP)

Vytýkate nám, že články podpísané takýmto označením nesvedčia o serióznosti novín. Potom ale za neseriózne by sme museli označiť takmer každé písané
periodikum, pretože v rubrikách
čitateľov je toto bežná prax. Pisateľ síce napíše pod príspevok
svoje meno, ale požiada redakciu,
aby ho nezverejnila. Tak je to aj v
tomto prípade.
Za ďaleko neserióznejšie považujem, keď si pisateľ pod kritický
príspevok vymyslí iné meno alebo
uvedie zavádzajúcu značku zloženú z iniciálok iného mena. V takýchto prípadoch môžete ešte niekomu ublížiť.
Môj názor na anonymov som už
dávnejšie vyjadril, vôbec nie som
rád, že existujú, ale stále je ich
dosť. Niektoré sú hrubé, urážlivé,
iné upozorňujú celkom konkrétne
na nedostatky a problémy, pisatelia však nechcú zverejniť svoje
mená. Vraj ľudia sú zlí, možno
majú aj svoju pravdu... K anonymom mám preto rozdielny postoj.
A ešte prečo sa vôbec objavila
reakcia čitateľky pod značkou
Občianka mesta v novinách? Keď
je človek demokrat, musí pripustiť
aj iný názor. Vôbec si nemyslím,
že článok o ktorom píše pán Mizerák je urážlivý, hoci by sa mu dalo
tiež čosi vyčítať. Tak isto ako ďalším názorom, ktoré sme uverejnili
v Pezinčanovi predtým.
Netvrdím, že uverejníme všetko,
ale väčšina kritických príspevkov,
pokiaľ sú slušné, sa do novín dostane. Keď čítam iné mestské noviny vydávané samosprávou,
mám dobrý pocit, že sme v tomto
smere oveľa ďalej.
Milan Oravec
šéfredaktor

