Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 5. apríla schválilo ako
jeden z najdôležitejších bodov
svojho rokovania aj návrh vyňatia
Základnej školy na Holubyho ulici zo
siete škôl. Tento nevyhnutný krok sa
pripravoval už niekoľko rokov a bol
podložený odbornou analýzou a
rokovalo sa o ňom v komisii školstva

V utorok 13. marca sa na základných školách uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka v predmetoch slovenský jazyk a matematika. V týchto dňoch
prichádzajú do škôl podrobné výsledky jednotlivých žiakov.
V Pezinku sa na testovaní zúčastnilo 266 žiakov, jedna žiačka
sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila.
Maximálny počet dosiahnutých
bodov v každom z predmetov bol
30. Celoslovenský priemer dosiahnutých bodov zo slovenského
jazyka je 20,1, z matematiky 18,4
bodov. Pezinskí deviataci dosiahli
zo slovenského jazyka 18,58 a z
matematiky 17,4 bodov.
Mgr. Ivanka Chytrá
Školský úrad Pezinok

l PREDÁM kvalitné pianino od
výrobcu Petrof. Tel. 0903 196 367.
l GLAZÚROVANIE vaní. Tel.
0905 983 602.
l PROSÍM O POMOC pri hľadaní
nášho 1-ročného psíka – kríženca
teriéra so zlatým retrivom menom
SID, ktorý mi 20. 3. 2007 o 17.45
hod. utiekol pri pezinskom cintoríne. Sid je krémovej farby, má 20 kg
a nosí zelený obojok s registračnou
známkou Giesshübl 79. Ponúkam
vysoké nálezné! Kontakt: ciara26
@a1.net, tel. 0904 284 633, 0904
284 634, 0043 664 514 0547. Ďakujem vopred za pomoc.
l PRENAJMEM priestor o rozlohe 40 m2 v komplexe dámskych
služieb v Pezinku. Vhodné na kancelárie alebo služby. Tel. 0903 719
852.
l PRIJMEM pracovníkov do funkcie MONTÉR-servisný technik.
Nástup ihneď. Plat: 15 000 – 25
000 Sk. Kontakt: 0907 266 660,
Pezinok, Modra.
l PREDÁM vynikajúce pianíno
Petrof. Tel. 0915 926 730.
l HĽADÁM osobného asistenta
(-ku) pre 43 r. imobilného muža v
Pezinku. Aj brigádnicky! Kontakt:
0905 239 409, 642 3179.

a mládeže, obecnej školskej rade,
mestskej rade a naostatok v mestskom zastupiteľstve.
K tomuto rozhodnutiu nás viedlo
niekoľko vážnych dôvodov, z ktorých spomeniem aspoň ekonomické problémy (nevyhovujúco
nízky finančný normatív na žiaka
vynásobený počtom žiakov školy)
a demografický stav – teda každoročne výrazne klesajúci počet žiakov zapisujúcich sa do prvých ročníkov (málokto asi vie, že v priebehu piatich rokov klesol počet žiakov o vyše 400, čo je napr. dnešný
stav žiakov na ZŠ Na bielenisku).
Prerozdelenie 212 žiakov ZŠ Holubyho pomôže ostatným školám
zvýšiť počet žiakov a získať tak aj
viac finančných prostriedkov na

riadne fungovanie zostávajúcich
škôl.
Našou úlohou v súčasnosti je
postarať sa rovnako o žiakov ako aj
pomôcť učiteľom s ich pracovným
zaradením a zaslúženým ohodnotením ich neľahkej práce. Osobne
ma krok vedúci k faktickému zrušeniu ZŠ Holubyho mrzí, rovnako ako
drvivú väčšinu poslancov, ale podobne, ako v mnohých iných
mestách na Slovensku, aj v Pezinku je to jediné riešenie, ktoré
pomôže iným školám. Zásadne
odmietam špekulácie o tom, že k
zrušeniu školy došlo z dôvodu jej
budúceho odpredaja alebo prenájmu na komerčné účely.
Rovnako odmietam aj snahu spájať toto rozhodnutie MsZ s perso-

nálnou a riadiacou prácou súčasného vedenia na čele s riaditeľkou.
Odmietam preto dehonestáciu bývalých i súčasných poslancov a
pracovníkov mestského úradu v
procese vedúcom k vyradeniu
školy zo siete škôl.
Ospravedlňujem sa rodičom a
žiakom za možné komplikácie,
ktoré im toto nevyhnutné rozhodnutie spôsobí, ubezpečujem vás
však, že spoločnými silami sa postaráme o to, aby boli čo najmenšie
a aby mali práve na deti čo najmenší dosah. Verím, že pochopíte,
tak ako to bolo aj v iných mestách,
nevyhnutnosť tohto kroku, blízka
budúcnosť iste ukáže správnosť
tohto rozhodnutia.
Oliver Solga

Dokončenie z 2. strany

4. K firme VISTA REAL mám rovnako objektívny a profesionálny
vzťah, ako k všetkým ostatným
firmám a nemám ani indície, že by
túto stavbu niekto zo zastupiteľstva protežoval. Tak ako mnohé
iné firmy, si i oni podali žiadosť o
územno-plánovaciu informáciu, z
ktorej sa dozvedeli, že Územný
plán im tu nebráni umiestniť bytový dom, samozrejme s podmienkou, že dodržia všetky požiadavky
definované stavebným zákonom.
Ak máte i naďalej dojem, že výstavbou tohto bytového domu by

boli porušené vaše práva alebo
bytové podmienky máte možnosť
sa opätovne odvolať proti rozhodnutiam SOÚ na KSÚ či na súdy.
Vážení obyvatelia Muškátovej
ulice 2 – 8, neberte, prosím, moju
odpoveď ako výhovorky alebo prenášanie zodpovednosti na iných.
Len, a o to vás prosím, rozlišujte
konkrétnu zodpovednosť a možnosti, ktoré mám ako primátor pri
riešení takýchto problémov a pre
vás iste nepríjemnej situácie. Na
druhej strane chcem upozorniť aj
na situáciu v tejto časti sídliska,
ktorá hraničí s výrobnou a podni-

kateľskou zónou a ktorá už dnes
ovplyvňuje vaše bývanie (viem to
z vašich sťažností na okolité prevádzky). Nebude preto aj pre vás
výhodnejšie, keď medzi vašou
bytovkou a podnikateľskou zónou
bude stáť bytovka, ktorá bude tieto
negatívne vplyvy zmierňovať?
Hovorí sa, že žiadna kaša sa neje
taká horúca, ako sa navarí. Preto
si myslím, že aj v tomto prípade
treba postupovať s chladnou hlavou a najmä komunikovať navzájom.
Oliver Solga
primátor

Pezinok sa hrdí tým, že je centrom Malokarpatského regiónu. V
rámci podpory cestovného ruchu
sa tu skvalitňujú služby, infraštruktúra, budujú sa naučné chodníky,
lavičky.
Aj prednedávnom sa otváral Vinohradnícky naučný chodník, ktorý bol vybudovaný s podporou fondov Európskej únie. Jeho súčasťou boli okrem informačných tabúľ
s popisom histórie vinohradníctva,
geologického podložia, prírodných pomerov, vinohradníckych
prác a ďalších, aj dva altánky s
lavičkami, kde si mohli návštevníci
v pokoji oddýchnuť a ako atrakcia
aj váhadlová studňa. Zámerne
hovorím boli. Už počas otvorenia
chodníka bolo niekoľko tabúľ poškodených, lavičky boli posprejované, v opravenej studni boli nahádzané plastové fľaše a iné odpadky. To všetko by sa ešte dalo
opraviť. Avšak v čase, keď píšem
tieto riadky si to nemyslím. Počas
niekoľkých víkendov vandali poškodili ďalšie tabule, ukradli vedro
z váhadlovej studne a jeden altánok úplne zničili. Možno namietnete, že aj toto by sa dalo opraviť,

ale ja už hovorím nie. Už totiž neverím, že tá hŕstka nadšencov,
ktorá sa v tomto meste roky snaží
niečo budovať aj pre ostatných,
bude mať silu opäť niečo urobiť s
vedomím, že to nevydrží ani jeden
rok. Cyklochodník z Pezinka do
Senca mal životnosť necelý mesiac. Vinohradnícky chodník možno dva. Nebyť baníkov z Malokarpatského baníckeho spolku, tak
by Banícky naučný chodník už tiež
asi neexistoval.
Vandalizmus však nie je len problémom naučných chodníkov a
nejakých tabúľ na okraji mesta.
Stretávame sa s ním dennodenne.
Na sídliskách i v centre mesta.
Poničené autobusové zastávky,
podpálené smetné koše, pošliapaná a vytrhaná zeleň. Keď to zbadáme, maximálne zanadávame
na nevychovanú mládež. Je to
však aj naša vina. A tou je najmä
náš alibizmus. Priznajme si, koľkí
z nás sme upozornili aspoň jedného človeka, ktorý zahodil cigaretový ohorok, či papier na zem,
že tu má predsa smetné koše.
Koľkí z nás sme volali mestskú
políciu, keď sme videli ničenie

mestského majetku. Asi to bude
veľmi nízke číslo. Poviete si, že to
je niečo úplne iné, na to je tu mestská polícia, školy a najmä rodičia,
aby vychovávali svoje deti. No vandalsky sa nespráva len mládež.
Rovnako aj starší ľudia znečisťujú
mesto a jeho okolie. Tie čierne
skládky v okolí Pezinka výrastkovia asi neurobili. Aj tie sú prejavom
vandalstva. Vandalstva voči vlastnému mestu.
Kedy už konečne pochopíme, že
čo je mestské, nie je cudzie ale
naše? Každého jedného občana
Pezinka. A že sa ku všetkému
treba správať tak, ako k vlastnému. A to nie vo význame: je to aj
moje, tak si to ukradnem, ale je to
aj moje, tak to budem chrániť.
Možno si myslíte, že z týchto riadkov cítiť zbytočný hnev. Áno, hnevám sa. Hnevám sa nad vlastnou
bezmocnosťou, hnevám sa nad
zbytočne zmarenou prácou ľudí,
ktorí odlišujú Pezinok od ostatných miest Slovenska tým, že ešte
stále chcú niečo robiť aj pre ostatných. Nielen pre seba.
Peter Wittgrúber

