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V októbri vyhodnotia 9. roèník celomestskej súaže

Leto je v plnom prúde a s ním aj už tradičná súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Hodnotiaca komisia pri júlovom priebežnom monitorovaní mesta s potešením skonštatovala, že je tvrdá konkurencia a bude
ťažko vyberať tých najlepších. Ocenených bude síce iba pár účastníkov
súťaže, ale "výhercami" budeme všetci, pretože kvetmi obsypané okná,
balkóny a predzáhradky sú ozdobou nielen príbytkov ich majiteľov, ale
celého mesta. Na inšpiráciu uverejňujeme pohľad na kvetinovú dekoráciu jedného z horúcich kandidátov - Vinársky dom na Radničnom námestí. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto ročníka súťaže sa uskutoční 6. októbra. Svoje tipy môžete ohlásiť na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 34, tel. 033/6901 152.
(EL)

V najbližších dňoch dajú do užívania cykloturistický chodník medzi
Pezinkom a Sencom. O jeho budovaní sa hovorilo už dlhšie, avšak na
jeho realizáciu chýbali peniaze a
bolo treba nájsť takú trasu, ktorá
nevyvolá problémy s pozemkami,
po ktorých bude prechádzať.
"Získaním grantu, ale aj pomocou
Občianského združenia Karpaty a
miest Pezinok a Senec sme finančnú otázku vyriešili. Zabezpečili
sme dosť peňazí na výrobu a osadenie značiek po celej trase. Značkovanie budú robiť dobrovoľníci z
nášho združenia a iní brigádnici,"
povedal nám iniciátor a realizátor
budovania cykloturistického chodníka Peter Wittgrúber.
Sklamaný bude ten, kto si myslí,
že chodník je asfaltový alebo betónový. Na také dielo by bolo potreb-

Z námestia v Pezinku, popri
poliklinike, cez priecestie železnice, okolo penziónu Kriser smerom k Vinárskym závodom, odbočenie doľava - cesta na Galbov mlyn, odtiaľ do obce Viničné,
pri obecnom úrade prejsť na
ľavú stranu cesty, pokračovať k
vojenskej základni, poľnou lesnou cestou do osady Martin, potom po asfaltovej ceste do Senca, vychádza sa pri čerpacej stanici, cesta na Blatné.
ných oveľa viac peňazí, pri súčasných cenách by sa náklady vyšplhali na milióny. A to je pri napätých
rozpočtoch miestnej samosprávy
veľký problém.

"Našim hlavným cieľom je eliminovať nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje cyklistov na cestách. Teraz
budú môcť cyklisti jazdiť oveľa pokojnejšie, najmä skupiny, rodičia s
deťmi i samotné deti. Do Senca na
Slnečné jazerá chodí v lete veľa
Pezinčanov, ale máme záujem,
aby rekreanti a turisti odtiaľ vo väčšej miere zavítali aj do nášho
mesta za kultúrou a na dobré vínko," dodal autor myšlienky budovania cyklochodníka.
Trend budovania cyklochodníkov
na Slovensku je značný, prichádza
to ku nám z vyspelých krajín. Bicyklovanie je jedinečnou športovou
aktivitou, ktorú vyhľadáva čoraz
viac ľudí. Týmto však zámery na
rozvoj tohto rekreačného športu u
nás nekončia, uvažuje sa o rozšírení trás na Šenkvice, Slovenský
(mo)
Grob a do Perneka.

Pezinok s počtom 21 819 obyvateľov je 36. najväčším mestom na Slovensku. Jeho rozloha je 7273 hektárov, s priemernou hustotou 300 obyvateľov na km2.
V štyridsiatke najväčších slovenských miest mu podľa rozlohy patrí
12. miesto, ale podľa hustoty obývania až 38. priečka. Zaujímavosťou
je, že menšiu rozlohu ako Pezinok majú i také mestá ako sú Prešov, Trnava, Martin a Poprad, kde žije niekoľkonásobne viac obyvateľov.
(mo)

Náš primátor Mgr. Oliver Solga
prežíval začiatkom augusta mimoriadne rušné dni. Okrem zvyčajných pracovných povinností absolvoval aj oslavy svojho významného
životného jubilea - päťdesiatky. Pri
tejto príležitosti mu blahoželali nielen rodinní príslušníci ale aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman, spolupracovníci a mnohí priatelia a známi.
Čas človek nezastaví, rôčky nám
aj nechtiac pribúdajú, prichádza
chvíľa, keď si čoraz viac ceníme,
tak ako náš jubilant, dobré zdravie,
životný optimizmus, chuť pracovať
a radosť zo života.
Ku gratulantom sa pripája aj naša
redakcia.

V máji tohto roku schválilo Mestské zastupiteľstvo nový Cintorínsky
poriadok mesta Pezinok.
Cintorínske služby v meste na
základe zmluvy z roku 1998 zabezpečuje spoločnosť Záhradnícke a
cintorínske služby služby, s.r.o. Jej
povinnosťou je zabezpečovať riadnu údržbu cintorínov, najmä starať
sa o vonkajší vzhľad cintorínov,
spoločné hroby a neprepožičané
miesta, údržbu zelene, čistotu,
úpravu ciest, údržbu oplotenia, o
hygienické a ostatné účelové zariadenia, technickú vybavenosť na
cintorínoch. Vedie riadnu evidenciu
o uložení tiel a urien do hrobov a
hrobiek.
Cintoríny sú verejnosti prístupné v letnom období (1. apríl - 30. september) od 6.00 do 21.00 hod., v
zimnom období (1. október - 30.

marec) od 7.00 do 18.00 hod. V
období sviatkov Všetkých svätých,
Pamiatky zosnulých a tri dni pred
týmito sviatkami a v období Vianočných sviatkov od 7.00 do 24.00 hod.
Pohrebné dni sú stanovené na
každý pracovný deň: v letnom období prvý obrad o 13.00 hod., posledný o 17.00 hod., v zimnom období prvý obrad o 12.30 hod., posledný o 15.30 hod.
Cintorínsky poriadok obsahuje aj
podrobné ustanovenia o prenájme
miesta, prechode práv k nájmu na
blízke osoby, zániku práva na hrobové miesto, úprav hrobov a iné.
Bližšie informácie nájdete na Mestskom úrade v Pezinku alebo u
správcu cintorínov spoločnosti Záhradnícke a cintorínske služby,
s.r.o., ktorá má svoju prevádzku na
cintoríne v Pezinku.
(mo)

Mesto Pezinok pripravilo aktualizáciu Územného plánu, ktorá sa
týka 28 zmien využitia niektorých
území v meste. Návrh aktualizácie
ÚP si budú môcť občania pozrieť
od 2. do 30. septembra 2004 na
MsÚ - oddelení výstavby. Bude
možné nahliadnuť do mapy a dokumentácie, taktiež ústne alebo písomne podať pripomienky k navrhovaným zmenám.
Podrobná informácia o aktualizácii ÚP bude aj v Pezinskej televízii a
na túto tému sa bude hovoriť aj na
verejnom zhromaždení občanov.
Občania sa dozvedia prečo sa ÚP
aktualizuje a tiež, kedy sa zmeny
realizujú.
Aktualizácia sa týka v niektorých
prípadoch drobností, ale sú tam aj
také zmeny ako skládka odpadov,
výstavba rodinných domov a bytoviek a iné.
(mo)

Po dvojmesačných letných
prázdninách znovu zasadne Mestské zastupiteľstvo, v tomto roku
piatykrát dňa 10. septembra.
Poslanci budú prerokúvať správu
o realizácii investičnej výstavby,
hodnotenie práce orgánov mesta,
vyhodnotenie činnosti Informačného centra, informáciu o príprave
Vinobrania a iné.
(mo)

Mesto Pezinok je vlastníkom 122
stavieb a 38 iných priestorov. Zo
stavieb sú to budovy výkonu verejnej správy, školské budovy, garáže, hradby, bazény, výmenníkové stanice, kotolne. K ďalším
patria byty, CO sklady, kryty a kotolne.
Nebytové priestory, v ktorých sa
nevykonáva štátna správa, mesto
prenajalo vo výmere 7556 m2 za
vyše 9 miliónov Sk ročne.
Mesto vlastní 1725 pozemkov, vo
výmere 1490 hektárov a cene 225
miliónov Sk. Najviac je lesných pozemkov, ich výmera je 1171 ha.
Údaje sme vybrali zo správy o
stave pasportizácie a vysporiadaní
majetku mesta.
(mo)

