Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky
Mesto Pezinok uskutočnilo prostredníctvom anketárov prieskum
verejnej mienky zameraný na názory občanov na samosprávu v
Pezinku v rokoch 2002 – 2006.
Z prieskumu vyplýva, že 79,6
percent opýtaných považuje podmienky v meste za lepšie, 18 % si
myslí, že sa nezmenili, len 2,4 %
ich označuje za horšie.
Respondenti oceňujú obnovu
centra mesta (komunikácie, chodníky, budovy), rozšírenie obchodnej siete, čiastočné zlepšenie dopravy, starostlivosť o životné prostredie (výsadba zelene), nové
parkoviská, starostlivosť o dôchodcov, zlepšenie celkovej atmosféry a iné. Zhoršenie pozorujú v
cestnej doprave (zápchy na cestách), v možnostiach parkovania,
v životnom prostredí (zápach zo
skládky).
Na otázku, ako boli respondenti
spokojní s prístupom zamestnancov mestského úradu pri vybavo-

vaní ich záležitostí 22,3 % odpovedalo, že boli veľmi spokojní,
54,9 % skôr spokojní, 18,5 % o
práci MsÚ nemá poznatky, 2,7 %
je skôr nespokojných a 1,6 % je
nespokojných. Občania oceňujú
ochotu a záujem zamestnancov
mesta o ich problémy, snahu pomôcť a komunikovať s nimi aj
mimo stránkových dní, ľudskosť a
profesionalitu.
Respondenti sa vyjadrili tiež o
práci mestského zastupiteľstva. S
jeho činnosťou je spokojných
85,3 % opýtaných, 9,5 % nespokojných. Na otázku, ako hodnotia
respondenti kontakt so svojimi poslancami 35,5 % opýtaných odpovedalo, že priemerne, 20,9 % pozitívne, vyše 36 percent ich nepozná alebo sa s nimi nekontaktovalo.
Jedna z anketných otázok je venovaná primátorovi. Takmer 46
percent opýtaných je s jeho prácou veľmi spokojných, 43 % skôr

spokojných, 9,7 % skôr nespokojných a 1,5 % ho nepozná.
Za najviac rozvíjajúce sa oblasti
v meste respondenti považujú infraštruktúru (parkoviská, chodníky, okružné križovatky), obchodnú
sieť, výstavbu a prestavbu centra,
kultúru. Na druhej strane nie sú
spokojní s rozvojom sídlisk a okrajových častí mesta – najmä s budovaním parkovísk, chodníkov, kanalizácie, detských ihrísk, malých
obchodov v Grinave a na Cajle,
možností na zábavu mladých. Respondentom najviac chýba skvalitnenie dopravy v meste, ktorá je
neúnosná (hustota premávky),
skvalitnenie športovísk, vybudovanie klziska a iné.
Respondenti prejavili ochotu podieľať sa na riešení problémov
mesta formou dobrovoľníctva (v
oblasti športu, charity, cestovného
ruchu, životného prostredia, úprave sídlisk a iné), účasťou v odborných komisiách MsZ, ako poslanci
a inou formou.
(mo, el)

Na ostatnom slávnostnom zasadnutí Bratislavského samosprávneho
kraja udeľovali aj výročné ocenenia významným osobnostiam nášho
kraja. Jednou z ocenených bola aj naša spoluobčianka Alžbeta Strapáková, ktorá z rúk župana Vladimíra Bajana prevzala ocenenie za dlhoročný mimoriadny prínos v oblasti sociálnej starostlivosti v širokom
spektre činnosti. Ocenenie dlhoročnej pracovníčke a bývalej vedúcej
Oddelenia sociálnej starostlivosti na Mestskom úrade v Pezinku navrhol primátor mesta a poslanec BSK Oliver Solga. Srdečne blahoželáme.
(ra)

November bol zvlášť bohatý na
kontakty s našimi rakúskymi partnermi. Prvým podujatím bolo
9. 11. 2006 stretnutie vinárov a
pekárov na oboch stranách hraníc
v rámci projektu Susedia si navzájom pomáhajú v spolupráci s Bratislavskou regionálnou komorou
SOPK, druhým prezentácia slovensko-rakúskeho univerzitného
4-semestrálneho kurzu pre manažérov v oblasti turizmu, ktorá sa
pre miestne médiá uskutočnila
10. 11. 2006 a treťou 2. etapa spoločného prieskumu verejnej mienky na tému Ženy v politike. Jeho
cieľom bolo zisťovanie príčin nízkeho zastúpenia žien v politike v
rakúskom Burgenlande a pre porovnanie v Pezinku a okolí. Výsledky prieskumu uverejníme v
decembrovom čísle.
(EL)

Aj tohtoročnou symbolickou bodkou za uplynulou turistickou sezónou
bude už tradičné stretnutie subjektov cestovného ruchu. Uskutoční sa v
stredu 13. decembra o 15.00 hod. v Mestskej vínotéke na Radničnom
námestí č. 9. Okrem spoločného zhodnotenia hlavných aktivít z oblasti
cestovného ruchu uskutočnených na pôde Pezinka bude súčasťou programu i prezentácia plánov účastníkov v roku 2007 a minivýstavka nových prospektov, ktoré si zúčastnení prinesú so sebou. Na podujatí sú
vítaní nielen zástupcovia všetkých subjektov cestovného ruchu v meste i
okolí (ubytovacích zariadení, stravovacích, služieb pre turistov, kultúrnych inštitúcií, mestskí sprievodcovia a pod.) ale i sympatizanti, ktorým
je táto oblasť blízka, prípadne by vedeli a chceli pomôcť rozvoju cestovného ruchu v Pezinku.
(EL)

Mesto Pezinok získalo finančnú
podporu 1,4 mil. Sk na projekt Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, realizáciou
ktorého získa nástroj na efektívne
riadenie rozvoja, založené na iniciovaní zmien vyplývajúcich či už z
riešenia akútnych problémov
mesta a jeho obyvateľov alebo
možnosti využitia definovaných
potenciálov jeho rozvoja.
Spomínaný projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu a z
Európskeho fondu regionálneho

rozvoja, ktorý je určený na hospodársky a sociálny rozvoj EÚ cestou znižovania rozdielov medzi
znevýhodnenými regiónmi a medzi sociálnymi skupinami.
Realizácia projektu je rozvrhnutá na sedemnásť mesiacov, s
ukončením 31. 1. 2008.
Obyvatelia sa môžu zapojiť prostredníctvom vyplnenia dotazníkov, ktoré budú distribuované pomocou anketárov v uliciach Pezinka.
Miroslava Šrobárová

Tak, a je to tu! Obyračky nadobro skončili, jasen tu je uš nélen podla kalendára, ale aj podla
počasá, nepotrvá to dĺho, a jako
hovorý naša bapka zachvýlu sa
bude dat aj bes cigaretly fajčit.
Burčáky veselo šuchocú f sútkoch, pivnyc rozvonáva jak kytyca kvetú a šeci uš zme zvedavý, čo sa s teho vykluje, lebo tá
jasen, aspon dofčúlka, bola pre
vinárú a vinohradnýkú velyce
parádna. No, ale vylezme na
chvílu s pivnyci hore. Pre nás,
zotpovedných opčanú je dúležité aj to, že tot za dverama sú
komunálne volby. Uš je to dokonca také blýske, že kandydáci
visá na každém stĺpe, a ten den
D dónde, any sa nenazdáme.
Dobre vým, že pre tých kandidátu je toto obdobý najčašé,
neny sa o keho opret, každý
mosí bojovat sám za seba, ale aj
týtok kandidáci mosá uznat, že
any pre nás zotpovedných opčanú, to jest takých, čo scú ít a aj
pújdu volyt neny toto obdobý
zrovna met lýzat. Šak povecte
sami, kandidáci sú len traja, ale
jako si vybrat? Jeden blonďák,
druhý černovlasý brčkavý, trecí
skoro plešatý... Ale vlasy sú neny pre túto funkciju aš tak dúležité. Dvaja tučný, jeden chudý, ale
to bych téš nebral jako rozhodujúce, zvlášt, ket sa jeden s tých
dvoch podla zaručených informátorú (a já mám len takých)
rozhodel chudnút. Ten má hádam aj najvačú výhodu, lebo,
keby ho náhodú nezvolyly, urobý aspon nečo pre seba a svoje
zdravý. Ket sa ich opýtate, kerý
je najvačí odbornýk, tak šeci sú
tý pravý a najlepší odbornýci na
úplne šecko. Ale že sú to samý
chlapi, považujem za velykú
nespravedlyvost a ženské vykoriscováný. Ženy to majú lachšé,
lebo jeden s tých troch je preca
len najneodolatelnejší, najkrajší, najvonafší, najlepší, aj nechty má opucované, jednoducho je
najvýc šik. Ale čo chlapi? Keby
kandidovala aspon jedna žena,
bolo by to aspon částečne spravedlyvejšé a jednoduchšé lúbi
sa mi, volým, nelúbi, nevolým.
Né, toto neny výzva kandidátom, aby menyly pohlavý, aj ket
by to mohla byt celkom sranda,
zvlášt, keby to robily verejne.
Jedziný najspravedlyvejší na
tých volbách je volyč a hlavne to,
že každý má spravedlyvo len
jeden jedziný hlas. Preto s ným
nehazardujte a narábajte velyce
opatrno, lebo, ket to tam uš rás
hodzíte, tak to najblyššé štyri
roky nepújde vytáhnut. Šeckým
vám prajem ščastnú ruku.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

