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Ešte do konca roku sa uskutočnia
v našom meste niektoré stavebné
akcie súvisiace s vodou.
Na Kutuzovovej ulici sa konečne
robí nový rozvod pitnej vody, pretože starý bol už v dezolátnom stave
a časté havárie občanom strpčovali
život. Nový rozvod vody začnú budovať v septembri aj v grinavskej časti
na tzv. starej Bratislavskej ceste.
Na september je naplánovaná
rekonštrukcia kanalizácie na Suvorovovej ulici pred domami č. 22, 24 a
ďalšími. Doteraz bola kanalizácia z
tejto časti mesta napojená na kasárne a ich čističku, ale dochádzalo
tu k poruchám spôsobujúcim vyplavovanie splaškov do pivníc. Po odovzdaní objektu kasární vrátane čističky novému užívateľovi Ministerstvu spravodlivosti, sa tieto domy
napoja na mestskú kanalizáciu, na
čo treba vybudovať nový prepoj.
Na jeseň by sa mali vybudovať aj
nové kanalizačné vpusty pri priechode cez križovatku HolubyhoJesenského-Moyzesova a na Jesenského ulici pri bývalom čerpadle
pohonných hmôt.
(mo)

Hospodárenie mesta Pezinok v
roku 2003 skončilo prebytkom
takmer 1,48 milióna Sk. Mestské
zastupiteľstvo rozhodlo o prerozdelení tejto sumy do mestských
fondov takto: rezervný fond 148
tisíc Sk, fond kultúry 100 tisíc, fond
športu 400 tisíc, ekologický fond
400 tisíc, fond rozvoja vinohradníctva a vinárstva 50 tisíc, fond zvláštnych prostriedkov 181 tisíc. (mo)

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme, s poukazom na zák.
č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsadzuje voľné pracovné miesto

REFERENT
ŠKOLSKÉHO ÚRADU
(oddelenie školstva a sociálnych vecí)

Požiadavky:
l úplné stredoškolské vzdelanie
l znalosť zákona č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vítaná
l práca s PC (Word, Excel)
l bezúhonnosť.
Nástup je 1.9. 2004.
Žiadosti so životopisom zasielajte do 16.8. 2004 poštou na
adresu: Mestský prad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok, prípadne prineste
osobne do podateľne MsÚ (na
prízemí) alebo pošlite elektronickou poštou na adresu:
msu@msupezinok.sk.

Spojovacia ulička medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou zvaná Fortna, sa stala veľkým
staveniskom. Zaujíma to mnohých Pezinčanov, nielen zo zvedavosti, čo tam bude, ale hlavne
dokedy bude ulička uzatvorená.
Chodci, ktorých tu prechádza
denne stovky, po večernom uzatvorení susedného priechodu v
Malej pasáži a vedľa reštaurácie
Astra, musia totiž chodiť až po
ulici Štefana Polkorába.
"Vo Fortne si firma Kybeko
buduje svoje sídlo. Keď som sa
tam bol pozrieť, navrhol som,

Na návrh názvoslovnej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2004, ktoré určuje názvy desiatich ulíc v lokalitách začínajúcej alebo prebiehajúcej výstavby v našom meste.
Ide o tieto ulice:
Obchodná ulica - začína pri potoku Saulak a vedie poza hypermarket Tesco a ďalšie obchodné prevádzky a benzínové čerpadlo na
Sahare s vyústením na Myslenickú
ulicu;
Okružná ulica - začína od kruhového objazdu popri potoku Saulak
smerom k vyústeniu na ulicu SNP;
Vinohradnícka cesta - vedie od
Fajgalského mosta popri Strednej
odbornej škole Policajného zboru
(ide o betónovú komunikáciu, ktorá
vedie do viníc);

Hasičská ulica - vedie od Fajgalského mosta popri potoku Saulak k
mostu na Suvorovovej ulici;
Zumberská ulica - vedie od Božej
múky až po Kutuzovovu ulicu;
Ulica pod Kalváriou - vedie od
Polesia (Cajla) smerom do Kučišdorfskej doliny;
Topoľová ulica - tvorí vnútorný
okruh v areáli Unigalu v Kučišdorfskej doline;
Javorová ulica
- tvorí vonkajší
okruh v areáli Unigalu v Kučišdorfskej doline;
Viničnianska cesta
- vedie od
Čierneho mosta po obec Viničné.
Schaubmarova ulica - vedie od
Krížnej ulice smerom k Schaubmarovmu mlynu.
(r)

Upozorňujeme občanov, že na
Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy
Petmas s.r.o., je v prevádzke zariadenie na zber odpadov, tzv. Zberné
miesto nebezpečných odpadov
z komunálnych odpadov. Zberné
miesto slúži na zber jednotlivých
zložiek odpadu s obsahom škodlivín, ktoré sú ich pôvodcovia povinní vytrieďovať z komunálnych
odpadov a zabezpečiť ich dočasné
bezpečné uloženie. To znamená,
že po vytriedení druhotných surovín (papiera, skla a biologického
odpadu) sú občania povinní vytriediť z komunálnych odpadov aj nebezpečné odpady a až potom komunálny odpad dať do odpadových
nádob.
Do komunálnych odpadov by
sa nemali dostať nebezpečné
odpady, napr. žiarivky, oleje a
tuky, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice, liečivá, batérie a

akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
drevo obsahujúce nebezpečné
látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce polychlorované bisenyly, rozpúšťadlá kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy, vyradené zariadenia
obsahujúce chlórfluórové uhľovodíky, detergenty.
Systém zberu nebezpečných
odpadov je donáškovým spôsobom od pôvodcu na zberné miesto.
Zberné miesto slúži všetkým občanom Pezinka s výnimkou fyzických
osôb - podnikateľov a právnických
osôb, ktorí si musia zabezpečiť
likvidáciu nebezpečných odpadov
na vlastné náklady. Informácie o
zbernom mieste môžete získať u
prevádzkovateľa na tel. č. 645
2312.
Ing. Oľga Moťovská
odd. výstavby a ŽP

Vážení občania, dávame vám do pozornosti termíny vývozu kontajnerov
na sklo a papier na sídliskách v druhom polroku.
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aby sme komunikáciu v uličke znížili asi o 60 centimetrov, tak ako to
bolo pred desiatkami rokov. Asfalt
bol už vysoko, čo robilo problémy.
Ide o centrum mesta, po úpravách
to môže byť pekná ulička. Nerovný
asfalt vymení zámková dlažba,
urobia sa nové zvody zo striech,
kanalizácia, inžinierske siete, ktoré
sa tu nachádzajú, sa uložia nižšie,"
- povedal nám primátor Oliver Solga.
So stavebnými úpravami, ktoré
skrášlia uličku v centre mesta,
možno len súhlasiť, aj keď nám jej
uzatvorenie počas výstavby komplikuje život.
Iste zaujímavé bude aj riešenie
novostavby firmy Kybeko. O bližšie
informácie sme požiadali zástupcu
investora Jozefa Kyselu: - Od
Hrnčiarskej ulice, skadiaľ bude
hlavný vchod do objektu, budú administratívne priestory našej firmy.
Ľudí bude ale skôr zaujímať, že z
uličky budú vchody do siedmich
obchodíkov. Ešte zatiaľ nevieme,
čo v nich presne bude, lebo ich budeme prenajímať. V jednom z nich
bude naša predajňa metrového
textilu a dekorácií. Nasťahovať by
sme sa chceli k 1. decembru, keď
sa nám však bude dariť aj skôr.
Naše plány trošku skomplikovali
pamiatkari, ktorí mali na niektoré
naše zámery iný názor, čo sme museli rešpektovať. Myslím si však, že
naša stavba a hlavne jej využitie
(mo)
občanov zaujmú.

V utorok 29. júna privolali hliadku
mestskej polície do Empiru na Jesenského ulici, kde sa jeden z hostí
agresívne správal voči personálu a
ostatným návštevníkom, pričom
rozbil poháre a fľašu. Keďže sa
hrubo a urážlivo správal aj voči členom hliadky MsP, predviedli ho na
Obvodné oddelenie PZ v Pezinku.
Pri kontrole sa zistilo, že ide o P.G.
z Bratislavy. Menovaný bol zjavne
pod vplyvom alkoholu a odmietol
sa podrobiť dychovej skúške. O
hodinu sa vrátil opäť do Empiru,
kde fyzicky napadol majiteľa podniku za to, že privolal políciu. Potom vyšiel von, nasadol do motorového vozidla, s ktorým prešiel po
čerstvo upravenej trávnatej ploche,
ktorú poškodil.
Takýchto návštevníkov v našom
meste radi nevidíme...
(mo)

Mestské zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí 2. júla schválilo
príspevok 100 tisíc Sk z fondu
športu pre Mládežnícky basketbalový klub Pezinok. Prostriedky
budú použité na materiálno - technické vybavenie a výdavky spojené
s činnosťou družstva mužov, ktoré
postúpilo do 1. Slovenskej basketbalovej ligy.
(mo)

