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Vedenie mesta sa zaoberalo vysporiadaním pozemkov na Muškáte I, pretože mnohé veci sa tu
dlhšie neriešili, čo občanov zneisťovalo a znervózňovalo. Niektorí
mali záujem robiť prístavby, nevedelo sa tiež čo bude s nezastavanými plochami.
"Stretli sme sa s požiadavkami
občanov z tejto časti mesta, že si
chcú realizovať dostavbu svojich
domov, mali s tým doteraz problém.
Niektorí si chceli vyriešiť vstup do
domu, pristaviť schodište či ďalší
byt alebo izbu. Nemali možnosť si
prikúpiť časť priľahlého verejného
priestranstva, aby svoj zámer mohli

uskutočniť. Snažíme sa ľuďom vychádzať v ústrety a tiež už konečne
problém s pozemkami doriešiť," povedal nám primátor mesta Oliver
Solga.
"Tam kde sa dalo, sme vyšli občanom v ich požiadavkách v ústrety.
Pritom sme nesiahli na väčšie zelené plochy, detské ihriská, ktorých
je tu desať. Tie zostanú všetky zachované, aby si ľudia mali kde oddýchnuť. Bol záujem o kúpu niektorých týchto pozemkov na stavby
rodinných domov, ale to sme nepodporili. Rozhodli sme sa, že nebudeme predávať ani mestské pozemky, ktoré tu slúžia ako predzá-

hradky. Aj keď niektorí majú záujem
si ich odkúpiť, nebudeme ich predávať, v týchto priestoroch, o ktoré sa
mimochodom občania vzorne starajú, sú inžinierske siete a v prípade
havárie musia byť sprístupnené.
Zostáva nám ešte vysporiadať pozemky v priestore medzi poslednými uličnými domami a vinohradmi. Tu si niektorí majitelia nehnuteľností postavili garáže, alebo si
voľné plochy pribrali k záhradkám či
ich využívajú na rekreáciu. Máme
záujem, aby sa tieto pozemky scelili, aby si ich občania mohli za rozumnú cenu odkúpiť. Tým sa aj zlegalizujú nepovolené stavby." (mo)

Na Permoníku je nielen čo obdivovať, ale dá sa tu aj poučiť a zabaviť.

V dňoch 14. a 15. augusta sa uskutoční v Dome kultúry jubilejný 10.
ročník Pezinského Permoníka.
Ako nám povedal hlavný organizátor Jirko Vitáloš, aj tentoraz sa
vyplatí prísť, opäť je pripravený bohatý program. Okrem samotnej
výstavy a burzy minerálov, fosílií a
drahých kameňov z celého sveta,
budú aj viaceré sprievodné podujatia - atraktívne ryžovanie zlata, výstavy, prednášky. Návštevníci si
opäť budú môcť zakúpiť rôzne pamiatkové predmety do zbierky
alebo pre potešenie.
(mo)

Od 1. mája 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ, má každý
občan právo sa zamestnať vo
všetkých členských krajinách
Európskej únie a Európskeho
hospodárskeho priestoru ( členské krajiny EÚ, Nórsko, Island a
Švajčiarsko).
Napriek tomu, že väčšina krajín
udelila novým členom únie prechodné obdobia, môžu sa občania SR uchádzať o prácu v ktorejkoľvek krajine EÚ a Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
Na vyhľadávanie pracovných
príležitostí vznikla sieť EURES European Employment Services

ských krajinách EÚ a krajinách
EHP.
V rámci siete EURES slúži internetový portál www.eures.sk
tým, čo si chcú nájsť vhodné zamestnanie, dozvedieť sa o prechodných opatreniach v jednotlivých krajinách EÚ, ako i životných a pracovných podmienkach. Na tomto portáli je ponuka
voľných pracovných miest určená špeciálne pre slovenských
uchádzačov. Všetky voľné pracovné miesta v rámci krajín EÚ a
EHP sa denne aktualizujú na
www.europa.eu.int/eures/index.jsp.
(OÚP)

Poslanci MsZ schválili dohodu o
zriadení spoločného školského
obvodu medzi mestom Pezinok a
obcou Limbach, na základe ktorej
sa školský obvod Limbach začlení
do školského obvodu Základnej
školy s materskou školou Orešie,
Pezinok.
Iniciovala to obec Limbach, ktorá
zriadenie spoločného školského
obvodu požadovala pre žiakov 5.
až 9. ročníka.
(mo)

(Európske služby zamestnanosti).
Pre záujemcov, ktorí majú záujem pracovať v členských krajinách EÚ sú k dispozícii útvary
EURES na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V Pezinku
ho nájdete na Moyzesovej 2,
3. poschodie, č. dverí 410.
Asistenti siete EURES bezplatne informujú o voľných pracovných miestach a asistujú pri
hľadaní zamestnania v zahraničí. Takisto poskytujú informácie o prechodných obdobiach a
životných a pracovných podmienkach v jednotlivých člen-

1945

v tomto roku 1. apríla
skončila v Pezinku 2.
svetová vojna;

1991

rok v ktorom začala
svoju činnosť Mestská
polícia;

1993

v tomto roku začalo triedenie odpadov v našom
meste;

2003

v tomto roku 11. septembra prechádzal
cez Pezinok Svätý
Otec Ján Pavol II.

Mestská organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku sa starostlivo
pripravuje na nastávajúce oslavy
60. výročia Slovenského národného povstania a oslobodenia Pezinka. V spolupráci s Mestom Pezinok a ďalšími organizáciami usporiadajú pri týchto príležitostiach
viacero podujatí, ktoré vyvrcholia v
máji budúceho roka.
V roku 2004 sa uskutočnia v auguste celomestské oslavy 60. výročia SNP (program na inom mieste), zájazd na oslavy do Banskej
Bystrice, v septembri beseda a
účastníkmi protifašistického odboja so žiakmi škôl a v októbri spomienka na generála Pekníka. (mo)

Na začiatku letnej turistickej sezóny vydalo Mesto Pezinok dva
propagačné materiály - mapu
mesta a prospekt Po pezinských
uličkách. Oba vyšli v náklade tisíc
výtlačkov v troch jazykových mutáciach (slovenčina, angličtina,
nemčina). Záujemcovia ich môžu
získať v Mestskom informačnom
centre na Radničnom nám. 9.
Spracovateľ ďakuje Petrovi Wittgrúberovi a Stanislavovi Pátkovi za
spoluprácu pri príprave textov prospektu a Janke Wirdzekovej za bezplatný preklad textovej časti mapy
do angličtiny a nemčiny.
(EL)

Mesto Pezinok na začiatku letnej
turistickej sezóny pozvalo miestne
cestovné kancelárie, kultúrne organizácie, majiteľov ubytovacích a
stravovacích zariadení a zástupcov médií na poradu o cestovnom
ruchu.
O aktivitách v tejto oblasti a podujatiach organizovaných v Pezinku v
mesiacoch júl - september, s osobitným dôrazom na Vinobranie,
informovali primátor mesta Mgr.
Oliver Solga a pracovníčka referátu vzťahov k verejnosti Ing. Eva
Lupová.
V rámci diskusie dostali účastníci
odpovede na otázky a pripomienky
týkajúce sa cestovného ruchu a
možnej podpory zo strany mesta.
(mo)

