12 / RÔZNE

Koniec "čiernym"
reklamám
Rôzne reklamy v meste vznikajú
ako huby po daždi a často ich výrobcovia nerešpektujú ani základné pravidlá, ktoré Mesto určuje pri osadení
a používaní reklám. Každá reklama
pritom musí byť ohlásená a riadne
zaevidovaná na Mestskom úrade, na
oddelení výstavby. Posledný prieskum v niektorých častiach mesta
ukázal, že to tak nie je. V snahe zaviesť poriadok v tejto oblasti Mesto
Pezinok vyzýva všetkých majiteľov
reklám, ktorí svoju reklamu alebo pútač osadili bez povolenia, aby do
konca mája tohto roku svoju reklamu
legalizovali ohlásením na Mestskom
úrade v Pezinku (odd. výstavby č. dv.
36). Poplatok za reklamu bol v minulom roku zrušený, vyberá sa len poplatok za nájom verejného priestranstva, ak sa reklama nachádza
na pozemku mesta. Správny poplatok za povolenie reklamy je 1500 Sk.
Po tomto termíne, ak reklama nebude riadne zaevidovaná a povolená, bude odstránená a majiteľ reklamy bude sankcionovaný. (MsÚ)

Čo patrí
do odpadových nádob?
NETRIEDENÝ ODPAD
Zbiera sa: odpad z plastov, kovu,
textílie a odpady, ktoré nepatria
medzi zberový papier, biologický
odpad a zberové sklo.
Nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky,
žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky.
BIOLOGICKÝ ODPAD
Zbiera sa: odpad z domácnosti
(zostatky z ovocia a zeleniny,
chlieb...) alebo zo záhradníckej
činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy...).
Nesmie obsahovať: kosti, mäso,
tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch.
PAPIER
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity,
knihy, telefónne zoznamy, baliaci
papier, lepenka, papierové vrecká.
Nesmie obsahovať: viacvrstvové
obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán,
prepisovací papier, lepiacu pásku,
papier znečistený škodlivinami,
kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov.
PLASTY
Zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov,
aviváže, tekutých mydiel, fľaše od
citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov.
Nesmie obsahovať: znečistené
plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a
ropnými látkami.

EKO DOMČEK na Vajanského ulici
Materská škola na Vajanského
ulici patrí k vyhľadávaným predškolským zariadeniam v Pezinku.
Jej riaditeľka Mgr. Jana Luzová
ma hneď na úvod návštevy prekvapila otázkou: "Zamysleli ste sa
niekdy nad tým, že dieťa strávi u
nás denne osem až desať hodín
bez svojich najbližších?" Nezabudla však hneď dodať, že pedagogickí i nepedagogickí pracovníci
(a či vlastne pracovníčky) sa to snažia svojou starostlivosťou zmierniť.
Ukazuje sa, že úspešne aj vďaka
aktívnemu rodičovskému združeniu.
Škôlku na Vajanského ulici navštevuje stodvadsať detí v piatich
triedach. Na dvore sú okrem stromov malé a veľké pieskovisko, stoly, lavičky, preliezačky a hojdačky a
tak, keď sa naň vyhrnú všetky deti,
je pritesný. Preto sa obrátili na študentov, budúcich architektov, aby
im pomohli.
"Pod vedením Ing. Karola Katoša, PhD. a podľa našich výchovnovzdelávacích zámerov navrhli projektové riešenie účelového prekrytia pieskovísk formou domčekov.
Jeden z nich by mal plniť ciele environmentálnej výchovy a nazvali
sme ho EKO-DOMČEK," hovorí
riaditeľka Mgr. Jana Luzová.
Vznikne nad veľkým pieskovis-

kom na ploche 40 m2. V kútoch
budú umiestnené nádoby na triedenie odpadu (papier, plasty, kovy,
sklo)
"Cieľom projektu je pestovať environmentálne vedomie detí a ich
postoje k odpadovému hospodárstvu. Deti sa naučia triediť odpad, ľahšie ich povedieme k utváraniu hygienického, bezpečného a
estetického prostredia, čím sa
upevnia ich postoje k tvorbe a
ochrane životného prostredia, vysvetľuje riaditeľka Mgr. Jana Luzová.
EKO-DOMČEK bude užitočný aj
inak, napríklad ochráni deti pred
slnkom či dažďom a pohyb v ňom
podporí ich telesnú výchovu. Navyše si budú rozvíjať matematické
myslenie, naučia sa pohotovejšie
chápať pojmy "viac", "menej", "rovnako" ako aj zatrieďovať predmety
do skupín. Zároveň sa upevnia
vzťahy medzi deťmi v útulnom prostredí podnecujúcom k priateľstvu
a spolupráci, nehovoriac o tom, že
v domčeku nájde súkromie skupina
detí.
Ako vari každý projekt, aj vznik
EKO-DOMČEKA, ako celoročne
využiteľnej pomôcky na všestranný
rozvoj detí, na pestovanie ich postojov a na automatizáciu ich návykov, bude niečo stáť. Všetci priaz-

Harmonogram vývozu odpadov v I. polroku
OKRUH I
(Cajla - komplet, Krížna, Malacká, Kutuzovova, Muškát I, Gogoľova,
Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Rázusova, Trnavská, Šenkvická,
Holubyho, Farská, Potočná, Radničné nám., M.R. Štefánika)
Netriedený odpad - 14.3., 29.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.;
biologický odpad - 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6.,
23.6.; papier + plasty - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;
OKRUH IIA
(Dobšinského, Slnečná, Mýtna, Pod lipou, S. Chalúpku, Šancová, Záhradná, Lesnícka, Meisslova, Senecká, Sládkovičova, Kalinčiakova,
Hollého, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, žel. stanica)
Netriedený odpad - 1.3., 15.3., 30.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6.,
21.6.; biologický odpad - 3.3., 17.3., 1.4., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5.,
9.6., 23.6.; papier + plasty - 21.3., 18.4., 16.5., 13.6.;
OKRUH IIB
(Kollárova, Jesenského, Kupeckého, Polkorábova, Bernolákova, Hrnčiarska, Kuzmányho, Kollárova, Zigmundíkova, Kukučínova, Vajanského, Malokarpatská, Zámocká, Za koníčkom, Grinava - Štúrova)
Netriedený odpad - 1.3., 15.3., 30.3., 12.4., 26.4., 10.5. 24.5., 7.6.,
21.6.; biologický odpad - 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.,
10.6., 24.6.; papier + plasty - 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.;
OKRUH III
(1. mája, Bratislavská, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Komenského, Mierová, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého, Grinava - komplet okrem Štúrovej)
Netriedený odpad - 2.3., 16.3., 31.3., 13.4., 27.4., 11.5., 25.5., 8.6.,
22.6.; biologický odpad - 4.3., 18.3., 2.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5.,
10.6., 24.6.; papier + plasty - 22.3., 19.4., 17.5., 14.6.;
SÍDLISKÁ
Netriedený odpad - vyváža sa dvakrát týždenne. V pondelok a štvrtok:
sídlisko Sever, Muškát, Záhradná ul., ul. M.R. Štefánika, Moyzesova,
Za dráhou a Za hradbami. V utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor a
sídlisko Juh. Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas
1x týždenne.
Vývoz separátov: papier - 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5.,
14.6., 28.6., sklo - 8.3., 5.4., 3.5., 14.6., plasty - 7.3., 21.3., 4.4., 18.4.,
2.5., 16.5., 30.5., 13.6. a 27.6.

nivci môžu na EKO-DOMČEK
prispieť aj poukázaním 2 % z dane
podľa týchto údajov:
Rodičovské združenie pri Materskej škole Vajanského 16, 902 01
Pezinok, právna forma: občianske
združenie, IČO: 17 319 617 403,
Číslo účtu: 6658034001 / 5600 DEXIA banka.
Jozef Zelenák

MESTO PEZINOK
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného
prostredia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:
1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:
vedúci oddelenia výstavby a
životného prostredia
3. kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie, prax v
riadiacej oblasti min. 3 roky
4. iné kritériá a požiadavky:
skúsenosti v oblasti investičnej
činnosti podložené súpisom
predchádzajúcich zamestnaní,
jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné
schopnosti
5. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, výpis z
registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)
6. dátum a miesto podania
žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo
prineste osobne do 1. 3. 2005
na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
s uvedením hesla: "VK VOVŽP".
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v
Pezinku, Radničné nám. č. 7, I.
poschodie, č.dv. 12, dňa 9.3.
2005 v čase od 14.00 hod.

Posilnenie partnerstva
Potvrdením pozitívne sa rozvíjajúcich vzťahov REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie a
Klubu podnikateľov mesta Pezinka
je založenie nového Fondu Klubu
podnikateľov mesta Pezinok, ktorý
bude nadácia Revia spravovať.
Veríme, že vzájomná spolupráca
prinesie Pezinku ovocie v podobe
ďalších zrealizovaných neziskových aktivít, ktoré napomôžu zvýšeniu kvality v našom meste. Ďakujeme za dôveru.
Zuzana Frnová
nadácia Revia

