Oznamujeme všetkým občanom mesta Pezinka, že termín
podávania žiadostí o pridelenie
mestského nájomného bytu na
Zumberskej ulici (lokalita Pezinok – bývalý pavilón pri Pinelovej
nemocnici) sa končí dňom 30.
septembra 2005.
Toto upozornenie dávame do
pozornosti i tým občanom, ktorí si
žiadosť o pridelenie bytu podali,
ale do dnešného dňa i napriek telefonickému rozhovoru ešte nedoložili potrebné prílohy.
Žiadateľ, ktorý si kompletne nevyplní a nezdokladuje tvrdenia vo
svojej žiadosti alebo si podá žiadosť po uvedenom termíne, bude
z evidencie uchádzačov o nájomný byt vyradený. Všetky potrebné informácie vám poskytneme osobne na právnom oddelení MsÚ Pezinok alebo telefonicky na t.č. 033/6901 123, 033/
6901 121, 033/6901 120. (msú)

v zmysle zák. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom
záujme obsadzuje voľné pracovné miesto
asistentka prednostu
mestského úradu.
Náplň práce:
– vedenie administratívnej agendy
– organizácia pracovných stretnutí
– príprava materiálov na rokovania a zasadnutia MsR a MsZ
– zápisy z rokovaní a zasadnutí
MsR a MsZ
– vedenie a vybavovanie korešpondencie
– sekretárske práce
Požiadavky:
– stredoškolské, príp. vysokoškolské vzdelanie
– práca s PC
– perfektné ovládanie pravopisu
– zvládanie stresových situácií
– profesionálne komunikačné
zručnosti, príjemné vystupovanie
– dôslednosť, zodpovednosť,
samostatnosť
– proaktívny a flexibilný prístup
k práci.
Žiadosti so životopisom a požadovanými dokladmi zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7,
902 01 Pezinok, prípadne prineste osobne do podateľne
MsÚ (na prízemí), alebo pošlite
elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk.

Piatok, 16. 9. 2005
o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, zasadačka č. 12
– seminár Produkty cestovného ruchu v malokarpatskom
regióne – s prezentáciou projektov Neusiedler Card, Pezinské panstvo (Phare CBC) a Aj partnerstvo ide cez žalúdok (Interreg III A)
o 17.30 hod. na tribúne na Radničnom námestí
– predstavenie kultúry Burgenlandu – vystúpenie Stadtkapelle z partnerského mesta Neusiedl am See.
Sobota, 17. 9. 2005
o 10.00 hod. na tribúne na Radničnom námestí
– oficiálne otvorenie prezentácie firiem z Burgenlandu,
ktoré budú mať vlastné stánky pred Informačným centrom na Radničnom námestí
o 11.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, obradná sieň
– prijatie zástupcov firiem z Burgenlandu primátorom
mesta spojené so zápisom hostí do pamätnej knihy mesta
a stretnutím so zástupcami podnikateľskej obce Pezinka
o 11.30 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19
– brífing predstaviteľov Hospodárskej komory z Burgenlandu so zástupcami lokálnych médií.
Nedeľa, 18. 9. 2005
o 11.00 hod. v centre Pezinka
– účasť zástupcov Burgenlandu (firiem, delegácie partDeti zo Základnej školy na Fándlyho ulici kráčali nerského mesta Neusiedl am See na čele s primátorom),
v prvý deň po letných prázdninách do školy po v alegorickom sprievode Vinobrania.
novom chodníku zo zámkovej dlažby. Motoristi z Sprievodné aktivity:
radov rodičov zas využili novovybudované par- - informácie o partnerskom meste Neusiedl am See (Burkovacie priestory v susedstve chodníka. Na rea- genland) sú k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku,
lizované úpravy mesto vynaložilo zo svojho roz- Radničné nám. 9, tel./fax: 033/641 2550, e-mail: inforpočtu sumu 1,5 milióna korún.
(mo) macne.centrum@msupezinok.sk.

Slovinské prímorské mestečko Izola nie je Pezinčanom neznáme.
Poznajú ho nielen mnohí turisti, ale aj žiaci a pedagógovia SOU na
Komenského ulici, ktorí majú s tamojšou školou niekoľkoročnú spoluprácu. Do Izoly, na festival pouličného divadla, chodí už niekoľko
rokov aj pezinské divadlo PIKI manželov Piktorovcov, ktorí i v tomto
roku reprezentovali Slovensko i naše mesto a to dokonca odohratím
predstavenia v slovinskom jazyku a s veľkým úspechom.
Primátorka Izoly pani Breda Pečanová spolu s manželom navštívia
po prvýkrát naše mesto počas tohtoročného Vinobrania. Ich návšteva
by mala byť počiatkom ešte tesnejšej spolupráce našich miest a definovaním oblastí, v ktorých by sa naše partnerstvo malo rozvíjať. (os)

V súvislosti s Vinobraním bude
od stredy 14. 9. 2005 od 12.00 hod.
do pondelka 19. 9. 2005 do 10.00
hod. uzavretá Centrálna mestská
zóna (Kollárova, Radničné námestie,
Farská, Potočná, M. R. Štefánika,
Mladoboleslavská, Kupeckého, Holubyho, Záhradná, Polkorábova a
časť Meisslovej a Sládkovičovej).
Z uvedeného dôvodu bude presmerovaná doprava, vrátane mestskej hromadnej dopravy, prímestských liniek SAD a stanovíšť TAXI.
MHD v smere sídlisko Sever pôjde v
stredu, vo štvrtok, piatok a pondelok
cez Mýtnu ulicu, rovnako aj medzimestské spoje SAD v smere Modra. V
sobotu a nedeľu MHD a medzimestské spoje cez Mýtnu ul. už nepremávajú, ale pokračujú po Seneckej ulici.
Upozorňujeme cestujúcich, že spoje na sídlisko Sever a späť budú v
sobotu a nedeľu premávať len do
10.00 hod.
Zastávky pre hromadnú dopravu sú
určené takto:
– v stredu 14. 9. od 12.00 h., štvrtok,
piatok pre smer Bratislava na Trnav-

skej ulici (pred odbočením do Mýtnej
ul.)
– v stredu od 12.00 h., štvrtok, piatok
pre smer Modra bude zastávka na
Mýtnej ulici (pred výjazdom na Trnavskú ul.)
– v sobotu a nedeľu bude doprava z
Mýtnej ul. vylúčená a bude vedená po
Seneckej ul. so zastávkou iba na Jesenského ul.
V dňoch 17. a 18. 9. bude pre dopravu uzavretý vjazd k železničnej
stanici. V priestore žel. stanice budú
parkovať vozidlá zabezpečujúce posilové spoje SAD.
Z dôvodu zabezpečenia pristavenia
vychádzajúcich vozidiel na východiskovú zastávku Pezinok, Jesenského
ul. v smere na Modru, bude počas
celej uzávierky od stredy do pondelka
uzavretá a presmerovaná jednosmerná cesta na Jesenského ul. s udelením výnimky pre autobusy a so zákazom státia na týchto uliciach. Autobusy SAD a občania, ktorí tam bývajú
budú smieť odbočiť z Bratislavskej
ulice na Jesenského cez jestvujúcu
plnú čiaru.
(msú)

Najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku
sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra o 8.30 hod. v zasadačke
MsÚ na Radničnom námestí.
Poslanci budú prerokúvať: informáciu o plnení rozpočtu za I. polrok 2005, vyhodnotenie stavu životného prostredia a stavu zelene
za rok 2004, návrh VZN č. 10/2005
o sociálnej pomoci, návrh podmienok a kritérií na prideľovanie mestských bytov na Zumberskej ulici,
schválenie nového výberového
konania na prenájom voľných
priestorov po pošte v budove MsÚ
na Radničnom námestí, informáciu o budovaní parkovísk na sídlisku Sever, aktualizáciu Organizačného poriadku mestskej samosprávy a iné.
Záznam z rokovania MsZ odvysiela Pezinská televízia v 39. týždni.
(mo)

Desiaty poslanecký deň v
tomto roku sa uskutoční v
stredu 5. októbra od 16.00 do
18.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste, či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.
(EL)

