V pezinskom Dome kultúry bude 11. apríla koncertovať česká hudobná
skupina 123 minút.
Triu mladých českých hudobníkov (Zdeněk Bína – gitara, Fredrik Janáček – basgitara, Martin Vajgl – bicie) vyšiel v roku 1999 debutový album Shooba, za ktorý ich Česká Grammy ohodnotila ako objav roka. O
dva roky im vyšiel úspešný album Try. Tretím v poradí sa stal album
Home (2002), ktorý Česká Grammy uvádza ako Najlepší rockový album
roka. Na konci minulého roka trojica undergroundových "hošánkov" prichádza s energiou nadupaným albumom Mom, ktorý príde naživo predviesť do Pezinka.
Pozývame nadšencov funky-blues-jazz-rocku na skvelý koncert v podaní kapely 123 minút. Ako predkapela divákov rozohreje známa formácia z Pezinka Karpatskí Pastieri.
(kc)

V sobotu 11. marca sa uskutočnil v Dome kultúry prvý ročník Otvorených
majstrovstiev Pezinka vo volenom mariáši.
Na turnaji sa zúčastnilo 96 súťažiacich z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Najsilnejšie zastúpenie mali Vinosady (18 hráčov) a Záhorácky región.
Víťazom turnaja a Majstrom Pezinka pre rok 2006 sa stal Milan Dubovský, na druhom mieste sa umiestnil Anton Benkovský (obaja z Voderad)
a tretí Jozef Matula z Bukovej. Z Pezinčanov boli najúspešnejší Ferdinand Zámbo (9.), Ján Zelenay (14.) a Viliam Vacula (42.)
Prvý oficiálny ročník turnaja v mariáši sa vydaril. Vďaka patrí všetkým
hráčom za účasť, vedeniu KC za pomoc pri organizovaní podujatia, primátorovi Oliverovi Solgovi za otvorenie turnaja, sponzorom za poskytnutie
cien a všetkým ostatným za organizačnú pomoc.
Jaroslav Chrapko, Michal Pitoňák, organizátori

Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny v Pezinku podporuje uchádzačov o zamestn anie, ktor í
majú záujem o
v ykonávani e
s a m os ta tne j
zárobkovej činnosti. V rámci podpory vytvárania nových pracovných miest je najväčší záujem
práve o nástroj aktívnej politiky
trhu práce príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Tento
projekt je spolufinancovan ý
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu.

Aký je postup, ak má občan záujem o pomoc na podnikanie? Zákonom stanovené podmienky pre
získanie tohto príspevku v Bratislavskom kraji sú nasledovné:
musí byť vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie najmenej štyri mesiace a zároveň byť
tzv. znevýhodneným uchádzačom. Ak občan spĺňa tieto podmienky, absolvuje prípravu na začatie vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti, ktorej cieľom
je vypracovanie podnikateľského
zámeru a overenie základných
poznatkov z oblasti podnikania.
Záujemcom o príspevok, ktorým
požadované poznatky chýbajú,
ponúka Úrad práce možnosť

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých sa 18. marca zišli na svojej výročnej schôdzi, aby zhodnotili uplynulý rok a schválili plán činnosti na rok 2006. V správe o činnosti spomínali na množstvo vydarených podujatí pre svojich vyše
dvesto členov i dobrú spoluprácu a podporu zo strany mesta. Hosť
podujatia primátor Oliver Solga hovoril o tom, čo mesto pre svojich
zdravotne postihnutých občanov pripravuje a ako sa im bude snažiť
uľahčiť život konkrétnymi opatreniami v tomto roku. Výbor ZO SZTP
pripravil pre svojich členov aj na tento rok bohatý program, pričom
jeho členovia veria, že nájdu pre svoju činnosť podporu nielen v radoch mestského zastupiteľstva ale aj u podnikateľov a sponzorov.
(r)

prihlásiť sa na rekvalifikáciu s názvom Podnikateľské minimum. Po
ukončení prípravy môže uchádzač požiadať o príspevok.
Výška príspevku v súčasnosti
je 60 451 Sk, jeho prípadné zvýšenie závisí od zákonom stanovenej
minimálnej mzdy. Prostredníctvom tohto príspevku Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku
v roku 2005 finančne podporil 55
pracovných miest. Uchádzači o
zamestnanie sa najviac zaujímajú
o podnikanie v oblasti krajčírskych
prác, stavebníctva, kaderníckych
a kozmetických služieb, účtovníctvo, kancelárske práce a automatizované spracovanie dát.
Príspevok nie je možné poskyt-

núť na činnosti odvetvia dopravy a
činností spojených s výrobou,
spracovaním alebo marketingom
potravín, pomoci pri činnostiach
súvisiacich s vývozom, ktorá je
podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dovážanými,
odvetvia: poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a vodohospodárstvo, oceliarsky priemysel, lodiarsky priemysel, priemysel syntetických vlákien, automobilový priemysel a uhoľný priemysel.
Ďalšie informácie vám radi
poskytneme na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ul. Moyzesova 2, Pezinok, 3 posch., č. dverí 402, tel.č.
033/6902 621.
(ÚPSVaR)

