Dňa 28. marca 2006 dostalo
Mesto Pezinok petíciu 22 občanov, v ktorej vyjadrujú nesúhlas s
prepojením komunikácie Štúrova
na budúce sídlisko Grinava – Orešné. Petíciu podpísali aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pezinku za túto oblasť – Ing. Ján Satko, CSc. a PhDr. Zita Joklová.
(mo)

Vyše tisíc návštevníkov prišlo v
sobotu 1. apríla na Festival KAPUSTNICA CUP 2006, ktorý sa
konal prvýkrát na námestí. Bol to
skvelý vstup ďalšieho atraktívneho podujatia do nášho mesta,
ktorému sa zjavne potešili Pezinčania i návštevníci z okolia.
Súťažilo štrnásť družstiev zo
Slovenska a Čiech. Odborná porota za najlepšiu kapustnicu označila tú, ktorú navarilo družstvo pezinského LIONS CLUBU BOZIN
so šéfkuchárom Michalom Gričom. Cenu primátora získalo
družstvo Lyžiarskeho klubu BABA
Pezinok.
Súčasťou podujatia bola i prvá
súťaž na Slovensku v gúľaní barikového suda na čas. Víťazom sa
stal Pezinčan František Minarovič, ktorý 200 litrový sud na vzdialenosť 20 metrov odkotúľal za
11,6 sek. Súťažilo sedem mužov
a dve ženy.
(mo)

V zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci pozemkov a stavieb na území
mesta Pezinka vykonať každoročne od posledného marcového
týždňa do 30. apríla celoplošnú
deratizáciu. Pokiaľ ste ju ešte neurobili, túto povinnosť vám pripomíname.
Vlastníci nehnuteľností sú povinní: udržiavať nehnuteľnosti v čistote podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, odstraňovať
z nich odpady, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky
závažné hlodavce a iné živočíchy.
Vlastník malej nehnuteľnosti (rod.
dom, chata) môže deratizáciu vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o nákupe deratizačného prípravku.
Kontrolu plnenia povinností vykoná Mesto, prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ v
spolupráci so štátnym okresným
hygienikom.
(ku)

Na Mestskom úrade v Pezinku
sa 12. apríla uskutočnilo pracovné stretnutie koordinačnej
skupiny s cieľom riešiť problémy v
Glejovke. V tejto časti mesta dochádza ku krádežiam a hrubej
devastácii v susediacich záhradách, mizne úroda, železo, drevo, vykrádajú sa a demolujú chatky. V okolí bytovky je sústavne
neporiadok, spaľujú tu silne zapáchajúce materiály. Záhradkári a
ľudia, ktorí bývajú v blízkom susedstve sú zo situácie už zhrození. Nie je žiadnym tajomstvom, že
tieto problémy spôsobujú Rómovia.
"Ukradli mi plechové sudy, pumpu, železnú ohradu, železnú lavičku a stojan, násilne otvorili
chatku, pričom poškodili zámku a
dvere a zobrali čo sa im páčilo.
Každému zo susedných záhradkárov čosi ukradli či vylámali záhradnú chatku," povedal nám jeden zo záhradkárov.
Ako nás informoval zástupca
primátora Ing. Jozef Chynoran-

ský o mnohých problémoch vo
vedení Mesta vedia, preto sa so
situáciou zaoberajú. Najhoršie je,
že na krádežiach sa zúčastňujú aj
deti, ktoré nemožno postihnúť za
trestný čin. Mestská polícia to
rieši pohovormi s rodičmi, prípadne pokutami, ale musia prihliadať na sociálnu situáciu, preto
sú pokuty nižšie.
Pokiaľ ide o krádeže železa sa
policajti snažili dohodnúť s majiteľmi zberných surovín, aby evidovali železný materiál, ktorý privezú najmä Rómovia, ale nie u
všetkých našli pochopenie.
Problémom je i to, že do Glejovky prichádzajú Rómovia z
iných miest, pri legitimovaní tvrdia, že sú na návšteve. Neraz sa
tu zdržiavajú dlhšie, bude potrebné to sledovať a zisťovať, čo
tam robia.
Z porady vzišli viaceré opatrenia. Uvažuje sa najmä o častejších kontrolách zo strany mestskej polície a pracovníkov mestského úradu so zameraním na
dodržiavanie poriadku, čierne

stavby, pobyt nežiadúcich osôb a
celkové riešenie tamojších problémov.
(mo)

Reklamno-módna agentúra FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01 Trnava (tel/fax: +421 (0)33-551 3075, infolinka: +421 (0) 911-135274)
usporiada v dňoch 6. – 10. mája 2006 vo viacerých mestách na Slovensku výberové castingy pre modelky.
Chceš sa stať 1. slovenskou modelkou a postúpiť na celosvetové
finále Model of the World do Tanzánie? Tak neváhaj a príď na výberový
casting 10. mája 2006 o 16.00 hod. v Obchodnom centre PLUS, Holubyho 28, Pezinok.
Finálový večer sa uskutoční 27. mája 2006 o 18.00 hod. v Obchodnom centre PLUS v Pezinku, moderovať ho bude Michaela Suríniová.
Poskytneme bezplatné modelingové poradenstvo, bezplatnú výučbu modelingovej chôdze, bezplatnú evidenciu v modelingovej databáze.
(flash)

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku poskytuje príspevok na začatie vykonávania alebo
prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o
zamestnanie so zdravotným postihnutím. Príspevky sú financované z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Zákon stanovuje podmienky na poskytnutie príspevku, a to
vedenie uchádzača o zamestnanie v evidencii Úradu práce najmenej štyri mesiace a preukázanie miery poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o
viac ako 40% rozhodnutím Sociálnej poisťovne.
Ak občan spĺňa tieto podmienky
a má záujem podnikať, prihlási sa
na prípravu na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej čin-

nosti. Úrad práce ponúka možnosť absolvovať rekvalifikáciu s
názvom Podnikateľské minimum,
účelom ktorej je vypracovanie podnikateľského zámeru a získanie
základných vedomostí z oblasti
podnikania. Výška príspevku občanovi so zdravotným postihnutím
na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v Bratislavskom
kraji je v súčasnosti 89 556 Sk na
úhradu nákladov súvisiacich so
samostatnou zárobkovou činnosťou a poskytuje sa formou jednorazového paušálneho príspevku. Žiadateľ môže získať aj
príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov vo
výške 100 752 Sk, čo sú náklady
súvisiace s rozšírením a úpravou
pracoviska a tiež náklady na vybavenie pracoviska strojmi, zariadeniami, pracovnými pomôckami a

ich inštaláciu. Tento príspevok sa
vypláca po predložení dokladov o
výdavkoch, ktoré vznikli po začatí
podnikania.
Príspevok nie je možné poskytnúť na činnosti odvetvia dopravy a
činnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom potravín, pomocou 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 404, tel.č.
033/6902623.
(ÚPSVaR)

