Dokončenie z minulého čísla

– Prístavbou rozšírime kapacitu
domova dôchodcov (ZOS) na Komenského ulici;
– Podporíme činnosť Klubu dôchodcov a spoločenských organizácií;
– Zabezpečíme bezbariérový
prístup do verejných budov pre
telesne postihnutých;
– Zameriame sa na vyhľadávanie
a pomoc sociálne odkázaným rodinám, poskytneme im pracovné
príležitosti;
– Vykonáme generálnu opravu
polikliniky, rozšírime škálu lekárskych odborností, zadaptujeme
priestory pre zdravotníctvo aj v
ďalšej mestskej budove.

– V práci mestského úradu zefektívnime jeho činnosť zavedením
nových informačných technológií,
umožníme občanom bezplatný
prístup na internet a rozšírime ich
informovanosť o dianí v meste;
– Garantujeme, že všetky dôležité
rozhodnutia budú prerokované na
verejných fórach občanov a v odborných tímoch;
– Budeme úzko spolupracovať s
cirkevnými inštitúciami a občianskymi združeniami a organizáciami v meste;
– Dáme vypracovať audit na verejné osvetlenie a začneme jeho
výmenu, aby sme dosiahli vyššiu
kvalitu osvetlenia a šetrenie elek-

trickej energie. Súčasťou bude aj
nové osvetlenie v Zámockom parku. Vykonáme audit a pasportizáciu reklamných zariadení;
– V centre mesta vybudujeme
fontánu a osadíme kópiu známeho súsošia Prešiarov.

– Budeme podporovať rozvoj podnikateľskej sféry, rozvoj služieb a
cestovného ruchu;
– Nakladanie s financiami mesta
sprehľadníme formou Programového rozpočtu;
– Budeme efektívne nakladať s
majetkom mesta a zveľaďovať ho.

– Budeme pokračovať v začatej
rekonštrukcii a modernizácii škôl a
školských zariadení v pôsobnosti
mesta. Uskutočníme reštrukturalizáciu školských inštitúcií a zariadení, vykonáme efektívne ekonomické opatrenia pre ich existenciu;
– Podporíme činnosť študentského parlamentu a iniciatívy mladých ľudí v oblasti športu, kultúry,
vzdelávania a využívania voľného
času;
– Budeme napomáhať zdravému
a všestrannému rozvoju pezinskej
mládeže a podporovať jej mravné
a etické kvality ako i duchovný rozvoj;
– Organizovaním a podporou kultúrneho a umeleckého života sa
budeme snažiť získať čo najviac
obyvateľov k spoluúčasti na vytváraní estetických a etických hodnôt;

Vlani občania Pezinka vytriedili 1169,61 ton separátov, čo predstavuje 17,18 percenta z celkového množstva odpadov. Papiera vytriedili 181 t, z toho 166 t rod. domy, 15 t sídliská, bioodpadu 932 t (triedia
len rod. domy), skla 16,5 t, plastov 20 t, z toho 12 t rod. domy, 8 t sídliská,
nebezpečných odpadov 19 t. Netriedený odpad bol v množstve 5640 t.
K triedeniu prispeli aj základné školy, ktoré vytriedili ďalších 193 t papiera a plastov. Za vytriedené komodity (okrem bioodpadu) Mesto požiadalo o príspevok z Recyklačného fondu, ktorý bude použitý na zníženie
nákladov odpadového hospodárstva.
(OM-OŽP)

Aj v materských školách budú cez letné obdobie prázdniny s prerušením prevádzky. Rodičom detí dávame do pozornosti termíny v ktorých
budú MŠ zatvorené:
MŠ Bystrická 1 (tel. 642 3752) 1. 7. – 31. 7. 2007, MŠ Holubyho 49 (tel.
641 2579) 1. 8. – 31. 8., MŠ gen. Pekníka 2 (tel. 640 3537) 1. 8. – 31. 8.),
MŠ Svätoplukova 51 (tel. 640 45 84) 16. 7. – 12. 8., MŠ Vajanského 16
(tel. 643 2244) 1. 8. – 31. 8., MŠ Za hradbami 1 (tel. 643 3019) 16. 7. –
31. 8., MŠ Záhradná 34 (tel. 641 2073) 1. 7. – 31. 7., ZŠ s MŠ Orešie 34
(tel. 642 2630) 30. 7. – 31. 8.

– Dokončíme začatú generálnu
rekonštrukciu amfiteátra;
– Budeme pokračovať v oprave
hradieb a ďalších historických pamiatok.

– Budeme sa snažiť získať investora na vybudovanie umelej ľadovej plochy na hokej a korčuľovanie;
– Všetkými dostupnými formami a
prostriedkami podporíme rozvoj
mládežníckeho športu, podporíme šport na sídliskách a rekreačný šport;
– Podporíme mestské športové
súťaže, ako aj celoslovenské a
medzinárodné podujatia, či účasť
Pezinčanov na týchto podujatiach;
– Poskytneme verejné priestranstvá, telocvične a dvory na športovanie;
– Podporíme dostavbu klubovne
orientačných bežcov v amfiteátri,
iniciujeme vybudovanie ďalších
klubovní a priestorov na šport, podporíme vybudovanie nových priestorov pre Dobrovoľný hasičský
zbor;
– vybudujeme cyklokrosovú dráhu a rozšírime skejtpark;
– Budeme sa snažiť získať do majetku športovú halu na Komenského ulici;
– Budeme pokračovať v druhej
etape rekonštrukcie športového
areálu na Komenského ulici (futbalový areál).

– Podnietime vybudovanie zábavného centra a diskotéky pre mlá-

dež pri nákupnom centre Sahara
alebo v inej časti mesta;
– Zrekonštruujeme alebo vybudujeme detské ihriská vo všetkých
materských školách;
– Sprístupníme ďalšie cyklochodníky;
– Podporíme organizovanie festivalov, trhov a spoločenských podujatí, ktoré by prilákali do mesta domácich i zahraničných návštevníkov a rozvíjali tak cestovný ruch.

– Vybudujeme nové oplotenie cintorína;
– Vybudujeme parkovacie miesta
pri futbalovom štadióne;
– Vybudujeme klub dôchodcov a
priestory pre spoločenské udalosti
a stretávanie Cajlanov;
– Budeme iniciovať prevádzku
malej predajne potravín v budove
patriacej Mestu;
– Vyriešime problém dopravy vo
večerných hodinách malým autobusom.

– Spolu s BVS iniciujeme výstavbu splaškovej kanalizácie v
celej Grinave;
– Vybudujeme chodník od nákupného centra (Tesco, Mólo) do Grinavy, popri sade na ľavej strane
štátnej cesty;
– Budeme pokračovať v začatom
budovaní chodníkov;
– Zabezpečíme vyčistenie potoka
po celej dĺžke jeho toku;
– Zrekonštruujeme komunikáciu
na ul. Vinice.

O dočasné prijatie dieťaťa do inej materskej školy (počas prerušenia
prevádzky v jeho MŠ) musia rodičia požiadať riaditeľku vybranej MŠ najneskôr do 15. júna 2007.
(VT)

Riaditeľstvo Základnej školy Kupeckého ul. 74 v Pezinku pozýva dňa
29. 5. 2007 žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem o výučbu anglického
jazyka v triede s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 5. – 9. ročníku, na prijímacie testy z anglického a slovenského jazyka. Prihlášku si
môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy alebo nájsť na www.zskupk.
edu.sk a vyplnenú doručiť na ZŠ do 15. mája 2007.
Okrem každodennej výučby AJ ponúkame vášmu dieťaťu: od 7. ročníka NJ, kvalitnú prácu pedagógov, modernú metódu vyučovania jazykov – CLIL – praktické využívanie vedomostí z AJ aj v ostatných predmetoch, vyučovanie v 17 odborných učebniach, rozvoj počítačových zručností, overovanie svojho talentu v rôznych súťažiach, možnosť tráviť
voľný čas v záujmových krúžkoch, zapájanie do európskych projektov,
možnosť využívania športového areálu na pohybové aktivity, zdravé a
estetické prostredie, desiatu a obedy v ŠJ, ŠKD aj v 5. ročníku, školského zubného lekára v priestoroch školy a iné.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tel. 033/640
3768, e-mail: zskupeckeho@centrum.sk.
Mgr. Viera Radičová, riaditeľka školy

