Je viacero dotazov na to, prečo
sa robia rozkopá vky na viacerých
pezinských uliciach. Od primá tora
mesta I. Pessela sme sa dozvedeli,
ž e ide o projekt firmy Globtel, ktorá
kladie optoká ble pre rozš í
renie svojich služ ieb (nielen pre mobilné telefóny, ale aj pre internet, strá ž enie
objektov, kontakty na bankové, poisťovacie a poš tové služ by a iné).
Pred začatí
m tejto stavebnej akcie
sa hľ adali mož nosti ako čo najmenej rieš iť prieťah mestom, aby sa
nezničili v minulosti realizované
investí
cie. Preto ká bel obchá dza
centrum, ide po takých uliciach,
kde občania uví
tajú vybudovanie
chodní
kov zo zá mkovej dlaž by, čo
bolo podmienkou pre investora.
Takto to bude na ulici SNP, Slá dkovičovej až po Šenkvickú cestu a
inde.
(mo)

Srdečne vá s pozývame na VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia
v Malokarpatskom mú zeu v dň och
7.- 9. decembra 2001. Otvorenie
bude v piatok 7.12. o 13.00 hod.
prvým dú š kom vareného ví
na, ktoré naleje riaditeľka mú zea Dana
Kopá lová .
V stá nkoch ná jdete vš etko potrebné na dotvorenie vaš ej vianočnej atmosféry, spolu s priateľmi budete môcť tiež vychutnať prí
jemnú
vianočnú ná ladu pri tradičných varených ná pojoch a dobrotá ch,.
(jk)

V

Zá kladná organizá cia Zväzu
diabetikov Slovenska v Pezinku
organizovala pri prí
lež itosti Svetového dň a diabetikov pre svojich
členov ale i zá ujemcov z radov
verejnosti meranie tlaku a glukózy
v krvi. Na dvojdennej akcii sa
zú častnilo 150 občanov. V prí
pade
zistenia zvýš ených meraných hodnôt im bola doporučená ná vš teva
leká ra.
(jš)

Mestskej pivnici na Radničnom ná mestísa konalo 11.
novembra Svätomartinské pož ehnanie mladého ví
na. Okrem desiatok viná rov a vinohradní
kov sa
na slá vnostnom akte zú častnili pezinskíduchovníHelena Benková a
Zdenko Sitka, primá tor Ivan Pessel
a ďalš íhostia.
Po slá vnosti ú častní
ci spoločne
ochutnali tohtoročné ví
na, ktoré sa
urodili pod malokarpatskými strá ň ami. Vďaka priazni prí
rody a umu
naš ich viná rov budeme môcť konzumovať tento kvalitný ná poj po
celý rok.
(mo)

Pezinčania sa
už iste v priebehu uplynulých
p i a t i c h r ok ov
stretli s ná zvom
komun itnéh o
združ enia SAMISEBE. V septembri toto združ enie zaniklo,
kontinuá lne naň nadviazala Malokarpatská komunitná nadá cia REVIA. Nadá cia sí
dli v Pezinku, s pôsobnosťou pre mestá a obce regiónu Malokarpatskej ví
nnej cesty.
REVIA je verejnoprospeš ná nezisková mimovlá dna organizá cia,
ktorá je nezá vislá a samosprá vna.

Vytvá ra stá ly zá kladný majetok pre
sú časné i budú ce potreby regiónu.
Cieľ om komunitnej nadá cie je skvalitň ovať ž ivot obyvateľov, posilň ovať sociá lny kapitá l - spá jať ná pady, energiu a finančné prostriedky
regiónu a kultivovať darcovské a
dobročinné postoje.
Nadá cia spravuje finančné prostriedky pozostá vajú ce z darov fyzických a prá vnických osôb. Z výnosov
sú financované programy a činnosť
nadá cie v oblastiach sociá lnej, kultú rnej, š portovej, environmentá lnej,
mlá dež ní
ckej, sí
dliskovej a i.
Nadá cia na komuniká ciu s verejnosťou vydá va svoj časopis Pezinské okno.

Armá da Slovenskej republiky
v rá mci pripravovanej profesionalizá cie robíná bor do svojich radov. Ponúkajúatraktívne
a perspektívne zamestnanie,
primerané finanč né , materiá lne a sociá lne zabezpeč enie,
mož nosť služ by v zahranič í a
v mierový ch misiach.
Profesionalizá cia sa týka týchto
pozí
cií
: veliteľ druž stva, veliteľ
tanku, veliteľ mí
nometu, veliteľ
samohybnej kanónovej hú fnice,
veliteľ obsluhy stanice, strá ž ny,
strelec operá tor, starš íprieskumní
k, vodič, mechanik, operá tor
rá diostanice (rá diolok á tora),

Aj v tomto roku prí
de medzi
pezinské deti Mikulá š . Stretnú
sa s ní
m vo š tvrtok 6. decembra
o 17.00 hod. na Radničnom ná mestí
. Celomestské mikulá š ske
podujatie už tradične organizujú
Centrum voľ ného času a Kultú rne centrum.
Mikulá š so svojim sprievodom
najskôr na koči prejde po uliciach mesta popri materských
š kolá ch. Na ná mestie prí
de o
16.00 hod. O hodinu neskôr sa
stretne s deťmi, ponú kne im
darčeky v podobe zaují
mavého
kultú rneho programu a sladkostí
a zaž ne i vianočné osvetlenie.
Kto prí
de, určite neoľ utuje! (r)

REVIA, Malokarpatská komunitná nadá cia sa zapojila do programu TVOJA ZEM. Vďaka nemu
môž e zí
skať jeden milión korú n,
podmienkou vš ak je, ž e sa jej podarívyzbieraťod miestnych darcov
(rodiny, jednotlivci, firmy) do 31.3.
2002 taktiež 1 milión Sk. Doteraz
disponuje s finančnými darmi v
sume vyš e 500 tisí
c korú n. Darovať
môž ete priamo na č . úč tu
4040166804/3100 (Ľudová banka). Ak má te zá ujem o ďalš ie informá cie tieto vá m poskytnú na
adrese REVIA, Malokarpatská
komunitná nadá cia, Radnič né
ná m. 9, 902 01 Pezinok, tel./fax:
033/641 2550, 0905 972 305. (mo)

prieskumní
k š pecialista - výsa
dká r, zdravotní
k - výsadká r.
Predpokladom na vstup do armá dy je dobrý zdravotný stav,
skončené minimá lne stredné odborné vzdelanie a absolvovanie
zá kladnej vojenskej služ by. Kontrakt mož no uzavrieťna tri až š esť
rokov, s mož nosťou predĺž enia až
do 15 rokov.
Bliž š ie informá cie o mož nosti
prijatia do služ obného pomeru
vá m poskytnú na Okresnej vojenskej sprá ve v Pezinku, Komenského 27 (kpt. Kratochví
l, č.tel.
0903 428 418, kpt. Ing. Š kultéty).
(mo)

V rá mci mesiaca Úcty k starš í
m
sme si 29. októbra v Materskej
š kole Za hradbami spomenuli na
naš e dôchodkyne. Tak ako v minulom roku sme pre ne zorganizovali
malé posedenie. Priví
tala ich riaditeľ ka Magdaléna Drobná a predsední
čka Odborového zväzu Anna
Kuchá reková a potom si naš i hostia pozreli program detízostavený
z bá sní
, piesnía tančekov. Po programe sme v prí
jemnej atmosfére
posedeli pri malom občerstvení
.
Teš í
me sa na naš e dôchodkyne
opäťo rok.
(BV)

