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O tom, že pezinské vína majú vynikajú cu kvalitu svedč í aj ú spech naš ich viná rov na Agrovíne 2002. Svätovavrinecké výrobcu VPS s.r.o.
Pavelka - Sobolič získalo Cenu
rektora SPU ako najlepš ie víno z
ú rody ročníka 2001.
Vína tohto výrobcu - Svätovavrinecké, r. 2001 a Cabernet Sauvignon, barrique, neskorý zber
2000, získali zlaté medaily.

2.10. (streda) o 16.00 hod. v Kultú rnom centre - OTVORENIE
KRÚŽKOVEJ Č INNOSTI;
16.10. (streda) o 14.00 hod. - ZA
Č ISTÝ PEZINOK - otvorenie eko
kampane, zraz pred Zá m. parkom;
25.10. (piatok) o 14.00 hod. v areá li ZŠ Kupeckého - JESENNÁ MINIFUTBALOVÁ LIGA;
28.10. (pondelok) o 14.00 hod. v
CVČ - DEŇ SPORENIA .

DEŇ OTVORENÝ CH DVERÍ
NA ODD. TECHNIKY

5. a 19.10. - Poč ítač e a modelá rska dielňa
8.00 - 12.00 hod.

VÝ TVARNÉ SÚŤAŽE
7.10. - PEZINOK - MOJE MESTO
- vyhlá senie sú ťaže pre ZŠ , SŠ
(sú ťaž potrvá do 5.11. 2002);
17.10. o 14.00 hod. v CVČ - PALETA - výtvarná sú ťaž pre deti zo
ZŠ .

Snímka (mo)

V sobotu 12. októbra sa uskutoční
v Dome kultú ry v Pezinku 28. ročník
Medzinárodnej súť aže v spoločenských tancoch PEZINSKÝ
STRAPEC. Organizá tori tentoraz
pozvali tanečníkov z Rakú ska, Slovinska, Poľska, Maďarska, Č eska a
Slovinska. V domá cej a medziná rodnej sú ťaži bude š tartovať asi 70
tanečných pá rov.
Domá ca sú ťaž sa začína o 10.
hodine, medziná rodná - predkolá o
15. hodine. Galaprogram pre verejnosť, za ú časti najlepš ích tanečných
(mo)
pá rov, sa začne o 18. hod.

Stojedenročná pani Brigita Č echová so šesť mesačnou pravnučkou
Petrou Š iškovou.

V nedeľu 13. októbra o 11. hodine sa uskutočnístretnutie pripravovaného Klubu priateľov turistickej rozhľadne na Veľkej homoli (709,2
m).
Pozývame budovateľov rozhľadne, brigá dnikov, sponzorov, priaznivcov,
organizovaných aj neorganizovaných turistov, aktivistov agroturistiky a
vidieckej turistiky, cestovného ruchu a vš etkých milovníkov Malých Karpá t.
Stretnutie sa bude konaťpri rozhľadni.
Uvítame dobré ná pady na dobudovanie areá lu rozhľadne, prístupových
ciest a ich využitie na aktívnu turistiku, rekreá ciu a propagá ciu Malokarpatského regiónu.
Chceme zachovať nadš enie a optimizmus budovateľov a priaznivcov
rozhľadne a naš e krédo je: Pohyb, dobrý humor a pohá r vína denne.
Preto prezentá cia "kvapkami slnka" z vinorodých svahov, nad ktorými
rozhľadňa dominuje, je vítaná .
Prístup na Veľkú homolu je po turistických znač kových chodníkoch od
Zochovej chaty, Harmónie, Modry, Pezinka a Kuchyne.
Milan Ružek

Je to už vyše roka, č o sa mi
stala nehoda s dosť vá žnym zranením a ná slednou dlhodobou
rehabilitá ciou. Č loveku v taký ch
chvíľach všelič o prebehne hlavou a asi nikomu netreba vysvetľovať, že sú to chvíle jedny z
najťažších.
Som veľmi rá d, že pri tejto životnej skúške som sa mohol oprieť
nielen o svoju rodinu, ale aj priateľov, starý ch i nový ch zná mych a

dokonca i mne dovtedy nezná mych ľudí. To, č o nastalo hneď po
nehode a trvá prakticky doposiaľ
mi pripomína takú malú mobilizá ciu. Mobilizá ciu pre č loveka, ktorý
potrebuje pomoc. Je to veľmi príjemný pocit mať okolo seba taký ch ľudí, ako ste Vy. Je to vý hra.
Klobúk dolu pred takou silou. Dovoľte mi, aby som Vá m za to
všetko z celého srdca poďakoval.
S ú ctou Lajo Slimák

Po vyú čtovaní služieb spojených
s užívaním bytov za rok 2001, ktoré
spracoval a rozposlal sprá vca bytov Podnik bytových služieb s.r.o.
Pezinok v má ji 2002, sa na sídliská ch 1. má ja a Za hradbami š íril
letá k anonyma, v texte ktorého bol
dodá vateľ tepla Podnik bytových
služieb s.r.o. Pezinok obvinený z
toho, že doplatky za teplo boli spôsobené tým, že v cene tepla za rok
2001 bola skrytá aj spotreba vody a
tepla krytej plavá rne v Pezinku na
Komenského ul. 27.
Toto tvrdenie je v celom rozsahu
nepravdou, č o potvrdila kontrola
vykonaná v mesiacoch jú l - august

2002 Sprá vou finančnej kontroly
Bratislava. Zá very tejto kontroly sú
obsiahnuté v protokole č. 187/2002
zo dňa 26.8. 2002. Kontrolný orgá n
preveroval ceny tepla za rok 2000 a
2001 na vš etkých tepelných zdrojoch, ktoré prevá dzkuje PBS s.r.o. a
taktiež kontroloval sprá vnosťrozú č tovania vš etkých ostatných služieb
spojených s užívaním bytov (voda,
stočné, el. energia, poistné, atď).
Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok v oblasti cien tepla a služieb
postupoval sprá vne a v sú lade s
cenovými predpismi platnými v SR.
Severín Sandtner,
konateľspoločnosti

PODUJATIA PRE:

Školské kluby: 9., 16. a 23.10. o
13.30 hod. v CVČ - Farebná príroda;
Materské školy: 10. a 24.10. o
9.30 hod. v CVČ - Padá lístie, padá;
Pre mamič ky: 4., 11., 18. a 25.10.
o 9.30 hod. v CVĆ- Mama, ocko
poď sa hrať .

OKRESNÉ KOLÁ
1.10. o 10.00 hod. - CEZPOĽNÝ
BEH - zraz pred Zá m. parkom.

PRÁZDNINY NAŠ ICH DETÍ

30.10. o 10.00 hod. - Š ARKANIÁ DA - pred š kolou Policajného zboru;
30., 31.10. - POČ ÍTAČ E A MODELÁ RSKA DIELŇA - odd. techniky
8.00 - 15.00 hod.

Nebý va zvykom, že po roku sledujeme vek našich spoluobč anov, ale
v tomto prípade robíme vý nimku.
Pani Brigita Č echová je najstaršou
obč iankou Pezinka, v minulom roku
oslavovala okrúhlu storoč nicu, tento
rok to bude 10. októbra o rok viac.
Pani Brigitu poznajú mnohí Pezinč ania ako dlhoroč nú neúnavnú
organizá torku zá jazdov na pútnic-ke
miesta u ná s i v zahranič í. Istý č as
pôsobila aj ako poslankyňa ONV.
Aj v tomto vysokom veku je ešte
pomerne č ulá , veľmi dobre jej slúži
pamäť, o č om sme sa mohli presvedč iť pri našej ná všteve, keď ná m
vyrozprá vala niektoré zá žitky zo
života. Teší sa ešte dobrému zdraviu, okrem toho, že slabšie poč uje a
obč as sa jej, vraj, zatoč í hlava. Každý tý ždeň chodí s dcérou do kostola.
Ná vod na dlhovekosť? Podľa pani
Brigity je to vyrovnaný život, útecha
od Boha a striedmosť v stravovaní.
Ten, kto by oč aká val, že sú to aj zdravé, ľahkostrá viteľné pokrmy, ten sa
mý li, lebo pani Brigita vždy jedla a
stá le je, len to najtuč nejšie bravč ové
má so.
Našej oslá venkyni želá me ešte
veľa zdravia a pokojnú starobu.
(mo)

v zmysle § 4 zákona č. 313/2001
Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktoré sa uskutoč ní v dňoch 24. a 25. októbra 2002.
I. Zamestnávateľ: Domov sociá lnych služieb pre deti HESTIA, Jesenského 12, 902 01 Pezinok, tel./fax:
033/641 2070.
II. Funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním: vedú ci/á ú seku výchovy a diagnostiky.
III. Neodpustiteľné kvalifikačné
predpoklady:
1. VŠ odbor š peciá lna pedagogika,
resp. odbor uč iteľstvo, vychová vateľstvo rozš írené o š peciá lnu pedagogiku,
2. pedagogická prax najmenej 5
rokov,
3. prvá kvalifikačná skú š ka, resp.
povinnosť jej vykonania po ná stupe
do funkcie,
4. osobitné kvalifikačné predpoklady podľa § 70 zá kona č .195/1998
Z.z. sociá lnej pomoci v znení neskorš ích predpidsov, ktoré treba preuká zať do jedného roka od ná stupu do
funkcie.
IV. Iné kritériá a požiadavky na
uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
1. bezú honnosť,
2. č asťpraxe so zdravotne postihnutými ľuďmi.
V. Význam predpokladov, kritériía
požiadaviek pri výberovom konaní
a pri rozhodovanío víť azovi konania:
1. skú senosti v riadiacej prá ci,
2. vodičský preukaz.
VI. Zoznam požadovaných dokladov:
1. fotokópia dokladov o vzdelaní (na
konkurznom konaní preuká zať originá l).,
2. osobný dotazník,
3. profesioná lny životopis.
VII. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
1. najneskôr do 11. októbra 2002,
2. osobne alebo poš tou na uvedenú
adresu.

