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Jedný m z pripravovaný ch sprievodný ch podujatí tohtoročného Vinobrania bude I. ročník FYZOLNAČ KY - súťaže vo varení tradičnej pezinskej fazuľovej polievky. Prípravný vý bor pod vedením šéfa súťaže
Pavla Boriša zostavil jej propozície, z ktorý ch sme vybrali:
Súťaž sa uskutoční v sobotu 20. septembra 2003 od 9.30 hod. pravdepodobne na Farskej ulici pri Dome kultúry. Merať svoje kuchárske schopnosti si bude medzi sebou desať 3-členný ch tímov (neprofesionálov),
ktoré sa mô žu prihlásiť do 31. augusta na Mestskom úrade v Pezinku na
č. dv. 20/c (tel. 033/6901102). Súťažiť sa bude, ako už názov podujatia dá
tušiť, vo varení fazuľovej polievky priamo na "mieste činu". Túto vari najznámejšiu pezinskú polievku budú súťažiaci pripravovať v kotlíkoch
alebo na sporáčikoch z vopred namočenej či už predvarenej fazule.
Ostatné ingrediencie budú musieť dokladať až pred očami divákov, teda
priamo pri varení. Zo súťaže vzídu dvaja víťazi - o jednom rozhodne odborná porota, druhého vyberie laická verejnosť. Keďže jednou z podmienok účasti v súťaži je i písomné podanie receptu, znamená to, že
návštevníci Vinobrania si okrem možnosti degustácie tejto dobroty budú
mô cť ako trofej z podujatia odniesť i nový prírastok do svojho súkromného receptára.
(EL)

Dokončenie z 5. strany

n Niektorívodiči majú pripomienky k cestným svetelným
priechodom. Považ ujú ich, keď
je ich viacej za sebou, za prekáž ku v plynulosti premávky, a
keď už sú , vraj by mali byť zosynchronizované...
- Myslím si, že potrebu budovania
bezpečný ch priechodov pre chodcov netreba osobitne zdô razň ovať.
Je to jednoducho pri hustejšej premávke nevyhnutnosť. Synchronizácia priechodov má iste svoje vý hody i nevý hody a treba zvažovať,
kde ju využívať. Napríklad u nás v
Pezinku sa niektoré priechody využívajú nepravidelne, načo tu teda
zbytočne zastavovať premávku.
Pri priechodoch, ktoré sú bližšie od
seba, je to však opodstatnené.
Preto i novobudovaný svetelný priechod pri Poliklinike bude zosyn-

chronizovaný so svetelnou križovatkou Holubyho - Jesenského.
Treba brať do úvahy i to, že synchronizácia nie je lacná záležitosť.
n Aký vývoj očakávate v oblasti
dopravy?
- Jednoznačne predpokladám, že
počet motorový ch vozidiel v meste
bude rásť. Z našej strany je nutné
zaoberať sa otázkou skvalitnenia
technického stavu miestnych komunikácií a riešením otázky parkovania. Začala sa projektová príprava
parkoviska "Pred Slimáčkou".
Okrem riešenia parkovania v centre mesta a jeho blízkom okolí je
nutné aj naďalej venovať pozornosť aj vytváraniu parkovacích
miest na sídliskách. Osobitný m
problémom je parkovanie v obytný ch zónach.
Zhováral sa Milan Oravec

Keď ž e o pezinských hasič och
viete len veľmi má lo, chceli by sme
vá m priblíž iť nielen ich prá cu, ale aj
vedľajš ie aktivity, ktorým sa venujú
po celý rok.
Naš i hasič i sa okrem iného zaoberajú aj pož iarnym š portom, kde dosahujú sluš né výsledky. Fyzická
kondícia získana pri š portovej č innosti im pomá ha pri plnení ná roč ných pracovných úloh. Ocenením
ich prá ce bolo nominovanie na cenu
Zlatý zá chraná rsky kríž . Dňa 14.
februá ra 2003 boli za Č in roka 2002
v praž skej ná rodnej snemovni ocenení: R. Škvarka, J. Š trbka, M. Šintal, J. Fleischhacker, P. Buč ek, S.
Kanka, R. Kalman, M. Fleischhacker, J. Farkaš , M. Š kyvara, A. Lichtneker a A. Šá ndor.
Hasič i ná š ho okresu sa okrem
zá chranných akcií zúč astňujú aj na
rô znych súťaž iach. Zač iatkom má ja
sa zúč astnili R. Š kvarka a M. Zelinka na súťaž i hasič ov - zá chraná rov v Brne, ktorá sa konala pri prílež itosti spomienky na kolegov, ktorí
zahynuli pri zá chrane krupiéra pri

pož iari Casína. Súťaž pozostá vala
z výstupu na 6. poschodie v plnej
výzbroji (min. 16 kg) s hadicami,
rozvinutím hadíc, premiestnením
60 kilogramovej figuríny a posunutím zá važ ia pomocou kladiva. Naš i
reprezentanti, i keď sa na podobnej
súťaž i zúč astnili prvýkrá t, nesklamali. Ď alš ou súťaž ou bol Tatranský
pohá r vo výstupe do 4. podlaž ia
cvič nej vež e, na ktorej sa v kategórii
seniorov zúč astnili: R. Š kvarka, M.
Š kyvara, J. Fleischhacker, M. Šintá l
a v kategórii veterá n L. Kurkin.
Zúč astnili sme sa aj na minifutbalovom turnaji v Modre - Krá ľovej,
kde sme v konkurencii 15 druž stiev
obsadili 7. miesto. Dňa 12. júna nasledovala najdô lež itejš ia súťaž , na
ktorej sa rozhodovalo č i naš i hasič i
postúpia na majstrovstvá Slovenska v hasič skom š porte. Zúč astnili
sa na nej druž stvá Group 4 - Slovnaft, HaZU Bratislava, hasič i ŽSR,
Holcim Rohož ník a Pezinok. Po
dvoch disciplínach (vež a a 100 m)
boli naš i na 3. mieste. V nasledujúcich disciplínach - v š tafete 4x100 m

INZERCIA

boli druhí a v útoku prví, č o im zabezpeč ilo celkové druhé miesto.
Porazilo ich iba druž stvo Group 4 Slovnaft, ktoré ako víťaz postúpilo
na majstrovstvá Slovenska. Reprezentovali ná s M. Škyvara, P. Lapš anský, L. Kurkin, L. Horná č ek, M.
Horná č ek, J. Fleischhacker, M. Šintá l a M. Fleischhacker.
Ď alš ími podujatiami, na ktorých sa
v tomto roku eš te zúč astnia, budú Schody 2003 v Bratislave, dvojboj
druž stiev v Banskej Bystrici, minifutbal zá chraná rov v Č astej a európska súťaž Železný hasič v Prahe.
Naš i chlapci si popri prá ci snaž ia
upevniť svoju kondíciu aj takýmito
aktivitami, ktoré sú ale finanč ne ná roč né, preto sa touto cestou obraciame na vá s o dobrovoľné sponzorovanie hasič ského š portu. Naš i
preteká ri budú reprezentovať a zviditeľňovať vaš u firmu na domá cich i
zahranič ných podujatiach. Kontaktnú adresu v prípade zá ujmu o
sponzorovanie ná jdete v redakcii
Pezinč an.
(šin)

Malokarpatská kniž nica v
Pezinku, Holubyho 5, Pezinok
v zmysle zá kona o verejnej
služ be vypisuje výberové konanie na funkciu vedúci/vedúca
útvaru kniž nič no-informač ných
služ ieb. Neodpustiteľné kvalifikač né pož iadavky:
l vysokoš kolské vzdelanie uniuniverzitného smeru (knihoveda, literatúra)
l minimá lne 5 rokov odbornej
praxe
l organizač né schopnosti
l bezúhonnosť.
Pož adované doklady: kópia
vysokoš kolského diplomu, koncepcia č innosti útvaru kniž nič no-informač ných služ ieb, výpis
z registra trestov (nie starš í ako
3 mesiace). Žiadosť spoloč ne s
dokladmi je treba doruč iť na
uvedenú adresu kniž nice najneskô r do 31.8. 2003.

Malokarpatská kniž nica v
Pezinku , Holubyho 5, Pezinok
ponúka voľné pracovné miesto
pre obč ana so zníž enou pracovnou schopnosť ou (ZPS)
alebo ZŤPS do multimediá lnej
š tudovne. Pož adovaná dobrá
znalosť s PC a internetom.
Prax sa nevyž aduje, vhodné aj
pre absolventa.

