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V Kremnici sa uskutočnilo rokovanie Klubu primátorov miest SR a
zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska, na ktorých sa zúčastnil aj
náš primátor Oliver Solga. Prerokúvali sa problémy fiškálnej decentralizácie, návrhu Ústavného zákona
o konflikte záujmov verejných činiteľov a iné. Pezinok sa zaviazal, že
sa zapojí do akcie Slovensko bez
bariér, tým, že vybuduje na viacerých miestach bezbariérové prístupy. Ocenená bola naša účasť na
rôznych zahraničných a domácich
aktivitách.
(mo)

Pestovatelia z Grinavy vystavovali
jesenné plody na spoločnej výstave
v Klube dôchodcov. Pri pohľade na
krásne vyfarbené produkty našich
záhrad až srdce poskočilo. Kochali
sme sa na čo všetko možno premeniť poctivú prácu a záľubu.
Obdiv si zaslúžia drobní pestovatelia - Michal Franko, Miroslav Klamo, Walter Bunčák, Matej Chrappa,
Michal Bonko, Helena Krajčovičová,
Anton Filko, František Kulifaj. Poďakovanie patrí aj Rudolfovi Zedníčkovi za výstavu náradia vinára a
Márii Šindlerovej za náradie debnára. Nechýbala ani literatúra záhradkára.
Všetci, ktorí sa prišli pozrieť na
výtvory zeme a práce ľudských rúk,
si odniesli nielen pekné dojmy ale aj
inšpiráciu na pestovateľskú činnosť.
R. Šmahovská

Vážená redakcia, chcem sa s
vami podeliť s niečim, čo sa v
týchto časoch tak často nenosí.
Mnohí z nás odsudzujú mladých ľudí. Neveria im. Vidíme
len tie horšie stránky. No nájdu
sa medzi nimi i takí, ktorí majú
čosi krásne, čisté svedomie.
Takým bol i mladý človek z

Grinavy Zdenko Dugovič. Iste
bojoval sám so sebou. Vrátiť či
nechať si. Našiel peňaženku s
väčším obnosom a dokladmi.
Ako by ste sa zachovali?
On bol statočný, vrátil ju majiteľovi. Ďakujem ešte raz poctivému nálezcovi a dávam ho za
príklad ostatným.
Miloslav Šmahovský

Žiačky tanečného odboru Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v
Pezinku sa v dňoch 2. a 3. októbra zúčastnili na celoslovenskej tanečnej
súťaži H-T CUP 2004 v Bratislave. Lyrickou choreografiou Ave Mária, ktorej
autorom je baletmajster ZUŠ Pezinok Mgr. art. Jozef Podlucký, zaujali porotu natoľko, že im udelila 1. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspechov.
(ZA)

V nedeľu 17. októbra vo večerných hodinách došlo k vážnej poruche na vodovode v uličke Fortna.
Roztrhnuté potrubie spôsobilo nemálo problémov, ktoré veľmi pohotovo pomohli riešiť mestskí policajti, ktorí sa tu zastavili. Okamžite
vyhľadali vedúceho strediska vodární, ktorý zariadil odstavenie vody, čím sa znížili jej straty i následné škody na majetku. Aj touto
cestou by som chcel príslušníkom
mestskej polície za účinnú pomoc
poďakovať.
František Malovec
Riaditeľstvo ŠZŠ v Pezinku, Komenského 25 vyhlasuje výberové
konanie na funkciu zástupcu riaditeľa ŠZŠ.
Vyžaduje sa:
- VŠ vzdelanie požadovaného
smeru podľa vyhl. MŠ SR č.
41/1996 Z.z. v znení neskorších
predpisov
- 1. kvalifikačná skúška
- minimálne 5 rokov pedagogickej
praxe
- znalosť školskej legislatívy
- riadiace a organizačné schopnosti
Požadované doklady:
- prihláška do VK
- doklady o vzdelaní
- profesijný životopis
- odpis registra trestov
Uzávierka prihlášok VK je 19.
novembra. 2004.

