12 / RÔZNE

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/
2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme na obsadenie miesta
VEDÚCEHO ODDELENIA
VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
s týmito predpokladmi a požiadavkami:
I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie
stavebného smeru, prax v riadiacej oblasti min. 3 roky
vítané osobitné kvalifikačné
predpoklady na vykonávanie
funkcie podľa osobitného
predpisu:
1. odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno - plánovacej dokumentácie obcí
podľa § 2 a) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
2. spôsobilosť vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zák. č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
IV. iné kritériá a požiadavky:
skúsenosti v oblasti investičnej
činnosti podložené súpisom
predchádzajúcich zamestnaní,
jazykové znalosti, bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, odpis z
registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)
VI. dátum a miesto podania
žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo
prineste osobne do 4.4. 2005 na
adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok,
s uvedením hesla: "VK VOVŽP".
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie,
ktoré sa uskutoční v budove
MsÚ v Pezinku, Radničné nám.
č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa
13.4. 2005 v čase od 14.00 hod.

V piatok 8. apríla 2005 sa uskutočnia v Strednom odbornom učilišti na Štefánikovej ulici v Pezinku
talentové skúšky v učebnom odbore umelecký keramik. Obsahom
talentovej skúšky bude posúdenie
domácich prác a prác vytvorených
priamo na skúške - zátišie maľované tuhou, voľná kompozícia maľovaná farebne - tempery a modelovanie.
(mo)

Začiatkom roka bol spustený internetový portál www.pknet.sk. Ak vás
zaujíma dianie v Pezinku alebo potrebujete aktuálne informácie, stačí si
len kliknúť.
Portál vznikol v rámci projektu rozširovania znalostí o internete, ktorý
zastrešuje Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v spolupráci so Základnou školou Kupeckého ul., Mestom Pezinkom a Infovekom. Realizátorom portálu je TV Pezinok, ktorá zabezpečuje aktualizáciu stránky. Jej
obsahom, okrem iného, sú informácie o pripravovaných podujatiach, komentáre k článkom, služby lekární, programy kina, Musicmanie... Dôležitou časťou stránky je diskusné fórum, kde je priestor na debatu o problémoch a možnostiach ich riešenia. Medzi témami fóra nájdete bezpečnosť
v meste, životné prostredie, kultúra ale napríklad aj diskusiu o gastronómii
a vinárstve v Pezinku.
Súčasťou portálu je sekcia obrazové spravodajstvo, v ktorom môžete
vidieť spravodajské príspevky TV Pezinok. Môže byť zaujímavá najmä pre
ľudí, ktorí nemajú možnosť sledovať lokálne vysielanie a aj pre Pezinčanov mimo domova. Samozrejme sme pripravení aktuálne reagovať aj na
požiadavky návštevníkov stránky, takže, ak máte čas kliknite si na www.
pknet.sk.
Peter Bittner, riaditeľ TV Pezinok

V Minigalérii Domu kultúry
bola 21. marca otvorená výstava ŠKOLA - ZÁKLAD
ŽIVOTA s podtextom Učiteľ a

tvorivosť, Alternatívne metódy výučby. Výstavu si
môžete pozrieť do 11. apríla
2005.

vyhlasuje výberové konanie
na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok
s týmito požiadavkami:
Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie
Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší
ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej
polície, vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne do 30. mája 2005 na
adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie č. 7, 902 01
Pezinok, tel. kontakt: 033/6901 181.

V súvislosti s modernizáciou železničnej trate Bratislava - Piešťany platí
od marca 2005 nový, upravený vlakový cestovný poriadok. Na žiadosť
viacerých čitateľov uverejňujeme odchody vlakov zo železničnej stanice
Pezinok.
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Trenčín
Bratislava HS
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14.55 Nové Mesto nad Váhom
15.18 Bratislava HS
15.54 Leopoldov
16.17 Bratislava HS
Trnava
«16.19
16.57 Nové Mesto nad Váhom
17.52 Bratislava HS
17.57 Leopoldov
18.17 Bratislava Nové Mesto
18.57 Nové Mesto nad Váhom
19.20 Bratislava HS
19.50 Leopoldov
20.40 Bratislava HS
20.44 Trnava
21.46 Bratislava HS
23.08 Trnava
23.30 Bratislava HS
Vysvetlivky:
« - chodí len v pracovných dňoch.

V zmysle zákona o podmienkach
prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciach dopravné inšpektoráty PZ s účinnosťou
od 1.3. 2005 začnú vydávať nový
evidenčný doklad - osvedčenie o
evidencii, ktorý nahradí v súčasnosti vydávané doklady - technický
preukaz o evidencii vozidla.
Doteraz vydané technické preukazy a osvedčenia o evidencii motorového vozidla zostávajú v platnosti
naďalej bez obmedzenia. Po 1.
marci 2005 majiteľ obdrží nové
osvedčenie pri zaevidovaní na dopravnom inšpektoráte. Poplatky za
jednotlivé úkony v zmysle platného
zákona o správnych poplatkoch ostávajú nezmenené.
(ev)

Niektorým Pezinčanom v ostatnom
čase zamotala hlavu taká vcelku banálna záležitosť, akou je názov ulice.
Stalo sa to v centre mesta v uličke,
ktorú sme len nedávno nazvali Fortna, pri ktorej ešte nedozneli boje o
mäkčeň a už sa objavil nápis Katová
ulička. Na podnet historikov mesto
pristúpilo na názor, že popri oficiálnom názve by sa mohli na starých
múroch objaviť aj názvy historické
alebo ľudové, tak ako je to v iných
mestách a tie by mohli byť priamo na
múre a ešte aj napísané starým typom písma. Tak sme to vyskúšali
práve v uličke, ktorej všetci starí Pezinčania nepovedia inak ako Katova,
pretože tadiaľto sa vraj pred stáročiami vodili odsúdenci na mestské popravisko. Lenže medzitým Mestské
zastupiteľstvo schválilo aj oficiálny
návrh Fortna, ktorý sa neskoršie objavil aj na úradných tabuliach. A tak
máme názvy dva, a keď už nič iné, je
to pre turistov atrakcia a možno aj
hlavolam.
(OS)

V sobotu 30. apríla sa uskutoční v
Spoločenskej sále Domu kultúry na
Holubyho ulici v Pezinku nultý ročník Otvorených majstrovstiev Pezinka vo volenom mariáši. Hrať sa
bude hra "do sto", korunový,červeň
drahší. Turnaj bude vypísaný na päť
kôl po 50 minút.
Týmto si dovoľujeme pozvať všetkých hráčov a priaznivcov tejto
kráľovskej hry. Zápis hráčov bude v
čase od 8.00 do 8.50 hod. priamo v
Spoločenskej sále. Zápisné je 300
Sk. V tejto cene je obed, olovrant a
káva. Pre najúspešnejších hráčov
sú pripravené hodnotné ceny. Pre
víťaza okrem titulu Majster Pezinka
suma 8000 Sk, za druhé miesto
5000 Sk a za tretie 2000 Sk. Pre
úspešných hráčov v ďalších poradiach budú pripravené vecné ceny.
Keďže sme mesto vína, nejaké to
"deco" sa tiež nájde. Prípadné ďalšie informácie na tel. 0905 212 527,
0905 311 435, 0905 716 825.
Pevne veríme, že týmto nultým
ročníkom sa pripojíme do siete mariášových turnajov, ktoré sa na Slovensku s úspechom hrajú a že v
kalendári podujatí v našom meste si
v budúcnosti tento turnaj nájde
svoje pevné miesto.
Michal Pitoňák,
Jaroslav Chrapko

