Uznesením MsZ č. 1–139/2005
zo dňa 20. 7. 2005
vy h l asuje
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Pezinok na deň 22. september 2005 s týmito predpokladmi
a požiadavkami:
1. Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie, minimálne 5-ročná prax;
2. Požadované doklady: odpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, doklad o ukončenom vzdelaní, životopis;
3. Iné kritéria a požiadavky:
riadiace a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC, morálna a občianska bezúhonnosť;
4. Dátum a miesto podania
prihlášky: písomnú prihlášku
spolu s požadovanými dokladmi
musia kandidáti zaslať poštou
alebo osobne do 8. 9. 2005 na
adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla „Voľba
hlavného kontrolóra“ .
Kandidáti, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na
zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční v budove Mestského úradu
v Pezinku, Radničné námestie č.
7, I. poschodie č. dv. 12, dňa
22.9. 2005 v čase od 8.30 hod.
Hlavného kontrolóra budú voliť
poslanci MsZ. Samotnému aktu
volieb hlavného kontrolóra bude
predchádzať prezentácia jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
Kandidáti sa budú prezentovať v
poradí, v akom boli doručené ich
prihlášky na Mestský úrad v Pezinku.
Podrobný postup voľby hlavného kontrolóra, ktorý schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 1–140/
2005 zo dňa 20. 7. 2005, je zverejnený na internetovej stránke:
www.pezinok.sk.
Bližšie informácie o voľbe hlavného kontrolóra podá prednosta
Mestského úradu v Pezinku,
Mgr. Miroslav Šebesta na tel. č.
033/6901 110, alebo 033/ 6901
121.

Futbal:
14.8. GFC Grinava – Studienka
14.8. OŠK Slov. Grob – Zohor
14.8. Karpaty Limbach – Slovan
Viničné
hrá sa o 17.00 hod.
21.8. PŠC Pezinok – ŠKP Dúbravka
21.8. Slovan Viničné – Dubová
hrá sa o 17.00 hod.
28.8. GFC Grinava – Plav. Štvrtok
28.8. OŠK Slov. Grob – Studienka
28.8. Karpaty Limbach – Zohor
hrá sa o 17.00 hod.

Dňa 9.6. 2005 sa na celomestskom kole stretli víťazi školského
kola pezinských ZŠ na 3. ročníku
Pezinskej olympiády žiakov 1. – 4.
ročníka ZŠ. Súťažili v športových
disciplínach, kde testovali svoju
bežeckú rýchlosť, odrazovú silu
nôh, svalstva ramien, obratnosť na
prekážkovej dráhe.

Na pezinskej Babe sa v dňoch 23. – 24. júla uskutočnilo ôsme podujatie seriálu Majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu Slovakia Matador. Na prestížnom motoristickom podujatí štartovalo 150
pretekárov.
Najrýchlejším bol Španiel Ander Vilarino, ktorý v prvej jazde dosiahol na 5,1 km dlhej trati čas pod dve minúty. Časom 1:57,775 vytvoril
nový traťový rekord. Druhá priečka patrila Maďarovi Szászovi, tretí
skončil minuloročný víťaz, slovenský reprezentant Jaroslav Krajčí.
V skupine N si prvenstvo vybojoval Nemec Weidinger pred Slovákom Petrom Jureňom. Tomu sa nepodarilo zopakovať minuloročný
víťazný výkon, výsledný čas mal o 4 sek. pomalší.
Výsledky – Absolútne poradie: 1. Vilarino (Šp./Reynard Honda)
3:56,110, 2. Szász (Maď./Nippon F) 4:00,982, 3. Krajčí (SR/Lola F
3000 Zytek) 4:03,642. Skupina N: 1. Weidinger (Nem./BMW M3)
5:02,470, 2. Jureňa (SR/Micubiši Lancer EVO VII) 5:09,454, 3. Ševčík
(SR/BMW M3) 5:14,660.
(mo)

V sobotu 25. júna 2005 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník turnaja v
minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP,
memoriál Milana Bacigála. Turnaj
sa konal na ihrisku TJ Baník Pezinok za účasti 20 mužstiev z Pezinka, Bratislavy, Piešťan, Topoľčian,
Modry, Senca a Bošian. Titul z minulého ročníka obhajovalo mužstvo
Devils Pezinok, ale vyhrať jubilejný
ročník chcel každý tím a tak zápasy
v skupinách a neskôr i vyraďovacie
zápasy mali veľmi dobrú úroveň,
boli dramatické a mnohé sa rozhodovali až v posledných minútach.
Tento ročník bol veľmi vyrovnaný a
o postupujúcich zo skupín sa rozhodovalo až v posledných stretnutiach a tak zápasom nechýbala
kvalita, napätie a občas i nervozita.
Zápasy s prehľadom rozhodovali
profesionálni rozhodcovia, ktorí
taktiež prispeli k veľmi dobrej
úrovni turnaja aj keď sa nevyvarovali menších chýb, ktoré vyplývali z
rozdielnosti pravidiel malého a
veľkého futbalu.
Po úvodných zápasoch v skupinách, z ktorých do vyraďovacích
bojov postúpili prvé dva tímy, sa
stretli mužstvá na prvých miestach
s mužstvami na druhých miestach
o postup do semifinále. Výsledky:
Nový Život Pezinok – Devils Pezinok 3:1, Slovan Piešťany – Port
service Bratislava 1:5, Bošany –
Cajlané 0:4, Puppi Topoľčany –
Bororo Modra 4:3 po pokutových

strelách. V semifinále nastúpili
proti sebe víťazné mužstvá: Nový
Život Pezinok – Port service Bratislava 2:6, Puppi Topoľčany – Cajlané 4:2. V súboji o 3. miesto sa
stretli porazení semifinalisti.
Úspešnejšie bolo družstvo Nový
Život Pezinok, ktoré porazilo Cajlanov 3:0 a obsadilo tak 3. miesto. Vo
finále nastúpilo prvýkrát mužstvo
Port service Bratislava a po minuloročnej účasti vo finále sa o dosiahnutie úspechu znovu pokúsilo
mužstvo Puppi Topoľčany. Víťazom sa napokon stal Port service
Bratislava, v ktorého radoch sa
predstavil aj bývalý reprezentant
Vladimír Kinder, keď vyhral 5:4.
Turnaju i tento rok prialo počasie

Výsledky: 1. ročník – chlapci: 1.
Denis Kuznecov (ZŠ Na bielenisku), 2.
Gregor Danišovič (ZŠ Fándlyho), 3.
Michal Nagel (ZŠ Fándlyho), dievčatá: 1. Magdaléna Durisová (ZŠ Holubyho), 2. Simona Mičudová (ZŠ Fándlyho), 3. Martina Klúčiková (ZŠ Na
bielenisku), 2. ročník – chlapci: 1.
Filip Adamčík (ZŠ Fándlyho), 2. Richard Randl (ZŠ Holubyho), 3. David
Bulava (ZŠ Fándlyho), dievčatá: 1.
Andrea Peigerová (ZŠ Kupeckého), 2.
Veronika Švorcová (ZŠ Fándlyho), 3.
Veronika Gašparovičová (ZŠ Orešie),
3. ročník – chlapci: 1. Erik Královič
(ZŠ Kupeckého), 2. Nino Sandtner (ZŠ
Na bielenisku), 3. Rastislav Srnánek
(ZŠ Orešie), dievčatá: 1. Paulína Číková (ZŠ Kupeckého), 2. Kristína Psotová (ZŠ Holubyho), 3. Denisa Horínková a Michaela Víznerová (obe ZŠ
Na bielenisku), 4. ročník – chlapci: 1.
Slavomír Mráz (ZŠ Fándlyho), 2. Michal Šaliga (ZŠ Fándlyho) a Pavol
Hladký (ZŠ Kupeckého), 3. Luboš Kosík (ZŠ Orešie), dievčatá: 1. Petra
Matyšáková (ZŠ Fándlyho), 2. Monika
Čorejová (ZŠ Kupeckého), 3. Simona
Zápražná (ZŠ Fándlyho). Celkové
poradie škôl: 1. ZŠ Fándlyho, 2. ZŠ
Kupeckého, 3. ZŠ Na bielenisku, 4. ZŠ
(mm)
Holubyho, 5. ZŠ Orešie.

a tak prišlo veľa fanúšikov, ktorí
videli veľmi dobrý šport, ale mnohí
prichádzali kvôli povestnému gulášu. Kuchárom sa podarilo navariť
sedem veľkých kotlov dobrého gulášu a mnohí neodolali a dopriali si i
viac porcií. Po guláši chutilo i slovenské pivo a víno od sponzorov.
Organizátori ďakujú vedeniu TJ
Baník Pezinok za poskytnutie ihriska, Mestu Pezinku a ostatným
sponzorom za pomoc a podporu.
Bez tejto pomoci by sa nedal organizovať takýto turnaj a tak dúfame v
štedrosť sponozorov i pre nasledujúci, v poradí 11. ročník, ktorý sa
uskutoční v tradičnom termíne, v
poslednú júnovú sobotu.
Ján Nagy

Ihrisko Baníka sa zmenilo na veľké športovisko.

