Medzi Pezinkom a obcou Viničné našiel okoloidúci v priekope pri ceste kovový predmet.
Privolaný pyrotechnik nález ohliadol a zistil, že je to delostrelecká mína kal. 82. Pochádza z
2. svetovej vojny. Mínu odborným spôsobom zaistil a previezol na zneškodnenie.
Aj keď od skončenia druhej
svetovej vojny uplynuli desiatky
rokov, stále sa nachádzajú pozostatky munície. Pri neodbornej manipulácii môže dôjsť k
vážnemu ublíženiu na zdraví
alebo smrteľnému zraneniu.
Najohrozenejšie sú deti, ktoré
sú zvedavé a snažia sa nálezy
rozoberať.
V drvivej väčšine má nájdená
munícia už prehrdzavené obaly a
poškodené roznetové a rozbuškové zariadenia. Preto žiadame
občanov, aby podozrivé nálezy
ihneď oznámili na známom čísle
158 (polícia).
(ev)

V malebnej dedinke Štefanová
sa konali 25. júla prvé mikroregionálne oslavy Červenokamenského grófskeho panstva, ktoré
tvorí deväť obcí. V bohatom programe v dvoch vystúpeniach sa
prezentovala aj Dychová hudba
Vinosadka, ktorá uviedla piesne z
novonahraného cédečka Okolo
mlyna.
Nedeľné popoludnie za slnečného počasia sa nieslo v príjemnej

a veselej atmosfére a vystúpenie
veselých chlapcov z Vinosadky
návštevníci odmeňovali búrlivým
potleskom.
Veríme, že vydarené podujatie
takého rozsahu sa bude opakova ť
i v budúcich rokoch a bude sa na
ňom, ako reprezentant Pezinského mikroregiónu, zúčastňovať i DH
Vinosadka.
Ing. Miroslav Achberger
starosta obce Vinosady

V dňoch 16. a 17. júna sa konal na Oravskej priehrade
1. ročník súťaže o Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR o najlepšie družstvo v povodňovej a záchrannej službe. Súťažili osemčlenné
tímy. Prvý deň boli potápačské disciplíny, druhý povodňové záchranné práce. Súťažiaci museli zvládnuť potápanie a vyťahovanie utopeného bremena, vytrvalostné
plávanie s plným výstrojom i výzbrojou, orientácie pod
vodou s pomocou buzoly, poskytnutie prvej pomoci a
záchranu topiacej osoby, manévrovanie a ovládanie
plavidla pomocou vesiel, stavanie hrádze pri jej poškodení počas povodní a viazanie uzlov používaných v
hasičskom záchrannom zbore na čas.
V konkurencii jedenástich družstiev z celého Slovenska zvíťazili a putovný pohár získali potápači OR HaZZ
v Pezinku, ktorí reprezentovali Krajské riaditeľstvo
HaZZ Bratislava.
mjr. Jozef Rybárik

V stredu 29. júna sa na hasičskom štadióne v Pezinku uskutočnila Krajská súťaž v hasičskom športe.
Pozvaných hostí privítal riaditeľ KR HaZZ v Bratislave
plk. Ing. Anton Lofaj. Na súťaži sa zúčastnilo šesť najlepších profesionálnych hasičských družstiev z Bratislavského kraja. Súťažilo sa v piatich disciplínach –
výstup do 4. podlažia cvičnej veže, 100 metrov cez
prekážky, dvojboj jednotlivcov, štafeta 4 x 100 m s
prekážkami, požiarny útok.
V celkovom hodnotení družstiev si prvenstvo vybojoval GROUP 4 FALK Bratislava pred OR HaZZ Pezinok, OR HaZZ Malacky, HaZÚ hl. mesta Bratislavy,
ŽSR Bratislava a Istrochem Bratislava. Súťažiaci
preukázali dobrú pripravenosť po psychickej i fyzickej
stránke, čo je dobrý predpoklad na zvládnutie záchranných prác pri likvidácii požiarov a iných závažných udalostiach.
mjr. Jozef Rybárik

na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku
č. 1–144/2005 zo dňa 20. 7.
2005 vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na
Radničnom námestí č. 7 za
týchto podmienok:
1. Predmetom výberového konania je prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na
prízemí budovy na Radničnom
nám. č. 7 v Pezinku, s celkovou
2
podlahovou plochou 236,2 m ;
2. Priestory sa nachádzajú v
samom centre mesta Pezinka v
budove, v ktorej sídli primátor,
Mestský úrad, Kataster nehnuteľností, Mestská polícia a Matričný úrad;
3. Predmetné priestory budú
uvoľnené a pripravené na prenájom odo dňa 1.10. 2005;
4. Priestory sú vhodné najmä
na administratívne účely (napr. z
oblasti bankovníctva, poisťovníctva a pod.);
5. Výška nájmu musí byť mini2
málne 3000 Sk/m /rok. K nájmu
budú pripočítané aj prevádzkové náklady;
6. Svoju žiadosť záujemca doručí na adresu: Mesto Pezinok,
Mestský úrad, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedený názov a adresa záujemcu a výrazné označenie heslom „VK
Radničné nám. 7 – nebytový
priestor“. Lehota na podávanie
žiadostí končí dňa 5. 9. 2005 o
14.00 hod.
7. Vyhodnotenie výberového
konania sa uskutoční dňa 5. 9.
2005 o 14.30 hod v budove Mestského úradu na Radni čnom
nám. č. 7, I. poschodie, miestnosť č. 12, za prítomnosti všetkých záujemcov, ktorí v stanovenej lehote predložili svoje žiadosti;
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.
9. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní vyhlasovateľ rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne s tým oboznámi aj záujemcov, ktorí do toho času podali
svoju žiadosť;
10. Účastníci výberového konania sa môžu obrátiť vo veciach:
– technických (vrátane vykonania obhliadky nebytových priestorov) na: Ing. Ivana Dubeka,
vedúceho oddelenia správy majetku, tel. č.: 033/6901 170, email: dubek.ivan@msupezinok.
sk;
– organizačných na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ –
vyhlasovateľa výberového konania, tel. č.: 033/6901 110, príp.
033/6901 121, e-mail: sebesta.
miroslav@msupezinok.sk.

