Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003
Z. z o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa:
l Základná škola, Holubyho
14, Pezinok;
l Základná škola, Kupeckého 74, Pezinok;
l Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok.
Kvalifikačné predpoklady:
– Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň
a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom
– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;
– Absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady;
– Riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady;
– Občianska bezúhonnosť;
– Vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy.
Požadované doklady:
1. Prihláška
2. Osobný dotazník
3. Profesijný životopis
4. Overené doklady o vzdelaní
5. Odpis z registra trestov, nie
starší ako tri mesiace
6. Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
Prihlášku s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 26. 5. 2006 do 12,00
hod. s označením na obálke
„VÝBEROVÉ KONANIE" a adresa školy v ktorej sa záujemca
uchádza o funkciu na adresu:
Mestský úrad, Radničné nám.
7, 902 14 Pezinok.

Mesiac marec sa v našom
povedomí často spája s knihami a literatúrou. Možno i
preto primátor Pezinka Oliver
Solga pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľke Malokarpatskej
knižnice dar Mesta, ktorý tvorilo päťdesiat kníh – celá edícia
spisovateľov 20. storočia, ktorý
v minulom roku vydalo SME.
Kompletná edícia modernej
svetovej literatúry poputuje
podľa slov riaditeľky do pobočky Mestskej knižnice na
Cajle.
(r)

Spojiť príjemné s užitočným má ambíciu nový náučný chodník v
Zámockom parku, ktorý sa podarilo vytvoriť Centru voľného času v
spolupráci s Mestom Pezinkom a Malokarpatskou nadáciou Revia
vďaka podpore nadácie Ekopolis a firmy Baumit. Na jeho tvorbe sa
podieľali Zuzana Majerníková a Jana Gubániová. Súčasťou tohto
projektu je informačná tabuľa umiestnená pri vchode do parku. Obsahuje stručné charakteristiky vzácnej flóry a fauny nachádzajúcej
sa v tejto lokalite. Okrem toho je na území parku umiestnených 16
tabuliek s názvami jednotlivých stromov. Projekt poskytuje nielen
zaujímavé informácie o pozoruhodnostiach parku, ale jeho tvorcovia mysleli i na zlepšenie podmienok pre návštevníkov pri chvíľach
oddychu. Zo zdrojov poskytnutých donorom – firmou Baumit a
vďaka iniciatíve Malokarpatskej nadácie Revia v parku nainštalovali
šesť nových lavičiek.
Náučný chodník oficiálne sprístupnili pri príležitosti slávnosti ku
Dňu zeme 24. apríla. Realizátori projektu ďakujú Jánovi Vajsáblovi
za grafické spracovanie a Petrovi Fraňovi za výrobu drevených prvkov značenia.
Všetci, ktorí sa podieľali na realizácii náučného chodníka veria, že
spomínané aktivity pomôžu parku chytiť druhý dych a postupne mu
vrátia zašlú slávu. Najbližšími krokmi by malo byť osadenie ďalších
l avi č ie k ,
o b n o v enie chovu
p á v o v,
ktoré boli
voľakedy
jeho obyvateľmi a
v y b u d ov a n i e
móla na
brehu jazierka.
(EL)

Do hlbín ti duše – s úctou – vchádzam
čerpať elán dennodenne, znova.
Bez hraníc je priestor v tebe, mama.
Ustálená vo mne tiež obnova
nádeje a isto v duchbystrosti,
vykráčať si svižne, bez brodenia,
brániť hnevu, aj skrivodlivosti.
Citové to vnemy neuzemnia.
Blahovôľa – terén našej sily.
Predurčuje vopred zacielením
polohových mét – a v každej chvíli
usmernením, ba ich zmohutnením.
Rozumom tak chápem: emotívnosť
do mysle nám vniká. Obojstranne.
Nezdolá ju žiadna nežičlivosť.
Bariéry, či zátarasy? – Márne!
Láska – dominanta nášho vzťahu.
Zreteľňuje jasne smerovania
cieľov skutočností – tých na prahu
súladov snáh, aj ich vzpružovania.
V účinných rozmeroch, vari s vervou
život vnímať chcem vždy existenčne;
vôľu mám ťa poctiť – detskou nehou.
Nech svet vníma srdce láskyplné.

V minulom roku sa v pezinských
lesoch vyťažilo 3 311 m3 dreva, čo
je o tri percentá menej ako sa predpokladalo. Nájomca mestských
lesov - Lesy SR, š.p. (zmluva o
prenájme 1 182 ha lesa bola uzavretá v r. 1993), zaplatil Mestu Pezinku za vlaňajšok nájomné v
sume takmer 1,3 milióna Sk.
Obnova lesa sa uskutočnila na
ploche 2,12 ha, čistenie po ťažbe
na 3,99 ha, ošetrovanie mladých
lesných porastov (okopávanie) na

3,37 ha, mechanická a chemická
ochrana proti burine a zveri na
13,27 ha. Prerezávky sa realizovali na 8,11 ha a bolo postavených
320 metrov oplotenia na ochranu
novovysadených kultúr.
Aj v minulom roku pretrvávali
problémy s predajom dreva ako aj
s neplatičmi zo strany odberateľov. Na zlepšenie obchodovateľnosti chcú výrobcovia dreva
viac využívať aukcie.
(mo)

Naše mesto Pezinok je ozaj
pekné a určite aj dlho bude zásluhou jeho obyvateľov. Aby sa zachoval takýto obraz aj pre naše
deti a súčasne ich motivoval ku
zveľaďovaniu svojho mesta sa
snažia členovia klubu Sokol orientačný beh. Nešlo o akciu,
akých je v poslednom čase neúrekom (rodič zaplať a o dieťa sa ti
postaráme).
Deti základných škôl Pezinka sa
mohli bezplatne zúčastniť na
orientačnom behu v uliciach mesta. Pri štarte dostali kartičky a
mapu mesta s vyznačenými kontrolami so štikačkami, kde si mali
deti označiť kartičku a s nazbieranými kontrolkami prísť do cieľa.
Deti to veľmi bavilo. Hľadaním

kontroliek označených výraznou
žlto-bielou farbou sa učili poznávať rôzne zákutia mesta a orientovať sa v ňom. Tak ako dospelí majú vínnu cestu, tak deti mali orientačnú cestu mestom. Týmto
chcem ako rodič poďakovať za
toleranciu vodičov na cestách a
občanom mesta, ktorí umožnili
bez problémov priblížiť sa deťom k
ich kontrolkám.
Výnimkou bol obyvateľ na Starom dvore, ktorému sa asi zdalo,
že tú kontrolku je veľmi vidieť a
tak to deťom sťažil tým, že zaparkoval svojho štvornohého miláčika rovno na ňu. Našťastie naše deti sa nedali zmiasť a našli ju
aj pod autom. Možno sa pri tom
zašpinili, no dúfam, že rodičia to

Končí moja radosťchvíľa,
mamulienka – mne premilá.

V dňoch 20. 4. – 31. 5. 2006
realizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky zisťovanie o
informačných a komunikačných
technológiach v domácnostiach. Na zisťovanie bolo vybratých i 19 domácností z Pezinka.
Funkciou opytovateľa bola poverená pracovníčka ŠÚ SR
Jana Kimličková.
(mo)

pochopili, veď deti sú šikovné a
nemôžu za to.
Jednej občianke z rodinného
domu asi bolo ľúto susedky a stále prekladala kontrolku spred
svojho domu pred jej dom. Dokonca deti našli kontrolku hodenú
aj v potoku. No čo poviete, nie sú
šikovné?
Za obetavosť a úsilie pri organizovaní a uskutočnení tohoto pekného podujatia za rodičov veľmi
pekne ďakujem klubu Sokol orientačný beh i učiteľom základných škôl a držím im palce, aby im
to vydržalo čo najdlhšie.
P. S. V budúcnosti by azda užšia
spolupráca s mestskou políciou
dokázala tieto malé nedorozumenia vyriešiť.
Beata Bodová

