V apríli sa v našom meste
uskutočnila finančná zbierka ku
Dňu narcisov 2006. Organizovala ju Liga proti rakovine SR,
Klub VENUŠA Pezinok v Pezinku, Limbachu, Viničnom a v Slovenskom Grobe.
Vyzbieralo sa 128 469 korún, čo
je viac ako v minulom roku. Tieto
peniaze, ako nám povedala Anna
Štilhammerová , vedúca klubu
Venuša, sa použijú na pomoc ľuďom chorým na rakovinu, na zvýšenie a zlepšenie prevencie proti
tejto zákernej chorobe a na sprevádzkovanie národného centra
pomoci pre onkologických pacientov a ich rodiny. Pri tohtoročnej
zbierke pomáhali dobrovoľníci zo
stredných škôl – Gymnázia, SOU
Komenského ul. a Obchodnej
akadémie. Zapojili sa aj základné
školy Limbach, Viničné, Slovenský Grob, z Pezinka – ZŠ Holubyho, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého a ZŠ vo Vinosadoch. Pomáhali aj členky Mestskej organizácie Únie žien v Pezinku.
Srdečná vďaka všetkým, ktorí
prispeli do zbierky, i tým, čo aktívne pomáhali pri organizovaní
tejto akcie.
(mo)

MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:
– Riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska
Kvalifikačné predpoklady: VŠ,
prax v riad. funkcii min. 2 roky
Požiadavky: orientácia v problematike správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC,
vodič. preukaz sk. B
Žiadosti zaslať do 20. 6. 2006,
heslo: VK – riaditeľ MZS
– Vedúci oddelenia školstva a
sociálnych vecí
Kvalif. predpoklady: VŠ (so zameraním na oblasť sociálnej práce
výhodou)
Žiadosť zaslať do 31. 8. 2006,
heslo: VK – VOŠaSV
– Projektový manažér
Kvalifikačné predpoklady: VŠ
právnického alebo ekon. smeru
Žiadosť zaslať do 15. 8. 2006
Bližšie informácie poskytne
osobne alebo tel. (033/6901 110)
Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.

V Strednom odbornom učilišti
na Komenského ulici v Pezinku
majú v tomto školskom roku 38

žiakov v profesii stolár. O ich odborný rast sa starajú pedagógovia
– hlavná majsterka Helena Dolin-

Združenie kresťanských seniorov v Pezinku zorganizovalo koncom apríla zájazd na Považie. Najskôr sme navštívili väzňov v Nápravno-výchovnom ústave v Dubnici n/Váhom. Pripravili sme pre
nich krátky pesničkový program,
oni sa nám na oplátku odvďačili
tiež bohatým programom. Potom
sme navštívili pútnické miesto v
Dubnici n/V. a v Novej Dubnici sme
sa v novom kostole zúčastnili na
sv. omši, ktorú pre nás odslúžil
Vdp. Bartolomej Juhás.
Zastavili sme sa aj v Skalke n/V,
ktorá je spájaná so svätcamibenediktínmi – sv. Svoradom a sv.
Benediktom. V Trenčíne sme sa

stretli s kresťanskými dôchodcami, v ich stredisku sme si spoločne
zaspievali a vymenili navzájom
darčeky.
V kláštore v Beckove sme sa
stretli s Vdp. Václavom, Vdp. Šokom a sestričkami, ktoré dlhší čas
pôsobili v Pezinku.
Zájazd, na ktorý značnou sumou
prispel Mestský úrad v Pezinku,
zorganizoval pán Vladimír Milko,
ktorý aj napriek svojim 86 rokom
aktívne zabezpečuje činnosť pezinského Klubu kresťanských seniorov. Kultúrny program pripravili
Mária Turoňová, Gabriela Tichá a
Ján Lunák.
Eva Balážová

v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/91 Zb.)
podľa § 281 a nasl.
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
predaj pozemkov v k.ú. Grinava, v areáli Grünfeld o celkovej
výmere 7 061 m2 a troch stavieb
(dva rodinné domy a jedna hospodárska budova), zapísaných
na LV č. 1285, ktorý je evidovaný
na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správe katastra Pezinok.
Minimálna kúpna cena je stanovená v sadzbe:
– 7 000 000 Sk na využitie na
formu individuálnej bytovej výstavby, resp.
– 5 000 000 Sk na využitie historickej zástavby (tzv. Pálfyovský
majer) na formu rozvoja cestovného ruchu a vinárstva.
Vzor kúpnej zmluvy spolu s podmienkami súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk,

vyzdvihnúť osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (budova
MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č.
7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne si
ich vyžiadať prostredníctvom emailovej pošty: msu@msupezinok.sk.
Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veciach organizačných a právnych na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ v
Pezinku, ktorý je organizátor súťaže, tel. č. 033/6901 110, e-mail:
sebesta.miroslav@msupezinok.
sk, resp. na jeho sekretariát, tel.č.
033/6901 111, e-mail: msu@msupezinok.sk.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom,
ktorým vyhlásil podmienky súťaže.

ská a majstri Jozef Macák a Peter
Chmela.
Časť žiakov druhého a tretieho
ročníka vykonáva prax u súkromných podnikateľov, ostatní priamo v dobre vybavených školských dielňach. Vyrábajú tu pod
odborným vedením široký sortiment stolárskych výrobkov podľa
požiadaviek zákazníkov, či už ide
o nábytok alebo iné úžitkové či
dekoračné predmety. Ich lacné
výrobky si mohli občania kúpiť
tiež na vianočných a veľkonočných trhoch v Pezinku.
Je zaujímavé, že aj keď je stolárstvo perspektívny odbor, učilište má problém získať žiakov
pre túto profesiu. Z tohto dôvodu
neotvárali prvý ročník v minulom
roku a pravdepodobne to tak bude aj v tomto roku.
(mo)

Pokojný život sídliska Sever narušila mimoriadna udalosť, ktorá
sa odohrala po polnoci v stredu
17. mája. Deň predtým kládla
firma NEXT COM chráničku kábla
v teplovodnom kanáli, ktorý patrí
Podniku bytových služieb. Takýmto spôsobom bolo zasietené
celé sídlisko Sever pre pripojenie
na internet. Po 19. hodine vliezal
do kanála aj Róbert K., ktorý sa v
ňom zakliesnil a prestal s kolegami komunikovať. Tí sa ho snažili dostať von, ale keď sa im to ani
do polnoci nepodarilo, privolali
Hasičský a záchranný zbor z Pezinka. Jeho príslušníci sa snažili v
prvom rade identifikovať miesto,
kde sa Róbert K. nachádza. Vtedy
už päť hodín nekomunikoval. Na
miesto sa dostavila aj mestská a
štátna polícia a zdravotníci. O jednej hodine privolali primátora a
požiadali ho o zabezpečenie techniky na výkopové práce. Na jeho
výzvu okamžite reagovala firma
Petmas a Autodoprava Strnisko,
ktoré poslali techniku a svojich
pracovníkov.
Za pomoci strojov, ale i ručného
kopania hasičov sa otvoril prvý
kanál, v ktorom sa dotyčný nenachádzal, ale čo bolo veľmi potešiteľné, záchranári zaregistrovali,
že ešte žije. Hasiči identifikovali
ďalšie miesto jeho nedobrovoľného pobytu a urobili novú sondu, z ktorej po odkopaní zeminy a
betónu trčali nohy zakliesneného
a šokovaného Róberta. Opatrne
ho vytiahli a rýchla záchranná
služba ho odviezla do bratislavskej nemocnice. Neskoršie sme
sa dozvedeli, že nebol vážnejšie
zranený, bol len dehydrovaný,
pretože v teplovodnom kanáli bolo
okolo šesťdesiat stupňov.
(r)

