ZLATÉ HORY – V dňoch 25. a
26. mája sa uskutočnil v Zlatých
Horách v Českej republike 10.
ročník súťaže záchranárskych
posádok. Zúčastnilo sa na ňom
33 posádok zo 14 krajín Európy,
Ázie a Ameriky.
Medzi účastníkmi bola aj posádka zdravotnej záchrannej
služby Life Star Emergency
(LSE) zo Stanice Pezinok, v
zložení: Peter Belanský (vedúci
posádky), Zuzana Mišíková (záchranárka a vodička), Martin
Kostka (záchranár), ktorá vyhrala súťaž posádok bez lekára.
V celkovom hodnotení posádok
s lekárom a bez lekára obsadila
4. miesto. V medzinárodnej

Účastníkov 10. konferencie o urbánnom a regionálnom výskume
prijal v nedeľu 21. mája v Obradnej
sieni primátor Pezinka Oliver Solga. Tridsaťpäť architektov z celého
sveta navštívilo naše mesto, aby si
vypočulo z úst primátora informácie
o architektúre a urbanizme, ako aj o
stavebnom vývoji mesta počas ôsmich storočí jeho existencie. Konferenciu na Slovensku pripravilo
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja a Európska hospodárska komisia pri OSN.
(s)

Posledné zasadnutie pezinského Študentského parlamentu
(ŠP) v tomto školskom roku sa
uskutočnilo vo štvrtok 8. júna.
Zúčastnil sa na ňom viceprimátor
Ing. Jozef Chynoranský, ktorý je
konzultantom. Rokovanie viedla
predsedníčka ŠP Zuzana Moravčíková.
V úvode podpredsedníčka parlamentu Zuzana Mizeráková informovala o stretnutí zástupcov
ŠP Pezinka a Senice. Okrem výmeny skúseností zo svojej práce
sa dohodli aj naďalšej spolupráci.
Členovia ŠP sa ďalej zaoberali
zámerom usporiadať v Pezinku

Posádka LSE Stanica Pezinok:
zľava – M. Kostka, Z. Mišíková,
P. Belanský.

súťaži len jedna posádka získala
viac bodov ako naša.
Súťažiaci plnili množstvo odborných zdravotníckych úloh,
napríklad pri simulovanom hromadnom nešťastí pri výbuchu
bomby, kde si posádka musela
poradiť naraz s ôsmimi zranenými pacientmi. Súťažiaci ďalej
absolvovali štyri výjazdy posádky – tri denné a jeden nočný.
Okrem zdravotníckych úloh plnili
aj iné – výmenu pneumatiky na
čas, preliezanie potoka po lanách, či 3,5 kilometra dlhú náročnú nočnú trasu pešo s
ťažkým zdravotníckym vybavením.
(mo)

Hovorí sa, že kto nemá minulosť nemá ani budúcnosť. Naše mesto nepatrí medzi tie, ktoré by na
svoju históriu a na ľudí, ktorí v nej majú svoje miesto
zabúdalo. Preto si v tomto období pripomíname, že
je to práve 60 rokov, čo do funkcie vtedajšieho predsedu Mestského národného výboru v Pezinku nastúpil Ing. Štefan Lovič, ktorý v tejto funkcii zotrval
až do roku 1985, čím sa iste stal jedným z najdlhšie
úradujúcich funkcionárov na Slovensku. V spomínanom období troch desaťročí zaznamenal Pezinok prudký rozvoj najmä v oblasti výstavby bytových domov a zvyšovaní počtu obyvateľov.
(s)

2. ročník 24-hodinového plaveckého maratónu. Pri hodnotení svojej práce konštatovali, že nie sú
celkom spokojní s tým, ako sa zviditeľňovali v školách a vo verejnosti. Preto sa rozhodli, že v novom
školskom roku budú robiť výjazdové zasadnutia v školách a
chcú zlepšiť informovanosť prostredníctvom miestnych médií.
Hovorili tiež o príprave prázdninového tábora Pezinčiny a o rozpočte na rok 2007.
Viceprimátor J. Chynoranský
tlmočil členom ŠP poďakovanie
primátora, ktorý sa na zasadnutí
nemohol zúčastniť, za ich doteraj-

Vo februárovom čísle Pezinčana sme priniesli čitateľom informácie o novej reštaurácii rýchleho občerstvenia week&weekend v Pezinku, ktorá je prvou
reštauráciou tejto rozvíjajúcej sa siete na Slovensku.
Reštaurácia sa nachádza v priestoroch bývalej
večierky v budove na rohu pri hlavnej ceste na Bratislavu vedľa klubu Empire.
Nielen Pezinčania, ale aj ľudia z okolitých obcí a
miest a turisti hodnotia veľmi kladne doterajšie pôsobenie reštaurácie tohoto typu v našom meste. Svedčia
o tom výsledky prieskumu, ktorý organizovala reštaurácia v priebehu niekoľkých týždňov. Jednou z novi-

šiu činnosť a záujem pomáhať pri
mestských akciách.
V interpeláciach členovia ŠP
upozornili na potrebu obnovy
detských ihrísk na sídliskách Sever a Muškát a na vybudovanie
cyklotrialovej dráhy pri Strednej
škole Policajného zboru.
V novom školskom roku bude
Študentský parlament značne
pozmenený, pretože viacerí terajší členovia, vrátane predsedníčky Z. Moravčíkovej, odchádzajú pretože ukončili štúdium v
Pezinku. Po prázdninách majú
školy určiť svojich nových zástupcov.
(mo)

niek, ktoré si už našli svojich pravidelných zákazníkov,
sú donášky objednávok v rámci Pezinka cez pracovné
dni v čase od 11.00 hod do 15.00 hod, zákazníci si
môžu donášku objednať na telefónnom čísle 0910 653
265. Ďalšie skvalitnenie služieb prinieslo rozšírenie
otváracích hodín a raňajkové menu, ktoré je možné
dostať v čase od 8.00 hod do 11.00 hod. Na popularite
získavajú tiež narodeninové oslavy pre deti. Spoločnosť week&weekend pracuje na zlepšení prostredia
reštaurácie, momentálne sa rieši klimatizácia priestoru reštaurácie. Zákazníci sa tak budú môcť schladiť
v letných horúčavách nielen kvalitnou zmrzlinou, koktajlami, ľadovou kávou a inými produktami, ale aj klimatizovaným prostredím.

vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovných miest:
Vedúci oddelenia školstva
a sociálnych vecí
Kvalifikačné predpoklady: VŠ
(so zameraním na oblasť sociálnej
práce výhodou)
Iné kritériá a požiadavky: znalosť problematiky sociálnych vecí
– vítaná, bezúhonnosť, riadiace a
organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady: žiadosť,
životopis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi zasielajte poštou alebo
prineste osobne do 31. 8. 2006 na
adresu: Mesto Pezinok, Radničné
nám. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: VK–VOŠaSV.
Výberové konanie sa uskutoční
20. 9. 2006 od 14.00 hod. v budove MsÚ v Pezinku, Radničné
nám. 7, I. posch., č. dv. 12.
Projektový manažér
so zameraním na: iniciovanie projektov z hľadiska potrieb Mesta,
spracovanie časových plánov projektu, plánovanie zdrojov v projekte, výpočet celkových nákladov na
projekt, zhodnotenie efektívnosti,
vedenie procesu obstarávania v
projekte a zmluvné zabezpečenie
projektu, komunikácia v projekte
(vedenie ľudí v projekte);
Požiadavky: VŠ vzdelanie právnickeho alebo ekonomického smeru, orientácia v danej problematike, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita,
práca s PC, vod. preukaz sk. B,
znalosť anglického jazyka, bezúhonnosť.
Motivačný list so životopisom zasielajte do 15. 8. 2006 poštou na
adresu: MsÚ, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok, prípadne doneste
osobne do podateľne (na prízemí), alebo pošlite elektronickou
poštou na adresu: msu@msupezinok.sk.
Nástup možný – dohodou.
Bližšie informácie: Mgr. Miroslav
Šebesta, prednosta MsÚ (033/
6901 110).

Po troch rokoch sa opäť v Pezinku uskutočnilo stretnutie bývalých pracovníkov Slovenskej kartografie z Bratislavy, ktorí si pripomenuli dávnu slávu a kvalitu našich máp a atlasov. Naše mesto si
vybrali aj preto, že mnoho Pezinčanov v tomto známom vydavateľstve pracovalo aj niekoľko
desaťročí.
(s)

