V júni sa uskutočnili výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov na troch pezinských základných školách, nakoľko doterajším skončilo 5-ročné
funkčné obdobie.
Školské rady, ktorým v zmysle zákona č.
596/2003 prináleží výber riaditeľov, formou tajných
volieb zvolili týchto staronových riaditeľov: Mgr.
Ľubomíra Štiglica (ZŠ Na bielenisku), Mgr. Soňu
Strmeňovú (ZŠ Holubyho ul.) a Mgr. Vieru Radičovú (ZŠ Kupeckého ul.). Novozvolení riaditelia
budú vo funkciách do augusta 2011. Menovacie
dekréty im odovzdal primátor Pezinka Oliver Solga.
(mo)

Vo štvrtok 6. júla sme sa dozvedeli smutnú správu o úmrtí
akademického maliara Jozefa
Baláža. V jeho osobe odišiel
vzácny a významný výtvarný
umelec, ale pre mnohých Pezinčanov aj rovesník a priateľ z
mladosti. Od raného detstva (narodil sa 14. marca v Hlohovci) až
skoro do šesťdesiatky žil a tvoril
v našom meste a aj neskoršie sa
sem, do domu na Bernolákovej
ulici, pravidelne vracal. Tu a v
podkrovnom bratislavskom ateliéri za kostolom Klarisiek vytvoril množstvo grafík, knižných a
časopiseckých ilustrácií a poštových známok, ale i textilných
závesných obrazov – art-proti-

vyhlasuje výberové konanie v zmysle
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta

RIADITEĽ MESTSKÉHO
ZDRAVOTNÍCKEHO STREDISKA
s týmito predpokladmi a požiadavkami:
1. zamestnávateľ: Mestské zdravotnícke stredisko
2. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: riaditeľ Mestského
zdravotníckeho strediska
3. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, prax v riadiacej
funkcii minimálne dva roky
4. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s
PC, vodičský preukaz sk. B
5. požadované doklady: žiadosť,
životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti
o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou
alebo prineste osobne do 31. 8. 2006
na adresu: Mesto Pezinok, Radničné
nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla: „VK – riaditeľ MZS“.
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové
konanie.
Bližšie informácie poskytne osobne,
príp. telefonicky (033/6901 120) Mgr.
Katarína Kazáriková, právnička MsÚ.

Zľava: V. Radičová, Ľ. Štiglic, S. Strmeňová.

sov. Práve tieto, možno jeho najkrajšie, zdobia steny našej Obradnej siene na mestskom úrade.
Jozef Baláž bol činný aj ako kurátor výstav slovenského umenia v
zahraničí a popredný činiteľ Slovenského zväzu výtvarných umelcov. Aktívne sa zúčastnil na Slovenskom národnom povstaní a
práve toto obdobie sa ako reflexia
historických udalostí i osobných
skúseností neraz objavilo aj v jeho
grafickej tvorbe. Večnou témou
mu však bola predovšetkým žena
a milenecké dvojice, ktoré dominovali najmä v ilustrátorskej tvorbe poézie a prózy slovenských
spisovateľov, neraz aj jeho osobných priateľov a súputnikov. Svoju

tvorbu mnohokrát vystavoval doma i v zahraničí, niekoľko výstav
mal aj v kultúrnych zariadeniach
v našom meste.
Posledné roky jeho života, žiaľ,
boli poznamenané vážnou chorobou, ktorá mu zabránila venovať sa výtvarnému umeniu, hoci
tvorivých plánov a rozpracovaných tém mal ešte aj pred dovŕšením osemdesiatky veľa. S
týmto významným umelcom a
čestným občanom mesta Pezinka sme sa poslednýkrát rozlúčili na pezinskom cintoríne v
sobotu 15. júla.
Česť jeho pamiatke.
Oliver Solga

Jedenásť občanov z Grinavy doručilo 23. júna 2006 na Mestský úrad v
Pezinku petíciu za zrušenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v areáli Grünfeld v lokalite Pezinok-Grinava. Apelujú v nej,
aby sa nedopustila likvidácia historickej budovy Pálfiovského majera.
Navrhujú pamiatkový a archeologický výskum a rekonštrukciu s využitím fondov EÚ a s 5-percentným prispevkom mesta.
(r)
Stanovisko prednostu MsÚ Mgr. Miroslava Šebestu:
– Komisia na vyhodnotenie obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti v
areáli Grünfeld dňa 23. júna 2006 súťaž zrušila a následne 30. 6. MsZ v
Pezinku zobralo túto skutočnosť na vedomie a uložilo MsÚ zabezpečiť
vykonanie pamiatkového výskumu Pálfiovskej kúrie a vysporiadanie
okolitých pozemkov. Vzhľadom na to, že poslanci neschválili zmenu
účelu využitia týchto pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu, Mesto
Pezinok právne zabezpečí zachovanie tejto nehnuteľnosti aj do budúcna.

Liga proti rakovine zo zbierky Dňa narcisov
podporila nové sociálne služby v Pezinku
V rámci 10. ročníka Dňa narcisov sa vyzbieralo v Pezinku a okolí
vyše 128 tisíc korún. Na základe výzvy Ligy proti rakovjne, ktorá spravuje výťažok zbierky, Mesto Pezinok spracovalo projekt pod názvom
Zavádzanie nových sociálnych služieb pre dôchodcov a onkologických pacientov v zariadení opatrovateľskej služby v Pezinku. Ten bol
úspešný a na základe neho Pezinok získal finančný dar 100 tisíc Sk.
Peniaze budú využité na vybavenie Zariadenia ošetrovateľskej služby
na Komenského ulici bezbariérovým zariadením, držadlami do
kúpeľní a WC, zdravotníckym materiálom, pomôckami a terénnym
vozidlom. Časť prostriedkov bude použitá aj na výchovu a poradenstvo v onkologickej oblasti.
(EL)

Aj sem si myslel, že f tejtok oharkovej sezóne nebude o čém, ale
luctvo je uš ras také, že je o čém
furt. Neskaj bych scél pripomenút, že nech je hórko, alebo zima,
sucho, alebo mokro, lucká blbost
funguje furt rovnako. Starého
Wericha syn (áno, ten český herec a neskúr aj mudrlant) rás povedzel, že:„Jeden boj je uš popretku prehratý, mosíme ho ale
furt bojovat je to boj z luckú blboscú.“ Možná ftedy any nevedzel, jakú hlbokú mal pravdu.
Néjde len o nevzdelanost, báraj
často nevzdelanost s blboscú
špacírujú ruka v ruke. Ale neny to
dycky tak, lebo poznám hodne
vysokoškolsky učených ludzí,
kerý si s tú blboscú hádam aj tykajú a hodne aj nevzdelaných,
kerý sú celkem rozumný a nygdy
sa s nú kamarádzit nebudú. Naprýč temu šeckému, lucká blbost
kvitne f každém veku, čase a na
každem mýsce, áno, aj na tých
mýstach, gdze by ste to vúbec
nečekaly. Vysoko v horách, dole
v dolynách, na ostrovoch, okolo
kerých je samá slaná voda, áno,
aj v našém milovaném mesce,
najlepšém ze šeckých. A tu postupne préndem k temu, jaxa
lucká blbost parádne maskuje.
Nekedy za ozaj slušné obleky aj
s parádnu šlajfku, nekedy za funkciju (a neny výnymkú, že aj tú
najvačú), nekedy za parádne
barevné šaty, či len velyce krátku
minysuknu s dryčkem. Nekedy je
úplne nenápadná, len v mančestrákoch a flanelke, nekedy dokonca v montérkach, či záscere.
Sem presvečený, že any efbýáj,
alebo síajej nemá tak dokonalé
krycý jako lucká blbost. Ale
žádné krycý neny také dokonalé,
aby sa nedalo odhalyt. A u blbosci to je o to jednoduchšé, že
stačí prehodzit pár vét a je to venku. Trapas jak hovado. O to vačí,
ket je to negdo blýský, kolega,
kamarát, suset, či nedajbože negdo z rodziny. Dá sa s tým vúbec
nečo robit? Dá a mosí! Báraj, jak
uš sem spomýnal, je to popretku
prehraté. Formy boja sú nevyčerpatelné, báraj osoby, keré s blboscú bojujú sú vyčerpatelné
velyce rýchlo a často. Treba ale
dycky znova a znova zdvihnút
hlavu a bojovat ze šeckých síl.
Najhorší ale je, ket tú blbost objavýte sami na sebe, jak s nú bojovat? To mám ýt sám proci sebe?
Zapret vlastnú poctatu? Né, nebojte sa. Ket sa vám podarý takýtok objaf, uš to je prvý krok g normálnosci, potom si uš len dávat
pozor a blbost postupne octranovat, tešit sa ze života a komunykovat z ostatnýma.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

