Projekt INTER GET UP je medzinárodný projekt financovaný
Európskou úniou, ktorý má podporiť inovatívne podnikanie v našom
regióne. Projekt je zameraný na
výskumoch pracovníkov, vysokoškolských študentov, profesorov,
ale aj začínajúcich podnikateľov.
Cieľovými skupinami sú teda predovšetkým ľudia s novátorskými
nápadmi. Nositeľom tohto projektu je Bratislavský samosprávny
kraj a jedným z partnerov je aj
Mesto Pezinok. Manažérom projektu je Ivan Záhorec a bližšie informácie môžete získať na www.
bratislavskykraj.sk alebo na tel.
čísle 02/4826 4628, 27.
(r)

V hlavnom
meste Bahamských
ostrovov v
Nassau sa
zišlo v polovici októbra
54 krások z
celého sveta
na súťaži
Miss Intercontinental.
Slovenskú republiku reprezentovala prvá vicemiss Universe SR
2006, Pezinčanka Katarína Manová.
Dvadsaťročná študentka Ekonomickej univerzity pripravila milé
prekvapenie, keď túto prestížnu
súťaž vyhrala. Je to prvýkrát v histórii Slovenska, keď sa naša
kráska stala víťazkou tejto svetovej súťaže.
(mo)

Už štyri roky poskytuje Základná
škola na Kupeckého v Pezinku
svoje počítačové učebne a rýchle
pripojenie na internet širokej verejnosti. Obľúbený internetový klub
môžete naďalej navštevovať každý pondelok, stredu a piatok od
14. do 18. hodiny.
Od októbra budú opäť prebiehať
aj počítačové a internetové kurzy pre širokú verejnosť a tiež kino,
v rámci ktorého chceme pokračovať v cykle Spoznávame svet.
ZŠ Kupeckého získala na pokračovanie projektu grant z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, všetky aktivity sú teda
bezplatné.
Viac informácií nájdete na www
stránke školy (www.zskupk.edu.
sk) a na portále PK-net (www.pknet.sk).
Tatiana Sroková

Národná transfúzna jednotka z
ružinovskej nemocnice zabezpečila v pondelok 9. októbra odber

krvi od dobrovoľných darcov krvi.
Do priestorov Domu kultúry ich
prišlo len šesť, čo pochopiteľne

Je potešiteľné, že naše mesto
navštevujú stovky turistov. Najmä v
lete a cez víkendy možno stretnúť v
uliciach skupinky návštevníkov so
sprievodcami, ako sa zoznamujú s
pamiatkami v centrálnej zóne. Niektorí prichádzajú zas za kultúrou či
posedieť si pri poháriku vínka.
Je dobré, že turisti k nám prichádzajú a že sa im snažíme vytvoriť
príjemné prostredie na oddych.
Chcela by som však upozorniť, že
Pezinok má aj miesta, kde turistov
nehodno vodiť. Všimla som si ne-

dávno, ako nechápavo sa tvárili
skupinky turistov pri kostole na námestí. Dlho sa tu nezdržali, holubí
trus na chodníku a po stenách je
odpudzujúci, a to ešte hrozí, že si to
,,odnesie" aj váš oblek. Viem ich
pochopiť, je to otrasné. Čudujem
sa však nad neschopnosťou zodpovedných ľudí problém doriešiť.
Koľko sa o tom už hovorí, koľko
sľubov odznelo, ale zostalo len pri
rečiach. Nehnevajte sa, je to hanba
Pezinka, už by sa mal niekto prebudiť.
Čitateľka

V pondelok 25. septembra sa konalo stretnutie kresťanských seniorov
zo západného Slovenska v Šaštíne. Rozhodli sme sa pri tejto príležitosti,
tak ako po iné roky, navštíviť toto prekrásne pútnické miesto.
Cestou tam sme sa zastavili v Malackách, kde nás dekan Dp. Michal
Prokopec oboznámil s históriou chrámu Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (r. 1653). V Šaštíne sme spoločne navštívili hrob nášho
rodáka Dp. Alfonza Šilhára. V preplnenej bazilike Panny Márie Sedembolestnej sme sa zúčastnili na bohoslužbách a na krížovej ceste.
Cestou domov sme sa zastavili na cintoríne v Trstíne, kde sme si uctili
pamiatku zosnulého biskupa ThDr. Ambróza Lazíka.
Zájazd, na ktorý nám prispelo Mesto Pezinok, sa vydaril, budeme mať
cez zimu na čo spomínať.
Eva Balážová

lekárku a zdravotné sestry, ktoré
odber zabezpečovali, sklamalo.
Je diskutabilné, či sa vyplatí na
takúto akciu ťahať z Bratislavy
špeciálne sanitné vozidlo a obsluhujúci zdravotný personál.
Nepoznáme všetky dôvody, prečo prišlo tak málo darcov, ale isto
sa pod to podpísala aj slabá propagácia akcie. Už v minulosti nás
darcovia krvi upozorňovali, že o
niektorých organizovaných odberoch ani nevedia, pritom by sa na
nich radi zúčastnili. Pár plagátov
zrejme oznamovaciu funkciu dostatočne nesplní.
Aj my by sme radi organizátorom
pri propagácii hromadných odberov pomohli, samozrejme, pokiaľ
nás budú v budúcnosti o akcii zavčasu informovať.
Na záver ešte spomenieme mená darcov, ktorí v októbri darovali
krv: Mária Ženišová, Emília Lomianská, Alica Lišková, Daniela
Šianderová (prvodarkyňa) a Richard Molnár. Jednému darcovi
zo zdravotných dôvodov krv neodobrali.
(mo)

Dňom 1. 11. 2005 nadobudol
účinnosť zákon č. 470/2005 Z.z.
zo dňa 23. 9. 2005 o pohrebníctve.
V zmysle tohto zákona sa pri
prideľovaní hrobového miesta
uzatvára nájomná zmluva. V
Pezinku sa tento postup uplatňoval aj v minulosti. Žiadame
preto všetkých nájomcov hrobov, aby si preverili či vlastnia
takúto nájomnú zmluvu. V prípade, že majú pochybnosti o
existencii príslušnej nájomnej
zmluvy (dedenie, strata a pod.),
môžu požiadať o vydanie náhradného dokladu na Správe
cintorínov, v Dome smútku v
Pezinku. Potvrdenie o platnosti
nájomnej zmluvy bude vystavené oprávnenej osobe po predložení občianskeho preukazu a
po odsúhlasení s evidenciou,
ktorá je vedená na Správe cintorínov.
Súčasne žiadame občanov,
aby venovali zvýšenú pozornosť
informačným výveskám na cintorínoch, kde budú uverejnené
zoznamy hrobov po uplynutí
doby nájmu (neuhradené nájomné, často z dôvodov chybnej
adresy, úmrtia a pod.).
Každý nájomca je povinný
ohlásiť zmenu bydliska na
Správe cintorínov. Kontaktné
tel. č. do kancelárie správcu:
033/641 1045.
Správa cintorínov

