V sobotu 31. marca sa uskutoční
v Pezinku festival KAPUSTNICA
2007, 4. ročník medzinárodnej
súťaže vo varení kapustnice. Podujatie bude na Radničnom námestí
a na súťaži sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí sa prihlásia u hlavného organizátora Milana Bejdáka
(0905 431 329, vinogallery@centrum.cz) najneskoršie do 25. marca
2007. Víťaza súťaže čaká 100 fliaš
odrodových pezinských vín a tlačiareň LEXMARK.
Podujatie bude mimoriadne
atraktívne aj pre návštevníkov,
okrem ochutnávky kapustnice nebude chýbať dobré vínko, muzika a
sprievodné podujatie Majstrovstvá
Slovenska v gúľaní sudu.
(mo)

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

vedúceho
finančného oddelenia
s týmito predpokladmi a požiadavkami:
1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním: vedúci finančného oddelenia
3. kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
4. iné kritériá a požiadavky:
znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel samosprávy,
jazykové znalosti, bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schopnosti
5. požadované doklady: 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 12. 2.2007 na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla: „VK VFO“.
Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku,
Radničné nám. č. 7, 1. poschodie,
č. dv. 12, dňa 21. 2. 2007 v čase od
14.00 hod.
Bližšie informácie poskytne Mgr.
Miroslav Šebesta, prednosta
Mestského úradu v Pezinku, telefonicky na č. 033/69 01 111 (sekretariát prednostu), príp. e-mailom:
sebesta.miroslav@msupezinok.
sk.

To, čo pre
spisovnú
s lo v en č in u
znamená
Ľudovít Štúr,
či pre slovenský olympion izmu s
Ondrej Nepela, to pre malokarpatské a vlastne aj slovenské
turistické značkovanie jeho staršina Milan Ružek.
Jeho neúnavná práca v teréne
pri značkovaní turistických chodníkov mu po 50 rokoch priniesla
zaslúžené morálne zadosťučinenie v podobe ocenenia Osobnosť
cestovného ruchu Slovenskej republiky za rok 2006, ktoré prevzal
18. 1. 2007 v rámci 13. ročníka

veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour z rúk riaditeľa Incheby a
štátneho tajomníka Ministerstva
hospodárstva.
Za prácu v spomínanej oblasti,
ďalej aktívne členstvo v komisiách
cestovného ruchu od roku 1957
(od roku 1958 pracoval aj v pezinskej) a v neposlednom rade i za
výstavbu rozhľadne na Veľkej homoli dostal z nominantov v oblasti
rozvoja cestovného ruchu v územnej samospráve SR najviac hlasov. V pezinskom chotári je okrem
značenia turistických chodníkov i
autorom značenia banského a
vinohradníckeho chodníka.
Ocenenému v mene všetkých
milovníkov pešej turistiky blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej
roboty.
(EL)

Druhý tohtoročný, teda februárový, poslanecký deň sa uskutoční
prvú stredu 7. 2. od 16. do 18. hod.
na Mestskom úrade v Pezinku.
Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy. Na zlepšenie komunikácie
s občanmi v okrajových častiach
mesta sa budú konať v rovnaký
deň (avšak od 16. do 17. hod.) poslanecké dni aj v historických častiach Grinava a Cajla. V Grinave v
Integrovanom klube na Štúrovej
ulici a na Cajle v budove Psychologicko-pedagogickej poradne na
Cajlanskej ul. č. 95.
(EL)

Tohtoročný január sa niesol v
duchu prezentácií nášho mesta.
Popri už tradičnom predstavení
potenciálu cestovného ruchu Pezinka na medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu dostalo naše
mesto priestor bojovať o priazeň
potenciálnych návštevníkov aj na
dvoch ďalších európskych podu-

jatiach tohto druhu – v rakúskej
Viedni na Ferien a v holandskom
Utrechte na Vakantienbeurs.
Účasť zástupcov Pezinka na
oboch spomínaných prezentáciách bola financovaná z prostriedkov Európskej únie a predstavili
sme sa tu pod hlavičkou Slovenskej agentúry cestovného ruchu,

resp. Bratislavského samosprávneho kraja. Holandskí turisti, ktorí
majú cestovanie v krvi, prejavili z
našej ponuky najväčší záujem o
historické pamiatky, Vinobranie,
zaujímali sa o ubytovanie v rekreačných zariadeniach a ocenili
chuť vína z produkcie pezinskej
firmy Borik.
(EL)

Dokončenie z 1. strany

V rámci programu študenti pripravili aj dotazník
Európska únia a my. Na prieskume sa zúčastnilo 150
študentov pezinského gymnázia a to z prvého, druhého, tretieho ročníka štvorročného štúdia a študenti
sexty, septimy a oktávy osemročného štúdia. Dotazník pozostával z ôsmich veľmi adresných otázok, na

Prednáška europoslankyne Moniky Beňovej-Flašíkovej, vedľa primátor Oliver Solga a viceprimátor Ján Čech.

Pohľad na účastníkov besedy.

základe ktorých odpovedí získali prehľad o vedomostiach a názoroch študentov na EÚ.
Ľuba Pavlovová
Kristína Mizeráková, študentka 1. C gymnázia a
jedna z organizátorov podujatia, nám napísala:
– To, že sme sa pustili do organizácie projektu Euroscola nebolo zbytočné. Podujatie príhovorom otvoril primátor mesta Oliver Solga a odovzdal slovo
nášmu prvému hosťovi, veľvyslancovi Švédskeho
kráľovstva Mikaelovi Westerlindovi. Jeho prednáška
v anglickom jazyku na tému Školstvo, prístup k mládeži a štúdium na vysokej škole vo Švédsku a v
Európskej únii, študentov veľmi zaujala, takže nasledujúca diskusia bola živá. Druhým hosťom bola poslankyňa Európskeho parlamentu Monika BeňováFlašíková. Jej prednáška sa týkala Slovenska v
Európskej únii a fungovania Európskeho parlamentu.
Dominantnou otázkou v diskusii bola možnosť štúdia
v krajinách EÚ. Posledným hosťom bola Eva Lovásiková z Regionálnej rozvojovej agentúry PezinokSenec, ktorá nám rozprávala o Dome európskych
regiónov v Bruseli.
Počas celého dňa boli pre študentov pripravené
prezentácie o členských štátoch EÚ. Boli vo forme
projekcie a prezentácie výrobkov a pojmov, pre krajinu typických (Nemecko – Mercedes, Rakúsko – Alpy, rezeň, Francúzsko – víno, syr). Nechýbali ani
ochutnávky tradičných jedál, ako napríklad mrkvová
káva z Litvy, bryndza z Rumunska, syry z Francúzska.
Projekt sme prezentovali aj na triednických hodinách a hodinách náuky o spoločnosti. Do akcie sme
vložili maximum, takže veríme, že 2. februára na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Európskom informačnom centre v Bratislave budeme úspešní. V tom prípade pocestujeme do Štrasburgu a vyskúšame si,
ako rokujú ozajstní europoslanci.

