Vo štvrtok 22. marca sa stretli
primátori a starostovia miest a
obcí Pezinského mikroregiónu,
aby prerokovali problém odpadov,
skládok, kompostovania, zberných miest a spracovania haluzoviny a odpadu po strihaní viniča.
Hovorilo sa aj o stave regionálnych ciest, jarnej údržbe a značení. Vo všetkých oblastiach bola
deklarovaná snaha o koordináciu
a hľadanie spoločných riešení. (r)

Začiatok roka je pre mnohé organizácie bilancovaním minuloročnej činnosti a schvaľovaním plánov do nového roka. O bohatej a
rôznorodej činnosti a čulom spoločenskom živote informovali svojich členov základné organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v
Grinave a v Pezinku. Hodnotiace
schôdze mali aj Klub dôchodcov v
Grinave a Mestská organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Pezinku.
(r)

Národný salón vín v pezinskom Zámku navštívila 1. marca skupina
veľvyslancov akreditovaných v Bratislave, ktorí prijali pozvanie ministra
poľnohospodárstva Miroslava Jureňu. Významných hostí privítal primátor Oliver Solga. Prítomný bol aj minister zahraničných vecí Ján Kubiš.
Po degustácii nasledovala slávnostná recepcia za účasti predsedu
vlády Róberta Fica.
Primátor sa v ten istý večer zúčastnil aj na stretnutí s poslancami
Európskeho parlamentu, ktorých pozval na Slovensko europoslanec
Peter Šťastný.
(r)

Dňa 3. apríla 2007 o 18. hodine
bude v galerijných priestoroch
Mestského múzea vernisáž benefičnej akcie Lions klubu Pezinok
BOZIN – Malokarpatská výtvarná
benefícia. Výstavu diel renomovaných autorov – maliarov, grafikov,
sochárov či keramikárov, organizuje pezinský Lions klub spoločne
s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a sociálnym oddelením Mestského úradu v Pezinku. Trojtýždňovú výstavu ukončí

dražba vystavovaných prác v reprezentačných priestoroch múzea v Starej radnici v utorok 24.
apríla o 18.00 hod. Finančné prostriedky získané dražbou budú
venované zrakovo, telesne a duševne postihnutým spoluobčanom Pezinka a okolia. Výťažok z
akcie odovzdajú realizátori výstavy na Benefičnom koncerte,
ktorý sa uskutoční v máji 2007 v
Pezinku.
(pp)

Mesto Pezinok je jedným zo šiestich slovenských miest (Bratislava,
Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica, Pezinok), kde bol od marca
tohto roku sprístupnený vysokorýchlostný internet chello.
Prednosti a výhody internetu chello, ktorý poskytuje spoločnosť
UPC BROADBAND SLOVAKIA, sú vo vysokopásmovom a rýchlostnom pripojení na internet, za čo používateľ platí jeden fixný mesačný
paušál bez ohľadu na čas strávený na internete. Okrem toho poskytuje rad ďalších výhod o ktorých sa môžete informovať na internetovej
stránke www.upc.sk a www.chello.sk.
(mo)

Minulý mesiac som ochorela, s
horúčkou 39 – 40 stupňov som
letela s vyplazeným jazykom na
pohotovosť. Keď som bola pred
ordináciou, akurát z nej vyšla pacientka, tak som sa potešila, že
som ako zázrakom na rade. Vtom
vyšiel z dverí lekár, že musí ísť na
nejakú dôležitú obhliadku. Čakala
som dve hodiny, spotená, malátna a hlavne zúfalá som nadávala spolu s ďalšími pacientmi,
ktorých tam už bolo neúrekom.
Lekár prišiel o ďalšiu polhodinu,
potešila som sa, že o chvíľu budem môcť konečne ísť domov.
Žiaľ, bolo tam asi päť detí, tie majú
samozrejme prednosť, na rad
som sa dostala o ďalšiu hodinu.
Takže si viete predstaviť, človek
vyčerpaný chorobou, čaká na po-

hotovosti so zimnicou pomaly
štyri hodiny.
Aká je to pohotovosť, na rôzne
mestské akcie sa vyhadzujú peniaze, ale na toto sa kašle. Práve
na tieto základné služby by sa
malo prihliadnuť, veď tu ide o choEva Viznerová
rých ľudí.

Na vysvetlenie:
Pani Viznerová, v závere vašej
sťažnosti na zdĺhavé ošetrenie na
Lekárskej službe prvej pomoci
poukazujete na vyhadzovanie
mestských peňazí na všeličo iné,
len nie na riešenie týchto problémov. Vec dávate do súvisu s Mestom, ktoré však vôbec o tomto nerozhoduje. Možno máte na mysli
nedávno zriadené mestské zdravotné stredisko, to sa však stará
iba o budovy a prenajíma priesto-

ry, v ktorých prevažne súkromní
lekári poskytujú svoje služby.
V minulom čísle Pezinčana bolo
uvedené, že prevádzkovateľom
Lekárskej služby prvej pomoci v
Pezinku je spoločnosť INT-PED
s.r.o., ktorej konateľmi sú MUDr.
Helena Orlická a MUDr. Pavol Orlický. Návrhy a sťažnosti na zdravotnú starostlivosť a na lekárov
treba posielať na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva a humánnej farmácie (ved. odd. Oľga Veselá),
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava,
tel. č. 02/4826 4902, e-mail: zdravotnictvo@region-bsk.sk alebo na
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou v Bratislave.
Samozrejme, že sme požiadali o
reakciu na článok aj firmu zabezpečujúcu lekársku pohotovosť. (r)

Otázka pre vás: Čo, podľa vás, chýba v Pezinku, aby bol ešte príťažlivejší pre jeho
obyvateľov, návštevníkov a turistov?
(Vaše návrhy a názory nám pošlite najneskoršie do 15. apríla. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu. Kontakt: Pezinčan, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033/641 3435, e-mail: pezincan@msupezinok.sk).

Štatistický úrad Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 540/
2001 Z.z. organizuje v dňoch 2. –
30. apríla 2007 štatistické zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností. Zisťovanie sa realizuje v 6 tisíc náhodne vybraných domácnostiach v
SR, teda aj na území Pezinka.
Je možné, že vás navštívia externí spolupracovníci (opytovatelia) Štatistického úradu, ktorí sa
musia preukázať poverením na
uvedené zisťovanie. Títo sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých zistených skutočnostiach.
V tejto súvislosti upozorňujeme
občanov, aby neposkytovali údaje
žiadnym osobám, ktoré sa nepreukážu poverením opytovateľa a dokladom totožnosti.
Ing. M. Šipková, riaditeľka KS

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 11. 4. 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 25. 4. 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.

