Spolok priateľov dobrého vína
GRINAVSKÝ HROZEN pozýva na
Grinavskú ochutnávku vín , ktorá
sa uskutoční 14. apríla 2007 v
priestoroch Základnej školy Pezinok-Grinava Orešie od 14.00 do
20.00 hod.
Vzorky do súťaže treba odovzdať
v dňoch 2., 3., 4. a 10. apríla na
zberných miestach: Jozef Krasňanský, Hurbanova 9 (tel. 0908
116 048), Marián Krasňanský, Štúrova 13 (tel. 0903 852 694) a Jozef
Šindler, Myslenická 20 (tel. 0903
427 020). Víťazné vína budú ocenené. O dobrú náladu sa postará
DH Grinavanka.
(mo)

Stalo sa už tradíciou, že v jeden aprílový
deň ulice miest a obcí
na Slovensku zažiaria
žltou farbou. Môžeme
stretnúť mladých ľudí
– dobrovoľníkov, ktorí
v mene Ligy proti rakovine oslovujú
občanov s prosbou o podporu v
boji proti tejto chorobe.
Deň narcisov je najznámejšia
verejná zbierka na Slovensku.

Tento rok sa uskutoční v piatok 13.
apríla v čase od 9.00 do 18.00
hod. Dobrovoľníci budú chodiť po
uliciach s pokladničkou s logom
LPR, označení narcisom, číslom a
špeciálnym šiltom.
Prispením do zbierky môžete
ukázať dobré srdce a podporiť ľudí
postihnutých onkologickým ochorením.
Za dôveru a podporu vopred ďakuje Liga proti rakovine SR.

Vínne trhy v Pezinku sú od svojho vzniku medzinárodným podujatím a
vinári z Rakúska patria medzi tradičných účastníkov. V tomto ročníku,
ktorý sa uskutoční 20. – 21. apríla v Dome kultúry v Pezinku, bude zastúpenie z tejto krajiny nášho južného suseda skutočne reprezentatívne. V
réžii Euroregio-Weinviertel sa počas Vínnych trhov budú prezentovať
svojimi vínami nielen piati vinári z Dolného Rakúska, ale aj štyria výrobcovia rôznych technických zariadení a pomôcok na výrobu vína. Na 1.
poschodí Domu kultúry budú vystavovať vzorky svojich produktov a
počas celého podujatia budú k dispozícii na osobné konzultácie s potenciálnymi obchodnými partnermi zo Slovenska. Kontakt na garanta rakúskeho partnera: Hermann Hansy, tel. 0043/2532/2818-0, mobil 0043/
676/8122 0207, hermann.hansy@euroregio-weinviertel.org.
(EL)

vyhlasuje výberové konanie
na miesto príslušníka Mestskej
polície Pezinok, s týmito požiadavkami:
Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kval ifikač né p redpo klady :
úplné stredné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky: trestná
a občianska bezúhonnosť, vek
vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie
úloh obecnej polície, vodičský
preukaz skupiny B
Požadované doklady: žiadosť o
prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.
Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva na
výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.
Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:
1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť
konania v záťažových situáciách .
2. Prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh .
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi
zasielať poštou alebo osobne na
adresu: Mesto Pezinok, Mestská
polícia, Radničné námestie 7,
902 01 Pezinok.

TV Pezinok opäť bodovala v celoslovenskej súťaži Workshop 2007.
Spomedzi 35 lokálnych televízií si z Martina odniesla ceny v troch kategóriách. V kategórii reklama získala druhé miesto za spot kampane Uvidíte, že sa uvidíte (autori Bittner, Kujovič, Vagač). Čestné uznanie získal
dokument Dôležitý úsmev (autori Pravdová, Vagač, Bohúň, Riegl). V
kategórii spravodajstvo dostal cenu diváka príspevok Ľadové sochy (autori Sandtnerová, Čermák).
TV Pezinok je po siedmich rokoch súťažnej prehliadky druhou najúspešnejšou televíziou v počte získaných ocenení.
(pb)

Do konca marca sa možno ešte
prihlásiť na 5. ročník CYKLOMARATÓNU Pezinok 2007. Ku dňu
našej uzávierky bolo voľných osem
miest. Bližšie informácie o podujatí
nájdete na www.pezinok. sk (v
časti šport-cyklomaratón 2007).
Zaregistrovaní záujemcovia budú
mať pred odchodom inštruktážne
stretnutie v stredu 23. mája o 17.00
hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12.
(EL)

Darujte aj vy dve percentá daní
nadácii Revia. Spojenie vašich
finančných či nefinančných darov
a našich profesionálnych skúseností prispeje k zvýšeniu kvality
života obyvateľov v regióne.
Od vás získané prostriedky budú
použité na grantový program nadácie, na účel, ktorý určí darca a na
inštituciálne posilnenie organizácie. Viac informácií nájdete na
www.revia.sk.
(REVIA – MKN)

Vo štvrtok 22. februára sa uskutočnila v Dome kultúry po prvý raz akcia Zaspievajte si s nami. Je to stretnutie prevažne starších ľudí, ktorí si radi zaspievajú a
hľadajú príjemnú spoločnosť. ,,Nemáme ambíciu nacvičovať programy, jediným našim zámerom je prežiť
pekné spoločné chvíle pri pesničke, vypočuť si básničku či vtip, porozprávať sa, nadviazať nové priateľstvá. Kultúrne centrum nám raz za mesiac poskytne
priestor, ktorý využijeme na príjemné stretnutie, ktoré
si obsahovo sami pripravíme. Na našej akcii sa môže
zúčastniť ktorýkoľvek Pezinčan, či je organizovaný
alebo neorganizovaný. Uvítame, keď prídu medzi nás
starší pezinskí muzikanti, ktorí už nehrajú v žiadnych
kapelách, ale chceli by prispieť k našej spoločnej zábave," povedala nám organizátorka Eva Wengová.
Na februárovom stretnutí sa o výbornú náladu postarali harmonikár Janko Veselý, klarinetista Mirko
Pisárik, básničky zarecitovala Anka Šavarová.

Pri tejto príležitosti informujeme,
že v minulom roku Liga proti rakovjne poskytla zo zbierky Mestu
Pezinku 100 tis. Sk na zriadenie
jednej izby v Stredisku opatrovateľskej služby na Komenského
ulici v Pezinku na psychosociálnu
pomoc a opatrovanie onkologických pacientov.
Anna Štilhammerová
Klub Venuša Pezinok

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA bolo v
prvom grantovom kole 6. marca
2007 schválených týchto šesť pezinských projektov:
Občianske združenie Pezinské
rozprávkové divadlo – Cibulák
2007, 10 tis. Sk, EPI-Centrum
voľného času – Atlantída 2007,
10 tis. Sk, OZ Odkaz Štefana Prokopa – Zanechať stopu, propagácia tvorby sochára Štefana Prokopa, 5 tis. Sk, OV Jednoty
dôchodcov – 4. Športové hry seniorov, 2500 Sk, Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa – Deň rodín v
Pezinku, 7 tis. Sk, Študentský
parlament v Pezinku – Mestský
turnaj mladých v stolnom futbale,
2 tis. Sk.
Ďalšie zasadnutia grantovej komisie v roku 2007 budú 5. júna,
16. októbra a 4. decembra. Uzávierka 2. grantového kola je 11.
mája 2007. Projekty predložené
po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.
Zároveň štartujeme 3. ročník
projektu Mladí filantropi, realizovaný v partnerstve s nadáciou
SPP. Ak chcete byť jeho súčasťou,
máte dobré nápady a chuť niečo v
meste robiť a zmeniť, informujte
sa u nás: revia@revia.sk, 033/641
3011.
(REVIA – MKN)

Chcete sa aj vy dobre zabaviť? Príďte na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v našom kultúrnom
stánku v piatok 27. apríla.
(mo)

