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V nedeľu 26. januá ra sa ziš li na
hodnotiacom Valnom zhromaždení
členovia Zá kladnej organizá cie
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Pezinok - mesto. Z vý ročnej sprá vy,
ktorú predniesol predseda Gabriel
Guš tafík, sme sa dozvedeli, že ZO
má 105 členov. Ich činnosť je zameraná na prevenciu proti požiarom,
odbornú prípravu a požiarnický
š port.
Pä tná sť členov sa zapojilo do
vykoná vania preventívnych požiarnych prehliadok v malý ch prevá dzkach, v čom budú i naďalej pokračovať. Majú vycvičené a vystrojené
družstvo civilnej obrany, ktoré je
pripravené zasiahnuť v prípade
živelnej katastrofy. Jedno družstvo
mužov a detí sa zúčastňovalo na
súťažiach v požiarnickom športe.
Viacerí členovia sa zapá jali do požiarnych asistencií pri spoločenský ch a kultúrnych podujatiach v
Dome kultúry.
Č innosť dobrovoľný ch požiarnikov si zasluhuje spoločenské uznanie, čo napokon svojou osobnou
účasťou na schôdzi i slovami vďaky
vyjadril vo svojom príhovore i primá tor mesta Oliver Solga.
(mo)

Som rodená Pezinčanka, ale už
tu nebý vam. Pri našej ná vš teve
sme boli zhrození novou vý stavbou
v Pezinku, čo nemá s urbanizmom
nič spoločné .
Ide o monš trum pri Dome kultúry.
Č o bude v tej budove? Ú plne zakryla siluetu troch kostolov, nemá
parkovacie plochy, kto túto stavbu
schvá lil? Č udujem sa Pezinčanom,
že im to nepreká ža. Alebo v zá krute
oproti parku, nedokončená stavba,
na mieste kde stá lo krá sne kúpalisko. Je to nepochopiteľné , že sa z
Pezinka stalo zohyzdené mesto.
Katarína Fialová

Keď sa povie pagá če, vä čš ine z
ná š ho regiónu sa vybaví v mysli
chrumkavá oškvarková dobrota,
ktorá zvlá š ť dobre chutí k vínu. Že
toto múčne jedlo môže byť pripravené aj z iný ch ingrediencií a nie
menej chutné sa budú môcť zá ujemcovia presvedčiť na ďalš om
kurze prípravy regioná lnych špecialít v rá mci zná meho cyklu Ako to
robili naše babky.
Prvé tohtoročné stretnutie sa
uskutoční 5. februá ra o 16. hodine
v dielni Malokarpatské ho múzea v
Pezinku na ul. M.R. Štefá nika 4.
Rozprá vať i ná zorne predvá dzať
tradičnú prípravu pagá čikov aj
podľa menej zná mych receptov
bude riaditeľka múzea, etnografka
D. Kopá lová .
(EL)

Na poslednom zasadnutí Grinavské ho občianskeho vý boru (GOV
Fóre) v novembri minulé ho roku,
kde bol naš im hosťom, dnes užprimá tor Oliver Solga, sme hľadali
reá lne kroky, ktoré by viedli k vybudovaniu čističky a kanalizá cie v
Grinave.
Jedno z rieš ení sa uká zalo o pá r
dní neskôr. V dňoch 12. - 14. decembra sa uskutočnila v Mariá nke
konferencia Perspektívy regiónov v
spoločnej Európe, o možnostiach
financovania projektov z prostriedkov EÚ , kde ma okrem iný ch zaujímavý ch domá cich i zahraničný ch
príspevkov najviac oslovila prá ve
té ma možnosti vybudovania kanalizá cie. Otá zka, ktorá dlhodobo zaujíma vš etký ch obyvateľov Grinavy.
A tá to, zatiaľteoretická možnosť, tu
reá lne existuje.
Jednotné smernice poskytovania
finančný ch príspevkov na projekty
znamenajú možnosť ich získania
za splnenia určitý ch podmienok. A
to rovnaký ch pre vš etký ch zá ujem-

cov. Prioritou je ochrana životné ho
prostredia a cezhraničný dopad, čo
spĺňame. Takto možno získať až75
percent potrebný ch finančný ch prostriedkov. Ú lohou mesta je vypracovať š túdiu uskutočniteľnosti projektu. Samotný m príjemcom je v konečnom dôsledku regioná lna vodá renská spoločnosť. Takže zainteresovaný ch, ktorý ch vý sledkom spoluprá ce musí byť vý borný projekt, je
skutočne dosť.
Mimochodom, predná šajúci z
Holandska vyjadrili počudovanie
nad tý m, prečo sa u ná s ponúkané
prostriedky z Európskej únie tak
má lo využívajú. Po troch dňoch vý meny informá cií sa vš etci zúčastnení zhodli na tom, že hlavný m problé mom Slovenska je neochota ľudí spolupracovať, zá visť, egoizmus
a podobné ľudské vlastnosti. Odhliadnuc od tohto nelichotivé ho zá veru, sa ná m finančné prostriedky
stá le ponúkajú. Nikto nemôže zaručiť stopercentný úspech navrhované ho projektu, bola by vš ak

Občianske združenie AD UNA CORDA, Rímsko-katolícky farský úrad a
Kultúrne centrum usporiadali 12. januá ra v Klá š tornom kostole kapucínov
benefičný koncert pod ná zvom Cesty k sebe. Od ná vš tevníkov na tomto
podujatí vybrali dobrovoľný príspevok v sume 17 084 Sk, ktorý venovali
Detskej psychiatrickej klinike. Organizá tori ďakujú občanom, ktorí na tento
dobročinný účel prispeli.
(KC)

V dňoch 27. a 30. decembra pripravilo vedenie Zá kladnej š koly Na
bielenisku zaujímavú akciu pre deti
I. stupňa. Vychová vateľky školské ho klubu to uvítali, keďže zá ujem o činnosť a pobyt v tomto zariadení cez prá zdniny bý va malý .
Prihlá silo sa 21 detí. Nepriš li vš etky, ale o to s vä čš ou chuťou, elá nom a nadš ením súťažili, modelovali z cesta a hliny, urobili si ná ramky z vlny, saunovali sa a hrali
na počítačoch.
O chutné obedy sa postaral pá n
riaditeľ Mgr. Ľubomír Štiglic, ktorý
vš etko zabezpečil. Navaril vý borné
polievky, s pečením osúchov a palaciniek pomohli vychová vateľky. S

deťmi sme zažili veľmi príjemné
chvíle, rodinnú pohodu a sviatočnú
atmosfé ru.
Ďakujeme všetký m, aj zá stupkyni
riaditeľa Mgr. Oľge Damaš kovičovej, ktorá sa s deťmi saunovala,
pá novi učiteľovi Eduardovi Heinrichovi, ktorý sa venoval deťom v
počítačovej triede.
Deťom vyš li v ústrety vš etky vychová vateľky š kolské ho klubu.
Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí
umožnili svojim deťom zúčastniť sa
na tejto akcii. Bolo ná m spolu fajn a
teš íme sa na podobnú akciu aj nabudúce.
Anna Š imonovič ová
ved. vychovávateľ ka Š KD

V minulom čísle Pezinčana sme
priniesli kritický člá nok naš ej čitateľky Andrey Zajacovej, ktorá v
ňom pouká zala na veľké sklamanie
detí z toho, že Mikulá š 6. decembra
nepriš iel medzi ne a nedal im
aspoň po jednom cukríku. Na list
sme dostali reakciu organizá torov
podujatia.
Milá pani Zajacová !
Ani si neviete predstaviť, ako
ťažko sa ná m č ítala Vaša pripomienka na Vítanie Mikulá ša v meste.
Spoč iatku sme si mysleli, že to nechá me tak a nebudeme reagovať,
ale nedalo ná m to, pretože vieme
č o všetko sa muselo vybaviť, a
koľko ľudí sa snažilo aspoň na
chvíľu vyč ariť úsmev na detskej

tvá rič ke. Verte ná m, pani Zajacová ,
aj Mikulá š musel moknúť, a to ešte
k tomu, dve hodiny na koč i a chodiť
s č ertom a anjelom po škôlkach.
Neviete si predstaviť, aké ťažké je
aj niekoho zohnať, kto by bol ochotný robiť Mikulá ša "zadarmo". Ale
vždy sa ná jde niekto, kto má rá d
deti a snaží sa aspoň nieč o urobiť
pre mesto, ale hlavne pre deti v
ň om.
Č o sa týka tých sladkostí, my sme
nemali dvesto ale pä ťsto sladkostí
a pomocníci Mikulá ša ich do jedného porozdá vali. A to, že ich nerozdá val Mikulá š má svoje dôvody.
Viete si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby prišiel Mikulá š medzi
deti? Skúste sa aspoň trochu vžiť

š koda nepokúsiť sa o to a nevyužiť
ponúkanú š ancu.
Pevne verím, že vzťahy medzi
ľuďmi u ná s nebudú kameňom úrazu a je teraz na kompetentný ch,
aby uskutočnili prvé kroky.
Ivan Klamo

v zmysle § 4 zákona č .
313/2001 Z.z. o verejnej
služ be v znení neskorších
predpisov, ktoré sa uskutoční v
dňoch 10. a 11. februá ra 2003.
I. Zamestnávateľ : Domov
dôchodcov a domov - penzión
pre dôchodcov, Hrnčiarska 37,
902 01 Pezinok, tel: 033/643
2022, fax: 033/643 2023.
II. Funkcia, ktorása obsadzuje výberovým konaním:
Vedúci/a prevá dzkové ho úseku.
III. Neodpustiteľ né kvalifikač né predpoklady:
1. úplné stredné vzdelanie (s
maturitou) alebo vyš š ie odborné vzdelanie strojníckeho
alebo elektronické ho zamerania;
2. najmenej 5 rokov praxe.
IV. Iné kritéria a pož iadavky
na uchádzač ov v súvislosti s
výberovým konaním:
1. bezúhonnosť.
V. Význam predpokladov,
kritériía pož iadaviek pri výberovom konanía pri rozhodovanío víťazovi konania:
1. vodičský preukaz;
2. kuričský preukaz.
VI. Zoznam pož adovaných
dokladov:
1. fotokópia dokladov o vzdelaní (na konkurznom konaní
preuká zať originá l)
2. osobný dotazník;
3. profesioná lny životopis.
VII. Dátum a miesto podania
ž iadosti o úč asť na výberovom konaní:
1. najneskôr do 7.2. 2003;
2. osobne alebo poš tou na uvedenú adresu.

do tejto úlohy a možno to pochopíte. Mesto Pezinok a Kultúrne centrum zabezpeč ili hlavný program a
zariadili, aby bolo ná mestie uzavreté pre bezpeč nosť detí. Centrum voľného č asu sa postaralo o
to, aby aspoň trochu osladil Mikulá šdeťom život a rozveselil ich.
Možno nerozveselil všetky deti,
ale aspoň sa o to pokúsil. Zistili
sme, že dnes nie sú ľudia ochotnísi
pomá hať, ale iba kritizovať a urá žať. Ale i napriek tomu všetkému sa
tešíme na to, že medzi ná s príde
Mikulá š i na budúci rok a privítame
každý dobrý ná pad a viac ochotných sŕdc darovaťsladkosti pre deti
v meste.
Organizátori podujatia

