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Finanèné príspevky
mládežníckemu športu
Na návrh Komisie športu a mládeže schválilo Mestské zastupite¾stvo v Pezinku grantovú podporu pre kolektívy mládežníckeho športu na rok 2001 v odvetviach basketbal, futbal, hádzaná
a volejbal.
K¾úèom pre urèenie výšky podpory bol poèet mládežníckych
družstiev. Finanèné príspevky
boli stanovené v týchto sumách:
Volejbal - VTC Pezinok (4 družstvá) - 65 tisíc Sk
Basketbal - BK Pezinok (4 družstvá) - 65 tisíc Sk
Hádzaná - ŠK Agrokarpaty (3
družstvá) - 50 tisíc Sk
Futbal - PŠC Pezinok (4 družstvá) - 80 tisíc Sk
Futbal - Baník Pezinok (2 družstvá) - 40 + 10 tisíc Sk
Medzi týmito klubmi nefiguruje
FC Grinava, ktorý sa v stanovenom èase o prostriedky z fondu
neuchádzal.
(red.)

Poslanci MsZ na svojom zasadnutí v septembri schválili do funkcie
riadite¾a TV Pezinok s.r.o. Mariána
Bartáka, doterajšieho šéfredaktora
tohto mestského média.
Predchádzajúci riadite¾ Mgr. Martin Štetina, sa po krátkom pôsobení
funkcie vzdal.
(red.)

Týždeò Neusiedl am See v Pezinku
V dòoch 17. - 23. septembra sa v Pezinku predstavuje rakúske
družobné mesto Neusiedl am See. Pri tejto príležitosti sa konajú výstavy, hudobné programy, divadelné predstavenia, športové zápolenia a
spoloèné stretnutia dôchodcov, študentov a predstavite¾ov oboch mieet.
Podrobný program Týždòa Neusiedl am See v Pezinku sme uverejnili
v minulom èísle.
(red.)

Pezinskí stolní tenisti by radi zakotvili v druhej lige
Seniori stolnotenisového oddielu
ŠKP Pezinok v posledných troch
roèníkoch postupovali z piatej do
tretej ligy. Treťoligovú súťaž Pezinok doteraz ešte nikdy nehral. Nie
sú bez šancí postúpiť ešte vyššie,
povedal predseda oddielu ¼udovít
Ronec. Disponujú kvalitnými hráèmi, na èele so Stanom Gálisom, v
silách ktorých je tento zámer naplniť už v najbližšej sezóne. Na súpiske áèka majú dvanásť hráèov,
šiesti budú tvoriť základnú zostavu. Súťaž III. ligy, v ktorej hrajú
prevažne družstvá z Bratislavy, sa
zaèína v októbri a potrvá do júna
budúceho roku.
Stolnotenisový oddiel do septembra 2000 pôsobil v rámci TJ Sokol
Pezinok, potom prešiel do ŠKP
Pezinok pri Strednej odbornej
škole Policajného zboru. Pochva¾ujú si, že v novom pôsobisku
im poskytli výborné podmienky.
Telocvièòu môžu využívať trikrát
do týždòa. Päťdesiatèlennú základòu tvoria i hráèi seniorského
béèka, ktoré úèinkuje v piatej lige, a
družstvo mladších žiakov.
Pezinskí stolní tenisti vïaèia za

Život na radnici
Navštívili nás

· 5.9. viedol primátor rokovanie o využití Mestskej pivnice;

· 17.7. rokoval primátor Ivan Pessel so

· 5.9. rokoval primátor so zástupcami

šéfredaktorkou èasopisu Rodinné spoloèenstvo o prezentácii Pezinka v tomto
periodiku;

· 19.7.

prijal primátor delegáciu zástupcov samospráv z Kazašska a Kirgizska a diskutoval s nimi o skúsenostiach z privatizácie komunálnych bytov;

· 26.7. konzultoval primátor s vedúcou
odboru životného prostredia Annou
Gáalovou o otázkach skládky odpadu;
· 31.7. rokoval primátor s Petrom Wittgrúberom a Jiøím Vitálošom o podmienkach realizácie projektov Sieť banských
náuèných chodníkov v Malých Karpatoch a Cyklotrasy v okolí Pezinka;
· 1.8. rokoval primátor so zástupcom

firmy D.I.S.I. o príprave územia pre stredisko obchodu a služieb JUH - SAHARA;

VÚB o nových produktoch banky vo
vzťahu k mestu;

· 6.9. viedol primátor komisiu na posúdenie zmeny územného plánu.

Navštívili sme
· 16.7. sa zúèastnil primátor na rokovaní s Vojenským projektovým ústavom
o projektovej príprave sídliska IBV Rozálka;
· 16.7. rokoval primátor v Bratislave v
republikovom sídle Unicef o spolupráci
s mestom;
· 19.7. sa zúèastnil primátor na sláv-

nostnom otvorení expozitúry Prvej komunálnej banky v Pezinku;

· 20.7. rokoval primátor v Modre vo
veci transformácie ZsVAK;

· 1.8. rokoval zástupca primátora Oliver Solga s riadite¾om ROCK FM rádia
¼ubošom Èernákom o mediálnej podpore Vinobrania;

· 25.7. sa zúèastnili primátor so zástupcom na kontrolnom dni na Starej
radnici;

· 23.8. viedol primátor zasadnutie prí-

· 30.7. sa zúèastnil primátor na MH SR

pravnej komisie Vinobrania;

· 27.8. viedol primátor ïalšie zasadnu-

tie prípravnej komisie Vinobrania;

· 30.8. rokoval primátor so zástupcami
firmy Globtel o výstavbe optikábla v Grinavskej èasti mesta;

v Bratislave na zasadnutí hodnotiacej
komisie Pilotnej grantovej schémy;

31.7. sa zúèastnili primátor a zástupca primátora na zasadnutí komisie
na výber nájomníkov obchodných priestorov v Starej radnici;

·

poskytnutú pomoc predovšetkým
primátorovi Ivanovi Pesselovi,
prednostovi MsÚ Ladislavovi Šafárovi, podnikate¾ovi Petrovi Matyšákovi, vedeniu SOŠ PZ na èele s
riadite¾om Ignácom Behúlom a
ïalším.
(mo)

Pohár v basketbale
V dòoch 25.-27. septembra sa uskutoèní v Leviciach turnaj ÈeskoSlovenského pohára v basketbale
za úèasti štyroch tímov - BK Vyšehrad, BK Dìèín (obaja ÈR), VTJ
Levice a Slovakofarma Pezinok.

Skoré uzdravenie, Lajo!
V stredu 5. septembra havaroval
a ťažko sa zranil ¼udovít Slimák,
zakladajúci èlen Pezinského rozprávkového divadla a organizátor
známeho Cibuláku a ïalších
významných kultúrnych podujatí v
našom meste.
Lajo, ako ho známi a priatelia volajú, sa aktívne podie¾al aj na príprave tohtoroèného Vinobrania.
Želáme mu všetci skoré uzdravenie.
(mo)

· 1.8. sa zúèastnili primátor so zástupcom na ve¾kom kontrolnom dni na Starej
radnici;
· 1.8. rokoval primátor na Obecnom
úrade v Limbachu o otázkach pomoci
mesta pri rekonštrukcii ÈOV Limbach;
9.8. navštívil zástupca primátora
Mladú Boleslav, kde rokoval o kultúrnej
spolupráci partnerských miest;

·

· 18.8. zástupca primátora sa zúèastnil

na otvorení Pezinského Permoníka a
banského náuèného chodníka a pokrstil
spolu s riadite¾kou Kultúrneho centra
publikáciu Dejiny baníctva v Malých
Karpatoch;

· 20.8. sa zúèastnili zástupca primátora a prednosta Mestského úradu Ladislav Šafár na recepcii pri príležitosti
štátneho sviatku Maïarskej republiky;
· 20.8. sa zúèastnil primátor na zasadnutí výberovej komisie na udelenie grantov v rámci Pilotnej grantovej schémy na
podporu cestovného ruchu;

V súlade s celoroèným plánom sa
najbližšie zasadnutie Mestskej rady uskutoèní 25. októbra. V programe rokovania je informácia o plnení rozpoètu mesta za III. štvrťrok
2001, novela rozpoètu na rok 2001,
informácia o príprave rozpoètu na
rok 2002, správa o stave zabezpeèenia verejnoprospešných služieb,
stanovenie ceny za vývoz tuhého
komunálného odpadu a iné.
Rokovanie Mestského zastupite¾stva s rovnakým programom sa
bude konať vo štvrtok 8. novembra.
(mo)

Astronomický krúžok
Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2001/2002
astronomický a sci-fi krúžok. Je
urèený záujemcom, bez rozdielu
veku, o vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii ponúka i pozorovanie slnka a hviezdnej oblohy
astronomickými ïalekoh¾admi,
fotografie, diaobrázky a video. Lektorom bude Ing. ¼uboslav Dobrovoda. Stretnutia budú každý utorok
od 17.30 do 19.00 hod. Èinnosť
krúžku zaèína 2. októbra v Dome
kultúry, miestnosť è. 119. Za dvanásť dvojhodinových stretnutí
úèastník zaplatí 240 Sk.
(¾d)

Najbližšie èíslo Pezinèana
vyjde v piatok 26. októbra.
poroty festivalu dychových hudieb Dychovky v preši, zúèastnil sa tiež na jeho
slávnostnom otvorení, závereènom
vyhodnotení a prijal na Mestskom úrade
zahranièných úèastníkov festivalu;

· 28.8. sa zúèastnil zástupca primátora v komisii pre výber záujemcov o
umiestnenie zábavných atrakcií poèas
Vinobrania;
· 28.8. sa zúèastnili primátor s prednostom Mestského úradu na oslavách
57. výroèia SNP a dòa Ústavy SR;
· 4.9. viedol primátor zasadnutie
Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu vo Svätom Jure;
· 5.9. sa zúèastnili primátor so zástupcom na kontrolnom dni na Starej radnici;
· 5.9. sa zúèastnil primátor vo Svätom
Jure na pracovnom rokovaní o príprave
na otvorenie Malokarpatskej vínnej
cesty;
· 7.9. viedol primátor delegáciu mesta
na celoslovenských baníckych slávnostiach Salamander v Banskej Štiavnici;

· 21.-24.8. zastupoval primátor mesto
v opakovanom tendri na výber dodávate¾a rekonštrukcie tepelného hospodárstva financovaného z prostriedkov Phare;

· 11.9. viedol primátor delegáciu zástupcov mesta na rokovaní s ve¾vyslancom SR vo Viedni o príprave prezentácie mesta a regiónu vo Viedni;

· 22.8. sa zúèastnil zástupca primátora
na výberovom konaní na obsadenie
nebytových priestorov v zrekonštruovanej Starej radnici;

· 11. - 12.9. navštívil zástupca primátora partnerské mesto Mladá Boleslav s
cie¾om konzultovať podujatia v rámci
kultúrnej výmeny;

· 23.8. primátor a zástupca primátora
sa zúèastnili na zasadnutiach dozorných
rád PBS s.r.o. a Televízie Pezinok s.r.o.;

· 13.9. viedol primátor tlaèovú poradu
k Vinobraniu, otvoreniu Malokarpatskej
vínnej cesty a Týždòu Neusiedl am See
v Pezinku.
(EL)

· 26.8. bol zástupca primátora èlenom

