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1. Ivan Pessel
2. Richard Demovič
3. Stanislav Sobota
4. Peter Č ervenka
5. Pavol Pastucha
6. Jozef Chynoranský
7. Peter Gabura
8. Milan Svitek
9. Vladimír Medlen
10. Ľudovít Dobš ovič
11. Jozef Javorka
12. Milan Janá k
13. Miroslav Krá l
14. Viliam Frič
15. Viliam Kukumberg
16. Ľubomír Štiglic
17. Igor Lacko
18. Františ ek Stehlík
19. Silvia Hallonová
20. Jozef Štolc
21. Duš an Maš čúch
22. Bohumil Mihá lik
23. Má ria Maruš icová
24. Anna Valachovičová
25. Natá lia Kadarová
26. Miroslav Krá lik

Stanislav
Sobota

Peter
Červenka

SDKÚ , KDH, ANO, SMK, DS
HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS
HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS
HZDS, Smer, SDĽ, SOP,.SZS

3732
3660
2922
2537

HZDS, Smer, SDĽ, SOP, SZS
SDKÚ , KDH, ANO, SMK, DS
SDKÚ , KDH, ANO, SMK, DS
SDKÚ , KDH, ANO, SMK, DS
Nezá vislý kandidá t
Nezá vislý kandidá t
Nezá vislý kandidá t
Nezá vislý kandidá t
Nezá vislý kandidá t
SDSS
Nezá vislý kandidá t
Nezá vislý kandidá t
Nezá vislý kandidá t
SNS
PSNS
PSNS
KSS
KSS
KSS
KSS
ROSA
SDS

2157
2151
1897
1779
1543
1333
1202
1089
991
859
702
697
662
469
405
379
338
299
267
212
158
144

O počte hlasov kandidá tov na poslancov VÚ C rozhodovali voliči v celom okrese, ktorý tvoril jeden volebný
obvod. Zo š tyroch novozvolený ch
poslancov za okres sú traja z Pezinka.
Najviac hlasov získal Ivan Pessel,
v Pezinku ho volilo 1884 voličov, v ostatný ch mestá ch a obciach 1838. Mimo Pezinka najviac hlasov získal
v Modre 528, vo Svätom Juri 226,
v Šenkviciach 182, v Jablonci 110,
v Č astej 105, v Budmericiach 103.
Na druhom mieste sa umiestnil Richard Demovič, v Pezinku získal 1762
hlasov a 1898 v iný ch obciach. Mimo
Pezinka najviac hlasov dostal v Modre 392, vo Svätom Juri 328, v Šenkviciach 306, vo Viničnom 143, v Slovenskom Grobe 102, v Č astej 88.
Na treťom mieste sa umiestnil Stanislav Sobota, v Pezinku ho podporilo
1549 voličov, v ostatný ch obciach
1373. Mimo Pezinka najviac hlasov
dostal v Modre 258, v Juri 232, v Šenkviciach 232, v Budmericiach 88,
v Jablonci 84.
Poslanec Peter Č ervenka získal
v mieste svojho bydliska v Šenkviciach 485 hlasov, v iný ch obciach
2052.
(mo)

V obradnej sieni Mestského úradu
odovzdal primá tor Pezinka Ivan Pessel vo š tvrtok 6. decembra š trná stim
úspeš ný m účastníkom kurzu mestský ch sprievodcov osvedčenia. Ich
držiteľov oprá vň ujú k vý konu sprievodcovskej činnosti po meste Pezinok a zá roveň sú pre potencioná lnych zá ujemcov o tieto služby zá rukou kvality. Sú medzi nimi: Oľga Herdová , Jana Vá clavová , Eva Lová siková , Martina Mlčúchová , Peter
Sandtner, Martina Vančeková , Klaudia Dovičovičová , Rená ta Hudčeková , Alena Berezň á ková , Veronika Burčíková , Vanda Michalcová ,
Erika Jauschová , Zuzana Augustiničová a Ivana Bizná rová .
Peter Wittgrúber , š koliteľ: Keď ž e je pomerne veľký turistický
zá ujem o naše mesto, ale aj z dô vodov zvýšenia jeho atraktivity a poskytovania zasvä tených informá cií,
sme sa rozhodli v spoluprá ci s mestom usporiadať kurz mestských
sprievodcov. Pri výbere sme sa zamerali na zá ujemcov z radov vysokoškolá kov, ktoríž ijú v Pezinku. Pritom sme klá dli dô raz na znalosťcudzích jazykov. Sú medzi nimi takí, čo

Aj tohto roku sa predstavíMalokarpatský región a v rá mci neho i
naš e mesto v samostatnej expozícii
na medziná rodnej vý stave cestovného ruchu Slovakiatour. Na ploche
2
60 m budeme spolu s ďalš ími mestami a obcami patriacimi do Malokarpatskej vínnej cesty ponúkať
potenciá l Pezinka hlavne v oblasti
cestovného ruchu. Podujatie sa
uskutoční 17.- 20. januá ra 2002 v
areá li bratislavskej Incheby. Pezinok naň pripravuje okrem tradičnej
degustá cie vín a gastronomický ch
š pecialít od tunajš ích vý robcov i

uvedenie nového prospektu Sedem
P mesta Pezinok, ktorý bude vydaný v troch jazykový ch mutá ciach.
O tý ždeň skôr, 10. januá ra sa
mesto plá nuje zviditeľniť, opäť v
kontexte Malokarpatského regiónu, na vý stave podobného zamerania - GO v Brne. V stá nku Slovenského zväzu vidieckej turistiky
a agroturistiky ná jdu zá ujemcovia
najnovš ie prospekty a informačný
servis hlavne z oblasti vínneho turizmu. Garantom oboch prezentá ciíje Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok.
(EL)

Udeľovanie titulu Predavač roka a
neskôr Predajň a roka má v Pezinku
už pevnú tradíciu. Ký m v minulosti o
víťazoch tejto súťaže rozhodovali
vyplnené hlasovacie lístky s menami predavačov, či ná zvami predajní, ktoré zasielali do redakcie
čitatelia časopisu Pezinčan, postupne sa š ká la hlasujúcich rozš írila
aj o užívateľov internetu a minulý rok
do rozhodovovania zasiahli účastníci š peciá lnej ankety. Organizoval
ju ná š časopis a ná zor občanov zisťovali naš i spolupracovníci - anketá ri v uliciach mesta. Vzhľadom na
to, že sa tá to metóda osvedčila,

uplatníme ju aj pri získavanítipov na
Predajň u roka 2001. Napriek tomu
uvítame, keď ná m aj individuá lne do
konca januá ra 2002 nahlá site svojich favoritov na Predajň u 2001, buď
priamo do redakcie Pezinčana, Holubyho 42 (tel. 033/641 3435) alebo
do Informačného centra, Radničné
ná m. 9 (033/6901 107). Využiť
môžete aj naš u mailovú adresu pezincan@msupezinok.sk.
Vý sledky súťaže budú vyhlá sené
18. februá ra o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku a víť az prevezme z rúk primá tora tradičnú soš ku.
(EL)

Milíobčania, ďakujem vá m za podporu, ktorú ste mi prejavili vo voľbá ch za poslanca Vyš š ieho územného celku Bratislavského kraja.
Chcem vá s ubezpečiť, že sa vynasnažím počas môjho poslaneckého
pôsobenia v regioná lnom parlamente čo najúčinnejš ie presadzovať spoločné zá ujmy obyvateľov Pezinka a
okresu.
Ivan Pessel

hovoria po nemecky, anglicky, francúzsky, rusky a maď arsky. Na školeniach sme sa venovali predovšetkým pamiatkam mesta ale aj širším
historickým okruhom, ako napríklad

kapucínom, habá nom, baníctvu,
vinohradníctvu. V budúcnosti chceme robiť workshopy na vybrané témy, kde formou predná šok a diskusií
poskytneme sprievodcom, ale aj
iným zá ujemcom, ď alšie informá cie
o histó rii mesta.
Kontakt na sprievodcov spolu s
informá ciami o ich jazykový ch znalostiach sú k dispozícii v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom ná m. 9, tel. 033/6901 107.
(EL, mo)

Pracovníci kriminá lnej polície
Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku žiadajú majiteľov osobný ch motorový ch vozidiel zn.
Škoda 105 alebo 120, ktorý m v
čase od 1.10. do 25.11. 2001 z
vozidiel odcudzili autorá dio na
tý chto pezinský ch parkoviská ch: na Štefá nikovej ul., pred
obchodný m domom Jednota,
Holubyho ul. z bočnej strany
Domu kultúry (vchod do TV) a
Potočná ul. pred Net-Café, aby
to ozná mili na kriminá lnu políciu, tel. č. 096152 3301, alebo
osobne na OR PZ v Pezinku,
Šenkvická 14.
(at)

Vý bor Mestskej organizá cie Pezinok Slovenského rybá rskeho zväzu oznamuje svojim členom, že
vydá vať povolenia na rybolov na
rok 2002 bude v kancelá rii MsO
SRZ v Pezinku na Radničnom
ná m. č. 9 v tý chto termínoch:
27. decembra 2001, v januá ri
2002 každú stredu a štvrtok, vo
februá ri až apríli každú stredu vždy v čase od 16.30 do 19.30
hod.
Prijímanie a š kolenie nový ch žiadateľov o členstvo v SRZ bude v
dň och 25.1., 22.2., 22.3., 26.4.,
vždy o 16.00 hod. v kancelá rii MsO
SRZ.
Vý bor zá roveň upozorň uje členov na povinnosť odovzdať prehľady o úlovkoch za rok 2001 do 15.
januá ra 2002.

