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V dň och 20. a 21. septembra sa
uskutočnia voľby do Ná rodnej
rady Slovenskej republiky. Z volieb, do ktorý ch ponúklo svojich
kandidátov 26 strán a hnutí, vzíde
150-č lenný parlament a vláda na
nasledujúce š tvorroč né volebné
obdobie.
Keďže rozhodujeme o budúcnosti a smerovaní naš ej krajiny
bude veľmi dôležité , aby sme sa na
voľbách zúč astnili. Kandidátov,
strany a hnutia, by sme mali vyberaťveľmi zodpovedne, svoj hlas by
sme mali daťlen tý m, ktorí to myslia
s nami dobre a ponúkajú nám reálne sľuby a perspektívy.
Volebné miestnosti v Pezinku
budú otvorené v piatok od 14.00
do 22.00 hod. a v sobotu od 7.00
do 14.00 hodiny.
Ď alšie informá cie na strane 2.

Na základe ponuky rakúskeho
Zväzu na podporu firiem v prihranič ný ch oblastiach sa Malokarpatský regió n prezentoval v dňoch 23.
- 25. augusta v samostatnom
stánku na tradič ný ch Machlandský ch dňoch v Angerne. Podujatie
poskytlo príležitosť na nadväzovanie kontaktov hospodárskym subjektom na oboch stranách hraníc. V
naš ej prezentácii dominovala ponuka vína, miestnej gastronó mie a
potenciálu cestovné ho ruchu. Pezinok bol zastúpený službou pri informač nom pulte a produktmi firmy
VPS.
(EL)

2002

V zmysle zákona NR SR č . 416
z roku 2001 prechádzajú od 1.
júla 2002 kompetencie v oblasti
základné ho š kolstva do mestskej
samosprávy. V naš om meste sa
to tý ka 5 základný ch š kôl, 10 materský ch š kôl so š kolský mi jedálňami, Základnej umeleckej
š koly a Centra voľné ho č asu.

Samosprá va preberá
zá kladné školstvo
Pri presune tý chto zariadení z
pôsobnosti Odboru š kolstva
Okresné ho úradu na mesto sa
zistilo veľa nedostatkov, ktoré v
posledný ch mesiacoch dosť zamestnávali pracovníkov š kolstva
i samosprávy.
Pokiaľide o personálne obsadenie základný ch a materský ch
š kôl, i ostatný ch zariadení, ktoré
prechádzajú do správy mesta,
tam väč š ie problé my nie sú. Tieto
sú na odovzdávajúcich objektoch.
Už od zač iatku tohto roku Oddelenie správy majetku, Finanč né
oddelenie a hlavná kontroló rka
mesta spoloč ne s riaditeľmi organizácií preverovali stav majetku a
majetkovo-právne podklady, aby
pri zmene vlastníctva na katastrálnom úrade nevznikli nejaké
problé my. Mesto pri tejto príležitosti požiadalo Okresný úrad,
aby do delimitač ný ch protokolov

Obč ianske združenie za duchovný , kultúrny, sociálny rozvoj a spoluprácu v Pezinku usporiadalo v
dňoch 5. - 11. augusta v nový ch
priestoroch na Tehelnej ulici IV. roč ník projektu medzinárodnej spolupráce pod názvom Hudba bez hraníc v srdci Euró py.
Vyš e desiatky mladý ch skladateľov a interpré tov vážnej hudby zo
Slovenska, Maďarska, Rakúska a
Č eskej republiky sa zúč astnilo na
prednáš kach, seminároch, workshope a na koncertoch.
Vyvrcholením pezinské ho sústredenia bol slávnostný več erný záhradný koncert, na ktorom vystúpili
mladí umelci Matej Kozub (klarinet),
Andrea Mudroňová a Márton Bujdosó (klavír), Monika Štreitová- Popelářová(flauta), Mária Kormanová
(akordeó n), Jitka Škrolová, Miroslav
Vencel (husle), Ondřej Štochl (hus-

Kotolň a na ZŠ Fándlyho ul. je už v havarijnom stave. O aké problé my
ide, sa spý tal primátor I. Pessel ú drž bára Jozefa Barboríka.
boli zahrnuté vážnejš ie technické
problé my v odovzdávaný ch objektoch (nevyhnutnosťväč š ej údržby a
rekonš trukcií, predpokladaná vý š ka investícií).
Primátor mesta Ing. Ivan Pessel pri
naš ej návš teve sa netajil tý m, že s
delimitač ný mi protokolmi, ktoré pripravil odbor š kolstva Okresné ho úradu, nie je spokojný . Chý bajú v nich

niektoré podstatné údaje, č o môže
skomplikovať zapísanie majetku
do katastra. Preto sa v polovici augusta uskutoč nilo spoloč né rokovanie so zástupcom prednostu
OkÚ Ing. Petrom Hološ kom, ved.
odb. š kolstva Mgr. Igorom Noskom
a ďalš ími pracovníč kami odboru,
na ktorom si niektoré problé my
vyjasnili.
(Pokračovanie na 9. strane)

Projekt Hudba bez hraníc sa uskule), Zuzana Ďurč eková(violonč elo).
toč ňuje za podpory Euró pskej komiCieľom projektu bolo vytvoriťpozisie a slovenský ch a zahranič ný ch
tívny vzťah k súč asnej vážnej hudsponzorov.
be, zblížiťmladý ch umelcov a vytvo(mo)
riť základy ich budúcej spolupráce
na medzinárodnej úrovni.
Mladí umelci
na tlač ovej besede prezentovali svoje dojmy a prínos tohto podujatia na
ich umelecký
rast. Poč as niekoľkodňové ho
pobytu spoznávali novú hudbu
a nacvič ili nové
skladby, ktoré v
premié re uviedli
na závereč nom
koncerte.
Zo zá verečného slá vnostného koncertu.

