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Strana zelených 1,29 %, SMK 1,03
%, OKS 0,67 %, Žena a rodina 0,53
%, NOSNaP 0,48 %, Strana za demokraticképráva obč anov 0,31 %,
Ľavicový blok 0,21 %, ZRS 0,18 %,
Béč ko 0,11 %, ROSA 0,11 %, SNJ
0,09 %, ROI 0,07 %, ROMA 0,01 %.
Najvyššia úč asť volič ov z 15 volebných okrskov bola na Hrnč iarskej ulici (82,22 %), na Vajanského
ul. (76,98 %). Najmenej volič ov k
urnám prišlo na Komenského ulici
(66,98 %) a na Bielenisku (67,32
%).
V štrnástich okrskoch zvíť azilo
SDKÚ, len v jednom (Grinava) dosiahlo lepší výsledok HZDS.
(mo)

Aj keď nik nepochybuje, ž e starostlivosť č loveka o prostredie, v
ktorom ž ije je výsledkom jeho vnútorného presvedč enia a najlepšou
odmenou je preň dobrý pocit, urč ite
kaž dému dobre padnú prejavy
uznania aj od okolia. Preto mesto
Pezinok organizuje už niekoľko
rokov súť až o Najkrajšiu kvetinovú
výzdobu. Súťaž bola vyhlásená v
troch kategóriách: 1. okno, balkón,
2. predzáhradka, 3. verejná budova (verejný priestor). Po
predbež nom monitoringu od jari
odborná porota pod vedením ved-

Predstavitelia mesta a okresu, č lenovia MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a niektorých
politických strán sa zúč astnili
28. augusta na slávnostnom
spomienkovom stretnutí pri
prílež itosti 58. výroč ia Slovenského národného povstania. Významnú udalosť
novodobých dejín Slovenska v príhovore pripomenul
preseda miestnej organizácie SZPB Ľudovít Š ušol. Na
záver slávnosti úč astníci polož ili kytice kvetov k pomníkom padlých.
(mo)

úceho oddelenia ž ivotného prostredia MsÚ Pezinok Ing. Miloša
Bač áka rozhodla 13. septembra o
víťazoch. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov sa uskutoč ní 30. septembra o 16.00 hod. v obradnej
sieni Mestského úradu v Pezinku,
kde prevezmú najlepší ceny z rúk
primátora mesta Ivana Pessela.
Keď pôjdete na nedeľnú prechádzku po meste, odporúč ame
vám pozrieť si domy na Š túrovej,
Gorkého, Majakovského, Cajlanskej, Novej a Fraňa Kráľa. Ich kvetinová výzdoba poteší nielen vaše

Združ enie Malokarpatskej vínnej cesty so sídlom v Pezinku,
Malokarpatské
osvetové stredisko Pezinok,
Mesto Svätý Jur
a vinohradnícke a vinárske spolky z nášho regiónu
usporiadali 7. septembra slávnostnéotvorenie sezóny
na Malokarpatskej vínnej ceste.
Podujatie, ktorésa druhýkrát konalo vo Svätom Jure,

oč i, ale mož no tam nájdete aj inšpiráciu ako si skrášliť svoje okolie.
(EL)
Keď č ítate tieto riadky, mož no sa
pýtate, č i to má všetko zmysel.
Urč ite áno. Mám č erstvé dojmy z
Francúzska, kde celoštátne organizujú súťaž o najbohatšiu zeleň a
kvetinovú výzdobu. Mestá, ktoré
získali v súťaž i ocenenia, si to uvádzajú na vstupnej informač nej tabuli.
Ľudia sú na to hrdí, tešia sa z
krásneho mesta nielen oni, ale aj
turisti, ktorých je tu oveľa viac ako u
nás. Aj v tomto smere máme č o
d
o
h á
ň
a
ť
.

okrem zástupcov organizátorov, navštívil predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman a
obč ania mesta. Súč asťou akcie bol kultúrny program a
degustácia vín, na ktorej sa so svojimi produktmi zúč astnili aj pezinskí vinári.
Cieľom bolo zviditeľniť Malokarpatskú vínnu cestu,
tunajšie vína a ich výrobcov.
Malokarpatskú vínnu cestu tvorí päť miest (Rač a,
Svätý Jur, Pezinok, Modra, Trnava) a 19 obcí (Báhoň,
Budmerice, Častá, Čataj, Doľany, Dubová, Horné
Orešany, Chorvátsky Grob, Jablonec, Limbach, Píla,
Slovenský Grob, Smolenice, Suchá nad Parnou,
Š enkvice, Š tefanová, Vinič né, Vinosady, Vištuk).
(mo)

Predseda Národnej rady SR
Jozef Migaš vyhlásil termín volieb poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a starostov obcí a primátorov miest. Voľby budú dvojdňovéa uskutoč nia
sa v termíne 6. a 7. decembra
2002.
Bliž šie o voľbách do miestnej
samosprávy budeme informovať v budúcich č íslach.
(red.)

Ako sme už v minulom č ísle podrobnejšie informovali, v dňoch 27. 29. septembra sa uskutoč nia v susednej Modre tradič né oberač kové
slávnosti - VINOBRANIE 2002.
Slávnostné otvorenie, za úč asti
predstaviteľov miest Modra a Pezinok, bude v piatok o 17.00 hod. na
hlavnej tribúne. Alegorický sprievod
sa uskutoč ní v nedeľu o 10.00 hod.
Na všetky tri dni je pre návštevníkov
pripravený bohatý kultúrny program a
stánky s burč iakom a gurmánskymi
špecialitami.
(mo)
Tento rok druhýkrát sa zúč astnila
delegácia z nášho mesta na Festivale baníckych miest a obcí spojenom so slávnosťami Salamander,
ktorésa konali 13. - 14. septembra
v Banskej Š tiavnici. Pezinok zastupoval novovzniknutý Malokarpatský banícky spolok vedený jeho
predsedom Jozefom Mič udom.
Sprievod mu robila temer dvadsiatka bývalých baníkov z Pezinka v
pôvodných baníckych rovnošatách, ktorí sa zúč astnili v historickom sprievode spolu s dychovou
hudbou Cajlané. Naši muzikanti
dostali i prílež itosť koncertovať na
pódiu na námestí sv. Trojice. (EL)

Mestské zastupiteľstvo sa v septembri zaoberalo plnením rozpoč tu
mesta za I. polrok 2002.
V príjmovej č asti bolo plnenie 71 209
tisíc Sk, č o predstavuje 52 percent plánovaných roč ných príjmov. Vo výdavkovej č asti boli č erpanéprostriedky v
sume 60 878 tisíc Sk, t.j. 45 percent.
Správu o hospodárení mesta poslanci zobrali na vedomie bez pripomienok.
(mo)

Na ž iadosť č itateľov uverejňujeme termíny vydaní Pezinč ana do
konca roku:
25. októbra (uzávierka 16.10.)
29. novembra (uzávierka 20.11.)
20. decembra (uzávierka 11.12.)
Rozvoz na dostribuč némiesta sa
uskutoč ňuje v č ase od 10.00 do
12.30 hod.
(r)

Pezinský viná r Pavol Boriš ponúkal
vo Svä tom Jure sudové víno z vlastnej produkcie.
Snímky (mo)

Ú spešnú sezó nu viná rom poprial aj predseda BSK Ľ ubo Roman
(vľavo s mikrofó nom), v strede je predseda MVC Milan Pavelka,
vpravo primá tor Svä tého Jura Alexander Achberger.

Pri prepisovaní materiálu do minulého č ísla sme v redakcii urobili
chybu, keď sme v texte pod snímkou na prvej strane uviedli nesprávne meno Jozefa Bartoníka.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

