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Mestský úrad v Pezinku, Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev augsburgského vyznania pozý vajú na pietny akt
PAMIATKA ZOSNULÝCH, ktorý
sa uskutoč ní 1. novembra 2002.
Spomienka na cintoríne v Pezinku bude o 15.00 hod. a na
cintorínoch na Cajlanskej ulici a
v Grinave o 14.00 hodine.(msú )

Víťazka kategórie predzá hradka Viera Kubalá ková
preberá ocenenie z rúk primá tora.

V zá ujme zvý šenia úrovne životného prostredia v našom meste
koná sa každoroč ne súťažo najkrajšiu kvetinovú vý zdobu, ktorej
organizá torom je Mesto Pezinok.
Slá vnostné vyhlá senie vý sledkov
súťaže sa uskutoč nilo 30. septembra v obradnej sieni mestského úradu. Ceny najlepším odovzdal primá tor Ivan Pessel, ktorý vo svojom
príhovore vyzdvihol úsilie občanov
o skrá šľovanie svojho mesta.
Do hodnotenia bolo vybraný ch 35
objektov s kvetinovou vý zdobou. V
prvej kategórii okno, balkó n sa na
prvý ch troch miestach umiestnili: 1.
Ľ uboš Noskovič , Gorkého 20, 2.
Stanislav Glvá č, Gorkého 16, 3.
Ernest Prizbul, Majakovského 33. V
kategórii predzáhradka zvíťazila
Viera Kubalá ková , ul. Fraň a Krá ľa

22 pred Petrom Schwammelom,
Štúrova 51, Annou Kolekovou, Cajlanská 195 a Miroslavom Č ervenkom, Nová 28. V tretej kategórii
verejná budova bolo poradie: 1.
Reštaurá cia Surini, Bernolá kova
92, 2. Lesná sprá va, Moyzesova
ul., 3. Penzión Kriser, Tehelná 4.
Vý ber objektov do súťaže sa robil
dlhodobý m vyhľadá vaním poč as
letný ch mesiacov. Hodnotenie zabezpeč ovala komisia v zložení: Ing.
Miloš Bačá k (predseda), Ing. Eva
Lupová , Ing. Oľga Moťovská , Rená ta Klimentová .
Predseda komisie Ing. Bačá k ná m
k priebehu súťaže povedal: - Ú roveň kvetinovej výzdoby v Pezinku
pozornejš ie sledujem už tretírok a
môžem povedať, že stá le sa zvyš uje, aj keď to stá le eš te nie je také,

V piatok 11. októbra sa uskutoč nilo v Dome kultúry
celomestské stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Podujatie organizač ne zabezpečili MsÚ- oddelenie obč ianskych zá ležitostí, Kultúrne centrum a pezinské kluby dôchodcov.
Organizá tori tentoraz zaujímavo vyriešili kultúrny

l PENZIÓ N GARNI RUSTICA,
SLOVAN , Š portmedia spol. s.r.o.,
Bratislavská 62;
l KAVIAREŇ MARGO CAFE,
Naďa Vrá blová , Jesenského 2;
l LACO, Krajč írstvo, pá nske a
dá mske odevy, metrový textil, textilná galantéria, Ladislav Gembeš,
Moyzesova 16;

Dom Petra Schwammela na Š túrovej ulici 51.
Snímky (mo) a (mb)

ako by sme si želali. K zlepš eniu
tohto stavu doš lo najmä v Grinave.
Menš ízá ujem o kvetinovú výzdobu
prejavujú podnikatelia a tunajš ie
firmy, v tejto kategórii bol najmenš í
počet objektov na hodnotenie.
Pri hodnotenísme okrem množstva a úrovne výzdoby posudzovali
i to, koľko úsilia majiteľ vynaložil na
dosiahnutie daného stavu. Nakoniec vyš š ie sme hodnotili tých, ktorí
kvetiny a kríky aj zasadili, ako tých,
ktorí ich len kúpili a rozmiestnili v
ná dobá ch pred svojim príbytkom či
prevá dzkou.
Dúfam, že tých ktoríneboli tentoraz oceneníto neznechutía do tejto
akcie sa zapoja aj v budúcom roku.
I tak si myslím, že mnohí to robia
pre svoju radosť a pre poteš enie zo
skrá š lenia svojich príbytkov. (mo)

Druhý októbrový tý ždeň sa uskutoč nil z popudu Európskej asociá cie líg proti rakovine (ECL) tradič ný
Tý ždeň proti rakovine. Jeho ná metom na tento rok sú Prá va onkologických pacientov. Deklará cia o
presadzovaní a uplatň ovaní prá v
onkologický ch pacientov je spoloč ná pre celú Európu. Schvá lilo ju
Valné zhromaždenie ECL v Oslo
29. júla 2002. So slovenskou verziou tohto dokumentu, v podobe
malej sivej brožúrky ste sa mohli
obozná miť v dň och, keď ju ponúkali pezinskí gymnazisti v uliciach
mesta. Č asť brožúrok je ešte rozmiestnená na poliklinike, v leká rň ach a v informač nom centre.
Anna Mrázová
Svojpomocnýklub Venuš a

I keď je pre ná š región typická
skôr husacina, aj zabíjačkové dobroty stoja za ochutnanie. Tobôž,
keď sú pripravené podľa osvedčených receptov. A prá ve tieto delikatesy budú na programe ď alš ieho
kurzu varenia regioná lnych š pecialít v rá mci cyklu Ako to robili naš e
babky. Jeho organizá tori - Malokarpatské múzeum a Mesto Pezinok pozývajú vš etkých, ktorí sa
chcú dozvedieť tajomstvá ich prípravy na stredu 20. novembra o
16.00 hod. do dielne múzea na ul.
M.R. Š tefá nika č. 6. Vstup na podujatie je voľný.
(EL)

program, tradič né vystúpenia profesioná lnych umelcov a žiakov miestnych škôl nahradili vlastný mi programami, ktoré pripravili členovia klubov dôchodcov.
Vydarený program doplnili len vystúpením taneč níkov z Petanu.
K úč astníkom stretnutia sa prihovorili primá tor Ing.
Ivan Pessel, viceprimá tor Mgr. Oliver Solga a vedúca
oddelenia soc. vecí MsÚAlžbeta Strapá ková . (mo)

l UNI CAFE, Rudolf Zedníč ek, Holubyho 27;
l ROSSI, predaj kožený ch vý robkov, textil a doplnkový tovar, P&J
spol. s.r.o., M.R. Š tefá nika 19;
l MASÁ ŽNE A RELAXAČ NÉ
SLUŽBY, Pavol Hudec, Kalinčiakova
4;
l ARA, predaj chovateľský ch potrieb, Vladimír Koč ná r, Suvorovova 2;
l POTRAVINY, Vladimír Č ajkovič ,
Moyzesova 10;

l BICYKLE-ŠPORT, René Peiger,
AKSO s.r.o., Rá zusova 30/A;
l OBUV - SEVEN MILES s.r.o.,
Radničné ná m. 3;
l DVEROVÉ Š TÚ DIO, Peter Kadlec, Myslenická 138;
l Š TÚ DIO KRÁ SY COLOMBINA,
manikúra, pedikúra, Jozefína Pešková , Holubyho 11;
l KADERNÍCTVO EMKA, Katarína Guštafíková , Holubyho 46;
l NEXT-COM, grafické štúdio,

V sobotu 21. septembra, počas
parlamentných volieb, vo volebnom okrsku na Cajlanskej ulici
priš li voliť aj Lucia Lichtnekerová a
Michal Hanúsek, pre ktorých bol
tento deň svadobným.
Snímka Peter Sandtner

