V dň och 6. a 7. decembra sa uskutočnia v 15 volebných okrskoch v
Pezinku voľby primá tora a 25 poslancov mestského zastupiteľstva.
Na volebných lístkoch v naš om
meste budú traja kandidá ti na primá tora (volia ho vš etci voliči v
meste) a 98 kandidá ti na poslancov
(v 5 volebných obvodoch bude zvolených spolu 25 poslancov).
V piatok budú volebné miestnosti
otvorené od 14.00 do 22.00 hod., v
sobotu od 7.00 do 14.00 hod.
Zoznam kandidá tov na primá tora
a poslancov MsZ priná š ame na 2. a
3. strane.
O volebných výsledkoch budeme
podrobne informovať v budúcom
čísle 20. decembra.
(r)

Tohtoročná jeseň je mimoriadne
bohatá na volebné aktivity nielen na
Slovensku, ale aj v susedných krajiná ch. O zložení komuná lnych parlamentov rozhodovali 6. októbra v
partnerskom meste Mosonmagyaróvá r, kde bol na primá torskýpost
opäť zvolenýPá l Stipkovits , aj v
ďalš om partnerskom meste Neusiedl am See 20. októbra voliči potvrdili doterajš ieho primá tora Kurta
Lentscha. V treťom a najstarš om
partnerskom meste Mladá Boleslav
14. novembra tamojš ie zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že v najbližš om
volebnom období bude na čele
mesta starosta spred š tyroch rokov
Svatopluk Kvaizar.
Zvoleným hlavá m partnerských
miest blahoželá me a prajeme
úspeš né zvlá dnutie ná ročných úloh
vyplývajúcich z ich funkcií.
(EL)

V októbri sa uskutočnil prieskum
ná zorov občanov na tému - Prá ca
orgá nov samosprá vy. Na otá zky
formou dotazníkov odpovedalo 200
občanov Pezinka.
S prá cou mestského zastupiteľstva (tvorilo ho 37 poslancov)
bolo spokojných 3 percentá respondentov, 37,5 percenta bolo skôr spokojných, 22,5 percenta skôr nespokojných, 4 percentá veľmi nespokojných, 32,5 percenta uviedlo, že
prá cu MsZ nepoznajú a 0,5 percenta sa na túto otá zku nevyjadrilo.
Pokiaľ ide o prá cu primá tora - 11
percent je s ň ou veľmi spokojných,
36,5 percenta skôr spokojných, 16
percent nespokojných, 11 percent
veľmi nespokojných, 13,5 percenta
jeho prá cu nepozná a 12 percent sa
nevyjadrilo.
Ď alš ie informá cie prinesieme v
budúcom čísle.
(mo)

Keďže sa v Malokarpatskom múzeu rekonš truuje kanalizá cia, nemôžu
sa tam tohto roku konať tradičné Vianočné trhy. Ú točiš te im poskytla
Mestská vinotéka na Radničnom ná mestí č. 9, kde sa v dň och 13., 14. a
15. decembra (v čase od 9.00 do 18.00 hod.) uskutočnia výstavnopredajné Vianočné inš pirá cie. Ponúknu ná mety na sviatočnú výzdobu,
ná kup tradičných vianočných rekvizít či drobných darčekov od ľudových
umelcov z Pezinka a okolia a v neposlednom rade by mali prispie ťk navodeniu tej sprá vnej predvianočnej atmosféry v meste. Sprievodným podujatím zá sluhou Miestnej organizá cie Slovenského Orla bude živýBetlehem. Pod organizá ciu tohto podujatia sa okrem Malokarpatského osvetového strediska podpísalo Informačné centrum, Kultúrne centrum a
Mesto Pezinok.
(EL)

Na svojom poslednom zasadnutí v tomto volebnom období
poslanci mestského zastupiteľstva schvá lili rozpočet mesta
Pezinka na rok 2003.
V príjmovej časti rozpočet rá ta
so sumou 190 948 tisíc Sk a vo
výdavkovej s 201 650 tisíc Sk.
Schodok rozpočtu 10 702 tisíc Sk
bude krytýprebytkom hospodá renia z roku 2002. Nevyhnutné
zmeny rozpočtu sa budú rieš iť
jeho novelizá ciou.
(mo)

Dirigent Ad Una Corda Mariá n Šipoš preberá cenu za 1. miesto na maltskom festivale.

V dň och 11. - 15. novembra sa uskutočnil vo Vallete na Malte 14. ročník
medziná rodného festivalu chrá mových zborov. Zúčastnilo sa na ň om
desaťvybraných zborov zo 7 krajín.
Do finá le postúpili š tyri zbory, medzi
ktorými boli dva slovenské - AD UNA
CORDA (Pezinok), Kysuca (Žilina) a
po jednom z Maďarska a Poľska.
Divá ci v preplnenej sá le vytvorili
súťažiacim skvelé prostredie, za čo
sa im oni odmenili vynikajúcimi výkonmi. Na naš u veľkú radosť prvenstvo na festivale spolu s poľským
Bielsko Chamber Choir si vybojovali
pezinskí spevá ci. Okrem krá snej trofeje získali finančnú cenu 7500 USD.
Ako ná s informoval dirigent Marian
Šipoš , vš etci členovia pezinského
zboru si ná klady spojené s účasťou
na festivale (asi 18 tisíc korún na osobu) hradili sami.
(mo)

