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Pri prílež itosti medziná rodné ho dňa
telesne a duševne postihnutých sa uskutoč nil 3. decembra na pôde Mestské ho
ú radu v Pezinku NÁŠ DEŇ. Na pozvanie
primá tora mesta Ivana Pessela sa stretli
dobrovoľníci z rôznych organizá ciív meste, ktorípomá hajú spoluobč anom s poškodeným zdravím uľahč iť ž ivot. Medzi
25 pozvanými boli č lenovia Zá kladnej
organizá cie Slovenské ho zvä zu telesne
postihnutých, Ú nie nevidiacich, Zvä zu
diabetikov, Hestie, Klubu Venuša a ďalší.
Ďakovný list, ktorý kaž dý ú č astník prevzal z rú k primá tora, bol len symbolickým
morá lnym ocenením ich zá služ nej obetavej prá ce v prospech iných. Samosprá va mesta Pezinok má zá mer organizovaťtoto podujatie aj v budú cnosti.
(EL)

Prvý sneh tohtoročnej zimy napadol v nedeľu 15. decembra.

Od 1. novembra 2002 nadobudol
ú č innosť zá kon č . 280/2002 o rodič ovskom príspevku. Ná rok na
príspevok si rodič môž e uplatniťna
odbore sociá lnych vecíOkresné ho
ú radu, ul. M.R. Š tefá nika 10, I. posch. č . dv. 108. Pracovníč ky odboru
ž iadateľom poradia a pomôž u ž iadosti sprá vne vyplniť.

Na podnet Já na Slimá ka Mesto
Pezinok vypisuje sú ťaž na hymnu
Pezinka, ktorá by sa mala staťzatiaľ
neoficiá lnym mestským symbolom.
Vyzývame preto všetkých potencioná lnych autorov podať ná vrhy jej
podoby do 31. januá ra 2003 na sekretariá t Mestské ho ú radu v Pezinku v notovom zá zname aj s textom v dvoch vyhotoveniach.
Z predlož ených ná vrhov komisia
ustanovená primá torom mesta vyberie do už šieho kola 3 najlepšie,

ktoré ešte budú hodnotiť divá ci Pezinskej televízie. Víťazný ná vrh sa
bude nejaký č as testovať, ako ho
prijíma široká verejnosť. V prípade
ú spechu môž e mestská rada, č i
mestské zastupiteľstvo zvá ž iť
schvá lenie hymny za ďalšímestský
symbol (popri mestských farbá ch,
erbe, zá stave a peč ati). Autor
víťazné ho ná vrhu získa peňaž nú
odmenu 5000 Sk a samozrejme
"vstú pi do dejín" ná šho mesta.
(EL)

Aj na 9. roč níku medziná rodné ho
veľtrhu cestovné ho ruchu Slovakiatour 2003, ktorý sa uskutoč ní v
dňoch 16. - 19. januá ra, bude mať
Malokarpatský región svoju expozíciu. Vďaka získaniu grantu na
podporu cezhranič nej spoluprá ce z
Ministerstva zahranič ných vecí, sa
bude Pezinok prezentovaťaj v spoloč nej expozícii s partnerskými
mestami Neusiedl am See a
Mosonmagyaróvá r. Na ploche 16
m2 trojica miest predstaví najmä
svoj potenciá l cestovné ho ruchu.

Spojovacím prvkom bude tekutina
v rôznorodých podobá ch.
Pre Neusiedl am See je typická
voda z Neziderské ho jazera, ktoré
je najvä č ším stepným jazerom v
strednej Európe a významným centrom vodných športov. V Mosonmagyaróvá ri dominuje termá lna
voda, vhodná na lieč enie a regenerá ciu. No, a hlavným magnetom
pre Pezinok je taktiež tekutina víno, ktoré je zá kladom sľubne sa
rozvíjajú ceho vínneho turizmu.
(EL)

Mesto Pezinok vyhlasuje 1. roč ník sú ťaž e KRÁĽOVNÁ VÍNA - PEZINOK 2003. Je to výzva pre dievč atá , ktoré si chcú overiťsvoj šarm, znalosti a schopnosť
zaujímavo ich podať. Nositeľka tohto titulu bude oprá vnená reprezentovať Mesto Pezinok a Malokarpatský
región na Vínnych trhoch Pezinok, na Vinobranív Pezinku a na medziná rodnej sú ťaž i Region Regina v Brne.
Krité riáú časti v sú ť až i:
- vek - do sú ťaž e sa môž u prihlá siťdievč atá od 16 do
27 rokov;
- vzť ah k Malokarpatské mu regiónu - sú ťaž iaca
musímaťbydlisko, sídlo zamestná vateľa alebo školy v Malokarpatskom regióne, vymedzenom ú zemím po trase Malokarpatskej vínnej cesty od Bratislavy po Trnavu);
- sú ť až né disciplíny - 1. pú tavým spôsobom pripravená pozvá nka do svojho mesta, obce alebo regiónu (zatraktívnená použ itím ná reč ia, povestí, príbe-

hov a pod.), 2. preuká zanie znalosti z vinohradníctva a viná rstva (v prípade potreby organizá tor poskytne podklady z tejto oblasti), 3. voľná disciplína prezentá cia osobné ho šarmu prostredníctvom spevu, tanca, hovorené ho slova a iných foriem prejavu,
4. prezentá cia prípravy jedla typické ho pre Malokarpatský región;
- termín uzávierky prihláš ok - do 31.1. 2003 na sekretariá t sú ťaž e: Kultú rne centrum, Holubyho 42, tel.
033/641 3949. V písomnej prihlá ške treba uviesť:
meno, dá tum a miesto narodenia, bydlisko (trvalé alebo prechodné ), telefón, zamestnanie, sídlo zamestná vateľa alebo školy, osobné miery;
- termín sú ť až e: marec 2003. V prípade vä č šieho
zá ujmu si usporiadateľ vyhradzuje prá vo uskutoč niť predvýber.
Hlavným organizá torom sú ťaž e je Kultú rne centrum
Pezinok a spoluorganizá tormi Združ enie pezinských
vinohradníkov a viná rov a Združ enie Malokarpatská

Novozvolený primá tor mesta Oliver Solga pozýva obč anov na spoloč né privítanie nové ho roka a
oslavu štá tneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.
Tradič né stretnutie obč anov bude 1. januá ra 2003 na Radnič nom
ná mestí o 1.00 hodine v noci.
Oslava zač ne štá tnou hymnou, po
nej bude novoroč ný príhovor primá tora. Na zá ver sa uskutoč ní
ohňostroj.
(r)

Ď akujeme vš etkým spolupracovníkom, dopisovateľom a obchodným
partnerom za vynikajú cu
spoluprácu v uplynulom
roku. Dú fame, ž e v nej budeme pokračovať aj v
roku nastávajú com.
Redakcia

Vo štvrtok 12. decembra sa na
pôde Mestské ho ú radu v Pezinku
stretli subjekty cestovné ho ruchu,
aby zhodnotili uplynulý rok. Pripomienky, ktoré vyplynuli z tohto podujatia, sa premietnu do hodnotenia koncepcie cestovné ho ruchu a
plá nu aktuá lnych ú loh na rok 2003.
(EL)

Po oficá lnom sprístupnenízrekonštruovanej Starej radnice sa
tento objekt stane miestom prvej
vychá dzky po pamä tihodnostiach
Pezinka v roku 2003. Podujatie je
naplá nované na stredu 29. januá ra
so zrazom ú č astníkov o 16.00 hod.
pred vchodom do radnice z ulice
M.R. Š tefá nika. Sprevá dzať a rozprá vaťo jej histórii bude Peter Wittgrú ber.
(EL)

