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V utorok 1. apríla 2003 oslávime
58. výroč ie oslobodenia Pezinka.
Slávnostné príhovory primátora
mesta, predsedu MO SZPB v
Pezinku a akt kladenia vencov sa
uskutoč nia o 15.00 hod. pri pomníku na Mladoboleslavskej ulici.
Zraz ú č astníkov osláv bude v Zámockom parku.
Usporiadateľom celomestských
osláv je Mesto Pezinok sa MO
SZPB v Pezinku.

V dň och 16. a 17. mája 2003 sa
uskutoč ní referendum o vstupe SR
do Euró pskej ú nie. Na hlasovacom
lístku bude otázka: "Sú hlasíte s tým,
aby sa Slovenská republika stala
č lenským štátom Euró pskej ú nie?"
Obč ania označ ia na lístku áno, alebo
nie.
Podľa rozhodnutia primátora
mesta bude v Pezinku zriadených 15
volebných okrskov (zoznam uverejň ujeme na 2. strane). V piatok 16.
mája budú volebné miestnosti otvorené od 14.00 do 22.00 a v sobotu
17. mája od 7.00 do 14.00 hod.
Do zoznamov oprávnených obč anov na hlasovanie v referende
možno nahliadnuť a vykonať v nich
zmeny na Mestskom ú rade, Radnič né nám. 7, kanc. č . 7.
Právo hlasovať majú obč ania, ktorí
v deň referenda dovŕšili vek 18 rokov.
Oprávnený volič pri vstupe do hlasovacej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť obč ianskym
preukazom a predložiť hlasovací
preukaz.
Ď alšie informá cie na 2. strane
(mo)

Na snímke zľava - Veronika Sobotová z Vištuka, Klaudia Tretinová z
Pezinka a Nina Daraž ová z Gajár.

V Dome kultú ry v Pezinku sa prvýkrát uskutoč nila voľba kráľovnej vína. O tento titul sa uchádzalo trinásť dievč at - študentiek zo Strednej
vinársko - ovocinárskej školy v Modre a Stredné ho odborné ho uč ilišťa
Pezinok, Komenské ho ul.
Na dievč atáč akali štyri sú ťažné disciplíny - test zo znalostíz vinohradníctva a vinárstva, pozvánka do regió nu a prezentácia typické ho regionálneho jedla, voľná disciplína a ťahanie vína. Osemč lenná porota pod
vedením Ing. Gabriely Vojtekovej sa nakoniec zhodla na tom, že najlepšie v sú ťaži obstála 20-roč ná Pezinč anka Klaudia Tretinová, bývalá absolventka SVOŠ v Modre. Na druhom mieste sa umiestnila Nina Daražová z Gajár, na treťom Veronika Sobotová z Vištuka (obe sú študentkami SVOŠ).
Úspech študentiek modranskej SVOŠ bol jednoznač ný, avšak treba
priznať, že boli v istej výhode, pretože niektoré sú ťažné disciplíny sú
sú č asťou výuč by na tejto škole. Dobre si však poč ínali i dievč atáz pezinské ho uč ilišťa, medzi ktorými bola aj ďalšia Pezinč anka Valé ria Uhrová.
Pokrač ovanie na 11. strane

Aj tento rok sa uskutoč níverejná
finanč názbierka Deň narcisov 2003.
Tentoraz to bude v piatok 4.
apríla v č ase od 10.00 do
18.00 hodiny.
Deň narcisov - v tento deň
sa prebú dza ľudská vzájomnosť, ochota otvorene
vnímať problé m nádorových
ochorení a aspoň troškou
prispieť k boju proti tejto zákernej chorobe, ktorá sa vola rakovina.
Buďme aj my, obyvatelia Pezinka i
celé ho okresu, pri tom a pomôžme
spolu dobrej veci.

Stač íak v tento deň sa ozdobíme
narcisom od aktivistov Ligy proti
rakovine, prípadne aj prispejeme do zbierky - hoci
len symbolicky. Finanč ný
príspevok obč ana je dobrovoľný a jeho výška nie
je nič ím limitovaná.
S Ligou proti rakovine
nosíme kvet ľudskosti. Ako
znak podpory s ľuďmi, ktorým osud nadelil ťažký suboj s rakovinou.
Nádej týchto ľudíje aj našou nádejou.
(skv)

Primátor mesta Oliver Solga pozval na piatok 28. marca pedagogických pracovníkov všetkých pezinských škôl (materských, základných a stredných) do Domu kultú ry
na stretnutie pri príležitosti Dň a
uč iteľov. Po slávnostnom príhovore, v ktorom okrem blahoželania k
ich sviatku bude informovať i o niektorých aktuálnych otázkach sú visiacich so situáciou v školstve po
prechode kompetencií na samosprávy, sa uskutoč ní divadelné
predstavenie Zlaté jazero v podaní
č eských hercov, medzi ktorými
budú Květa Fialová a Radek Brzobohatý.
Organizátori podujatia ďakujú
firme VITIS TRADE s.r.o. za sponzorský príspevok.
(EL)

