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Ako sme už avizovali v októbrovom čísle, mesto Pezinok organizuje v dňoch 18. - 20. decembra
Vianočné trhy. Uskutočnia sa v Mestskej vinotéke a na Radničnom námestí - vo štvrtok a piatok od 10. do
18. hod. a v sobotu od 10. - 17. hod.
Vianočnú atmosféru okrem reprodukovanej hudby by mali pomôcť vytvoriť hudobníci a speváci z pezinskej ZUŠ, z Dubovej a chrámový
zbor Ad Una Corda. Záujemcovia o
predaj typického vianočného tovaru
(oplátok, medu, sviečok, stromčekov, kvetinových aranžmánov,
ozdôb, vianočných pohľadníc a
pod.), ľudovoumeleckých výrobkov,
občerstvenia sa môžu prihlásiť do
10. decembra na Mestskom úrade v
Pezinku, č.dv. 20c, tel. 033/6901
125. Priestory na predaj počas tejto
akcie dostanú bezplatne.
Všetkých občanov mesta i jeho
návštevníkov srdečne pozývame
nielen na predvianočné nákupy, ale
hoci len na malé zastavenie s priateľmi a známymi v predvianočnom
zhone pri pohári čaju, či vareného
vína.
(EL)

Symbolickú bodku za uplynulým
rokom 2003 z pohľadu turizmu dalo
stretnutie subjektov cestovného
ruchu so sídlom v Pezinku, ktoré sa
uskutočnilo vo štvrtok 27. novembra v Mestskej vinotéke. Prítomní
zástupcovia samosprávy, ubytovacích a stravovacích zariadení, cestovných kancelárií a primárnej ponuky cestovného ruchu sa venovali
hodnoteniu turistickej sezóny v
roku 2003 a hlavným podujatiam
relevantným z hľadiska cestovného ruchu pripravovaných v roku
2004. Súčasťou stretnutia bola aj
pezinská premiéra filmu Krajina
ako víno (v réžii Vladimíra Balca),
ktorý vďaka podpore programu
Phare zrealizovala Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky.
(EL)

Na 3. strane prinášame článok: Poškodenie dobrého
mena stavebníkov otca a
syna Pavla a Petra Satinu, v
súvislosti s výstavbou Bytového domu Zelený dvor.

Jesenná turistika v pezinských horách.

V tretí novembrový víkend sa
uskutočnili v našom regióne dni
otvorených pivníc. Podľa rakúskeho vzoru aj naši vinári v tomto čase
otvárajú pohostinne svoju náruč
milovníkom zlatistého moku, aby
ochutnali ich skvelé výrobky. To, že
to robia priamo na mieste, kde sa
tento obľúbený nápoj vyrába, zreje
a skladuje, je pre konzumentov
nevšedná a lákavá príležitosť.
Pezinskí vinári ponúkali svoje
vína stovkám návštevníkov na viacerých miestach, tí väčší samostatne, menší spoločne. Všetkých však
spájal rovnaký cieľ dať svojim
hosťom ochutnať tie najlepšie naše
vína.
Víno je produkt, ktorý môže výrazne ovplyvniť rozvoj turizmu v

našom meste. K ponuke skvelých
vín nevyhnutne patria trvale kvalitné služby, atraktívne prostredie,
nesmú chýbať pohostinní ľudia.
Niečo už máme,
o mnohé sa musíme spoločne
usilovať, a by
sme neboli cieľom návštev vyznávačov vín
len pri niekoľkých organizovan ých akciách.
Usporiadatelia
t o h t o ro č n ý ch
Dní otvorených
pivníc ponúkali
ochutnávky v 57

Parlament schválil 5. novembra
zákon o zrušení 79 okresných úradov k 31.12. 2003. Namiesto nich
vznikne 50 obvodných úradov. Tie
však z terajších OkÚ prevezmú iba
časť agendy. Stratia odbory životného prostredia, pozemkový, poľnohospodársky, lesný a pôsobnosť
v oblasti sociálnej, školskej a dopravy. Od 1. januára 2004 sa vytvoria aj ďalšie úrady špecializovanej
správy, ktoré budú podliehať rezortným ministerstvám. Spolu
vznikne 8 krajských úradov s dvo-

ma odbormi a 50 obvodných úradov s tromi odbormi.
Špecializovaná štátna správa na
Slovensku bude mať 46 obvodných
úradov pre dopravu, 44 obvodných
pozemkových úradov, 39 obvodných lesných úradov, 45 územných
úradov sociálnych vecí, 46 obvodných úradov životného prostredia a
38 sieťových pobočiek úradov pre
verejné zdravotníctvo, 45 územných úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny a 88 detašovaných pracovísk.

2003

V Partizánskom sa 14. novembra uskutočnil jubilejný
30. ročník celoslovenského
festivalu začínajúcich spevákov populárnej piesne
Zlatá črievička. Do desiatky
finalistov, ktorú vybrala porota zo 67 prihlásených spevákov sa dostali dve Pezinčanky - Ivana Poláčková
a Miroslava Sandtnerová.
Obe boli v súťaži mimoriadne úspešné.
Absolútnou víťazkou sa
stala osemnásťročná študentka Ivana Poláčková,
ktorá získala Zlatú črievičku, Cenu mediálnej poroty i Cenu diváka. Bronzovú črievičku si odniesla
23-ročná vysokoškoláčka
Miroslava Sandtnerová.
Festival Zlatá črievička
patrí medzi najstaršie súťaže začínajúcich spevákov v
strednej Európe.

pivniciach v 22 mestách a obciach
Malokarpatského regiónu. Podujatie navštívili asi dve tisícky záujemcov o výborné vína.
(mo)

Ktoré úrady budú
sídliť v Pezinku?
Pezinok bude sídlom obvodného úradu (úrad rezortu vnútra).
Ten bude mať tieto tri odbory: odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania
a odbor civilnej ochrany a obrany.
O čom rozhoduje: verejné zbierky,
kontrola štátnych symbolov, štátne
občianstvo, voľby, živnostenské
podnikanie, civilná ochrana obyvateľstva a obrana.
Pokračovanie na 3. strane

