SPEKTRUM / 3

podľa ust. § 281 a nasl. Obchod.
zák.
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
predaj nehnuteľností
v k.ú. Pezinok - Moyzesova ul.,
s cieľom výstavby garáží, v
zmysle Geometrického plánu č.
37293061 - 16/2004 zo dňa 20.9.
2004 vyhotoveného Ing. Zuzanou Lackovou a to parc. č.:
- parc č. 2996/59 - zast. plocha
o výmere 20 m2;
- parc. č. 2996/60 - zast. plocha
o výmere 20 m2;
- parc č. 2996/61 - zast. plocha
2
o výmere 20 m ;
- parc č. 2996/62 - zast. plocha
2
o výmere 20 m ;
- parc č. 2996/63 - zast. plocha
2
o výmere 20 m ;
- parc č. 2996/64 - zast. plocha
2
o výmere 20 m ;
zapísaných na LV č. 4234.
Podmienky súťaže:
Predmetom návrhu bude žiadosť
o odkúpenie pozemku; konkrétnu
garáž stanoví výberová komisia;
2
kúpna cena pozemku 1000 Sk/m
+ náklady spojené s vybudovaním
podložia pod garáže; zaplatenie
kúpnej ceny pred podaním KZ na
Katastrálny úrad; prednosť majú
občania, ktorí majú trvalý pobyt v
danej lokalite, resp. v jej blízkosti;
žiadateľ nemôže byť vlastníkom
garáže; do výberového konania sa
treba prihlásiť do 31.1. 2005; vlastník osobného mot. vozidla sa preukáže technickým preukazom vozidla. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo zrušiť súťaž.
Organizátor súťaže a bližšie informácie: Mgr. Renáta Gottschallová, ved. práv odd., č. tel. 033/6901
121, e-mail: gottschallova.renata@
msupezinok.sk.

Počet prihlásených predajcov na
tohtoročné Vianočné trhy, ktoré sa
uskutočnia 16. a 17. decembra od
10.00 - 18.00 a 18. decembra od
9.00 - 13.00 hod. na Radničnom
námestí, stále rastie. V ponuke
nebudú chýbať vianočné kytice,
košíky, vianočné pečivo, medovníky, oblátky, punč, ľudovoumelecké
výrobky, batikový textil, občerstvenie a iné. Prípadní ďalší záujemcovia o predaj tovaru súvisiaceho s
Vianocami sa môžu ešte prihlásiť
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, tel. 033/6901
125, fax: 033/641 2303, e-mail:
hagerova.zlatica@msupezinok.sk.
Súčasťou podujatia bude i kultúrny

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska pripravuje v spolupráci s Nadáciou SPP
program s názvom Mladí filantropi.
Filantropia je nezištná vzájomná
pomoc, účasť a spolupatričnosť,
ľudomilnosť, dobročinnosť, určitá
forma darcovstva snažiaca sa vyriešiť problémy iných.
Cieľom programu je rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi,

l Malokarpatský banícky spolok v
Pezinku usporiada 4. decembra o
17.00 hod. v Dome kultúry Svätobarborský šachtág.
l V pivnici Malokarpatského múzea v Pezinku sa uskutočnilo premierové vinárske podujatie pod
názvom Otváranie archívu, spojené s degustáciou odrodových
vín.

program na pódiu na námestí (štvrtok
a piatok od 16.30, sobota od 10.00
hod.), prekvapenie v nárožnom arkiéri
na Starej radnici (v piatok večer každú
hodinu) a vianočný bazár (piatok od
16.00 - 18.00 hod.) na ktorom budú
ponúkať svoje výrobky riaditeľky kultúrnych inštitúcií v Pezinku. Výťažok z
neho pôjde na charitatívne účely.
Organizátori veria, že Vianočné
trhy ponúknu nielen príležitosť na
drobné predvianočné nákupy, ale
prispejú aj k vytvoreniu sviatočnej
atmosféry v meste, stretnutiam priateľov a známych pri pohári vareného
vína, či vianočného punču alebo tanieri kapustnice, na čo nebolo po
celý rok dosť času.
(EL)

viesť ich k aktívnemu záujmu o
riešenie potrieb komunity, v ktorej
žijú a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít, ktoré
zvyšujú kvalitu života v nej.
Program Mladí filantropi (filantrop ako človek nezištne dávajúci,
dobročinný, účastný, humánne
zmýšľajúci) vznikol na základe
inšpirácie zo západnej Európy,
kde už roky funguje program
YouthBank, ktorí spravujú mládežníci. Je to program mladých pre
mladých. Mládežnícka komisia
získa možnosť podporiť projekty
(často nenáročné myšlienky a nápady), ktoré by sa inak nikdy neuskutočnili a súčasne reálnu zodpovednosť za rozhodnutia realizovaných projektov. Úlohou grantovej
komisie mladých bude vyhľadávanie neaktívnej mládeže a jej
motivovanie k činnosti. Zároveň
vytvorenie pravidiel pre podávanie
žiadostí, vyhlásenie grantového
kola, prijímanie grantových žiadostí, konzultácie prijatých projektov a iné.
Mladí Pezinčania do 25 rokov, ak
vás zaujali tieto myšlienky, kontaktujte nás: 641 3011, príp. 0905 960
797, revia@revia.sk.
(revia)

REKLAMA

Tak, a máme tu novembr. Dovolte, abych hnet na začátku podzekoval pánom meským radným,
kerý na októbrovém zasednucí
schvályly tú Fortnu. Novembr je
plný šelijakých výročí a spomýnek, a parádnych mén. Hnet na
začátku zme si spomenuli na
tých, čo sú uš neny medzi nama a
aj na šeckých svatých. To sú tý
dny, kedy je na cinteri vácej živých jako mŕtvych a ftedy aš tak
moc nykomu nevadzí, že ten náš
cinter neny vúbec osvetlený, lebo
to nahradzá svýčky. Na svatého
Marcina zme si v meskej pivnyci
nehali požehnat mladé vínka a
jasne, že zme ich hnet aj okoštovali. V novembri si spomíname aj
na dve revolúcie a neny žádna
tajnost, že ešče furt je dosci takých ludzí, kerý si račej spomýnajú na tú velkú októbrovú a
ešče aj socialistyckú, jako na tú
našú malú zamatovú a hádam aj
kapitalistickú. Prectafte si, že nekerý z nych sedzá dokonca f parlamence, čo znamená, že ich tam
pravdepodobne aj negdo zvolyl.
Proci gustu žáden dišputát, ale já
osobne si račik spomenem na tú
našu zamatovú, kerej sem sa
zhodu okolnoscí aj prámo zúčastnyl. Moc sa mi ze začátku nescelo, lebo bolo dost zima, ale ket
sem si vyskúšal jaké je na tých
námescách hórko, bolo rozhodnuté. Aj gvúlyva inačím vecám,
keré by mi neskaj negdo mlačí
jako 25 rokú len čaško pochopil a
uveril. A to je dobre! Nakonec sa
to šecko podarilo a išlo to celkem
hlatko rýchlo a f šeckej slušnosci.
F Pezinku zme konkrétne začli tú
revolúciu na Cajle v osvetovej
besedze, gdze ftedy sýdlylo naše
divadlo a tam zme celý den aj celú
noc prepisovali vyhlásená, vymýšlaly, písaly a malovaly plagáty
a letáky, taká malá manufaktúra
to bola. Ket bolo nečo hotové,
hnet zme s tým utekali dole do
mesta a vylepovali postupne celé
mesto. Ket išli ráno prvý ludé na
autobus do roboty, nemóhly si
nefšimnút, že sa nečo stalo. Hnet
nato zme podaly vyhlásená na
národný výbor a meskému výboru KSS, čo bolo praktycky to
isté a začalo sa potpisovány požadavek, čo boly f tých vyhlásenách. Na Cajle bolo dost zima a
bolo to aj daleko a tak zme boli
rádzi, ket nás zebrala pot
ochranné krýdlo ftedajšá rydzitelka vinohradnýckeho múzea,
kerú zme dobre poznaly s predešlých akcií našeho divadla. A tak
sa revolúcia presunula tam gdze
patryla - na ftedajšú Revolučnú
ulyc. Tak, alebo ináč, každý z nás
nejako pocícil výsletky tých revolučných dný. Naposledy to pocícila autobusama cestujúca verejnost f púlke tehoto mesáca, ket sa
vedený tých autobusú rozhodlo,
že zrovna prostrednýctvem svojich zákaznýku oznámi minysterstvu, že má od neho málo penes.
Asi sa to ale minulo účinkem, lebo
šeci nadávali na tých autobusárú
a nygdo na to ministerstvo. Áno,
aj totok je tá sloboda za kerú zme
bojovaly.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

