V

poslednú augustovú nedeľu sa uskutočnil
II. medziná rodný sú ťaž ný festival malý ch
dychový ch hudieb pod ná zvom Dychovky v preš i. Na sú ťaž nej časti sa zú častnilo š esť hudieb,
š tyri zo Slovenska (Minciar z Kremnice, Magu-

ranka z Kanianky, Viš tučanka z Viš tuka, Cajlané
z Pezinka) a dve zo zahraničia (Kotá ranka z Luž nej, Č R a Ú jfalusi Fú vós Zemekar, Maďarsko).
Hosťom podujatia bola moravská Tufaranka.
O festival zo strany občanov bol nečakane
veľký zá ujem, ná dvorie zá mku, kde sa už tradične sú ťaž konala, sa zaplnilo ako nikdy predtý m, takž e sa vš etký m divá kom ani neuš lo
miesto na sedenie.
.
(pokrač ovanie na 7. strane)

Víťazom parlamentný ch volieb v SR, ktoré sa uskutočnili v dňoch 20. a
21. septembra, sa stalo HZDS s 19,50 percenta, druhá bola SDKÚ 15,09
percenta, tretí Smer 13,46 percenta, ďalej SMK 11,16 percenta, KDH 8,25
percenta, ANO 8,01 percenta, KSS 6,32 percenta. Tý chto sedem strá n a
hnutí bude maťzastú penie v parlamente na nadchá dzajú ce š tyri roky.
V okrese Pezinok sa na voľbá ch zú častnilo 70,78 percenta voličov. Najviac hlasov získalo SDKÚ 23,91 % (7349), HZDS 19,67 % (6045), Smer
16,03 % (4925), KDH 8,15 % (2506), ANO 7,66 % (2353), HZD 4,47 %

Užniekoľko týždň ov vopred avizovali miestne mé diá a reklamné nosič e prekvapenie pre mesto Pezinok zo strany firmy Orange. K odhaleniu tohto tajomstva došlo vo štvrtok 12. septembra pred Informač ným centrom v Pezinku, kde
riaditeľ spomínanej firmy Pavol Lanč arič odovzdal primá torovi mesta Ivanovi
Pesselovi desať bicyklov ako príspevok k rozvoju miestneho cestovné ho ruchu.
Verme, že mesto - jeho samosprá va a obč ania budú dobrými sprá vcami
týchto darovaných dopravných prostriedkov, aby dlho spríjemň ovali chvíle
oddychu č o najväč šiemu poč tu zá ujemcov, aby tak, ako spá jajú na diaľku
služby firmy Orange, pomá hali tieto bicykle spá jaťich užívateľov s prírodou a
rôznymi turistickými pozoruhodnosťami Pezinka a okolia.
Mesto Pezinok aj touto cestou ďakuje Orangu a firme Anec Tel Group s.r.o.,
ktorá je autorom ná padu a realizá torom marketingovej strá nky tohoto gesta,
za nevšedný dar.
Bicykle si môžu obč ania i ná vštevníci Pezinka požič iavaťpo preuká zanísvojej totožnosti v Informač nom centre na Radnič nom ná m. 7, denne od 10.00 do
18.00 hod., v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. (tel. 033/6901 102).
(EL)

Z volebnej miestnosti
na ZŠ Holubyho
(1375), KSS 4,41 % (1354), SNS 4,32 % (1328), PSNS 3,35 % (1031),
SDA 2,12 % (653).
Ostatný ch pätná sťstrá n nezískalo ani 2 percentá hlasov. Najvyš š ia ú časťna
voľbá ch bola v Jablonci 79,38 percenta, kde získalo HZDS až 34,16 % hlasov. SDKÚ bola najú speš nejš ia v Limbachu, kde ju volilo 32,67 % voličov.
Ako sme volili v Pezinku ?
V Pezinku sa na voľbá ch zú častnilo 12274 voličov (71,38 %). Najviac
hlasov získala SDKÚ 25,93 percenta Nasledujú : Smer18,69 %, HZDS
15,86 %, ANO 7,92 %, KDH 7,03 %, KSS 5,40 %, HZD 3,97 %, SNS 3,61
%, PSNS 2,71 %, SDA 2,47 %, SDĽ 1,32 %,
(Pokrač ovanie na 3. strane)

Ľ ubica Toporová s dvoma medailami z majstrovstiev sveta vo Vysokých Tatrá ch.

Slovenská reprezentantka v
rá dioorientačnom behu Ľubica
Toporová (píš eme o nej aj na 10.
strane) dosiahla v uplynul ý ch
dňoch ďalš í vynikajú ci ú spech.
Na majstrovstvá ch sveta v Tatranský ch Matliaroch sa umiestnila v ž enskej kategórii za ú časti
31 preteká rok na skvelom druhom mieste a získala pre Slovensko striebornú medailu.
Mladá Pezinčanka sa pričinila aj
o zisk bronzovej medaily v druž stvá ch ž ien, keď bola z trojice slovenský ch preteká rok najú speš nejš ia.
Vý sledky Ľ. Toporovej na MS
boli príjemný m prekvapením a v
neveľkej slovenskej vý prave urobili veľkú radosť.
(mo)

