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Každoročne v deň výročia udelenia výsad slobodného kráľovského
mesta Pezinka (14.júna) sa koná
slávnostné zasadnutie mestského
zastupiteľstva, na ktorom sa odovzdávajú ocenenia významným
osobnostiam a kolektívom.
V tomto roku sa akt odovzdania
ocenení uskutočnil v zasadačke
mestskej rady v Starej radnici. Ocenenia z rúk primátora Olivera Solgu
prevzali:
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho
výtvarný umelec, keramikár Jozef
FRANKO - za mimoriadne úspechy dosiahnuté vo svojom odbore a
za reprezentáciu mesta v oblasti
kultúry. Svojou figurálnou a monumentálnou tvorbou sa zaradil
medzi najvýznamnejších tvorcov
keramiky na Slovensku, významne
sa podieľa na rozvíjaní tradície čerpajúcej z ľudového umenia a umeleckého remesla nášho regiónu.
Cenu primátora - pamätnú plakeMedaila Za zásluhy o rozvoj
tu, ktorá sa udeľuje občanom
mesta, ktorá sa udeľuje občanom
mesta a iných miest a cudzím
mesta Pezinka, občanom iných
príslušníkom a právnickým osomiest a cudzím štátnym príslušníbám, ktoré vo svojom odbore
kom a právnickým osobám, ktoré
prispeli výnimočným spôsobom k
sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a budovanie
rozvoju alebo propagácii Pezinka
jeho demokratickej samosprávy.
Viole KILHOFOVEJ - dobrovoľnej
Dobrovoľnému hasičskému
darkyni krvi, nositeľke diamantovej
zboru v Pezinku - pri
príležitosti 130. výročia
vzniku, za dlhoročnú
obetavú činnosť v prospech občanov mesta
a za systematickú
prácu s mládežou;
Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska pri
príležitosti 10. výročia
vzniku, za propagáciu
pekárskeho remesla,
systematické vzdelávanie profesionálov pekárov a cukrárov, ale i za
prácu s mladými ľuďmi
a účasť na spoločen- Ocenenie z rúk Olivera Solgu preberá záskom živote mesta.
stupca Cechu pekárov a cukrárov regiónu
Ocenenie Za zásluhy o západného Slovenska Ladislav Kyselica.
rozvoj mesta prevzali aj
bábkoherci Ľubomír PIKTOR a
Jánskeho plakety, za dlhoročnú
Kata rína AU LITIS OVÁ vysoko humánnu činnosť v prospech chorých ľudí;
PIKTOROVÁ, ktorí ho získali už v
minulom roku, ale z dôvodu účinkoJozefíne MRAVCOVEJ - dobrovania v zahraničí si ho neprevzali.
voľnej darkyni krvi, nositeľke diamantovej Jánskeho plakety, za vyMesto ním ocenilo originálnu umeleckú činnosť,aktivity v prospech
soko humánnu činnosť v prospech
chorých ľudí;
detí a mládeže a reprezentáciu PeĽubici VYBERALOVEJ - riadizinka doma i v zahraničí.

teľke HESTIA domova sociálnych
služieb pre deti, za dlhoročnú a obetavú činnosť v prospech hendikepovaných detí a mladých ľudí i za
propagáciu týchto aktivít;
Ľudovítovi ŠUŠOLOVI - dlhoročnému predsedovi mestskej organizácie SZPB v Pezinku, za osvetové
a spoločensko-politické aktivity,
ktoré sú zamerané na propagáciu
významných historických udalostí v
dejinách slovenského národa 20.
storočia;
Pavlovi ČERNÁKOVI - riaditeľovi
Pinelovej nemocnice, za dlhoročnú
vedeckú, riadiacu a popularizačnú
činnosť v oblasti modernej psychiatrie;
Františkovi FÉDEROVI - pri príležitosti životného jubilea, za aktívne umelecké pôsobenie a dlhoročnú propagáciu dychových hudieb, poriadanie festivalu Dychovky
v preši a organizačný podiel na kultúrno-spoločenských podujatiach v
meste;
Svatave ŠPÁNIKOVEJ - za získanie titulu Majster sveta v kickboxe v
semikontakte žien v roku 2003 v
írskom Killamy.
Primátor vo svojom príhovore ocenil angažovanosť a výsledky práce
ocenených a poďakoval sa im za
pomoc a reprezentáciu Pezinka.
Po slávnostnom zasadnutí boli
ocenení i hostia pozvaní na malé
občerstvenie do Mestskej vínotéky.
Prítomní využili túto príležitosť na
voľnú diskusiu o práci, o živote v
meste a rôznych iných problémoch.
(mo)

Týždeň malokarpatského folklóru
vyvrcholí v Pezinku v nedeľu 4. júla
folklórnym festivalom Návraty. Aj
jeho 2. ročník sa uskutoční pri príležitosti otvorenia pezinského Kultúrneho leta v priestoroch pred Zámkom. V programe, ktorý sa začne o
16. hod., sa predstavia folklórne
skupiny zo Šenkvíc, Senca, Častej
a z pezinskej Základnej umeleckej
školy. Ich vystúpenia spestria
ukážky a rozprávanie o krojoch z

va, cigánske tkanice alebo ako sa
robia frkacule, môže prísť v uvedené dni priamo pred Radnicu, prípadne sa prihlásiť vopred na tel. č.
641 3011. Vstup je voľný.
Hlavnými organizátormi podujatia
sú Mesto Pezinok, Malokarpatská
nadácia Revia a Kultúrne centrum,
spoluorganizátormi Malokarpatské
múzeum, mediálnymi partnermi
Televízia Pezinok a časopis Pezinčan. Koordinátorkou a autorkou
projektu je Zuzana Frnová.
(EL)

nášho regiónu a degustácia tradičných gastronomických špecialít.
Súčasťou podujatia bude aj trh s
výrobkami vyhotovenými v rámci
remeselníckych dielní od utorka
29. júna do piatku 2. júla v priestoroch pred Starou radnicou (29.6.
9.00 - 12.00, 30.6. - 2.7. od 15.00 18.00 hod.).
Kto sa chce naučiť maľovať na
sklo, vyrobiť si textilnú bábiku, hlinený šperk, výrobky z drôtu a dre-

20

rokov od vzniku džuda v Pezinku;

55

rokov trvania partnerstva miest Pezinka a
Mladej Boleslavi;

130

rokov od založenia dobrovoľného hasičského
zboru v Pezinku;

1994

rok vzniku Klubu podnikateľov mesta Pezinka (10-ročné jubileum).

Na začiatku letnej turistickej sezóny pozýva Mestský úrad v Pezinku všetky subjekty cestovného
ruchu na stretnutie, ktoré sa tentoraz uskutoční v stredu 30. júna o
17. hod. v budove úradu, v zasadačke č. 12. Jeho cieľom je výmena informácií o pripravenosti
jednotlivých zariadení primárnej i
sekundárnej ponuky cestovného
ruchu na príchod turistov a nových
službách, resp. podujatiach. Hovoriť sa bude o nových projektoch a
marketingových aktivitách v oblasti
cestovného ruchu. Na stretnutí
budú vítaní nielen prevádzkovatelia ubytovacích či stravovacích zariadení, ale aj správcovia historických objektov, kultúrnych inštitúcií
a iné subjekty, vrátane študentov a
občanov, ktorým záleží na tom, aby
bolo naše mesto čo najpríjemnejším hostiteľom pre jeho návštevníkov.
(EL)

l Pán primátor, prečo bol na
orientačných tabuliach v grinavskej časti mesta prelepený text časť Grinava?
- Pretože nebol v súlade so zákonom o označení miest a obcí.
Miestna časť Grinava oficiálne neexistuje, v takom prípade by musela
mať štatút a svoje zastupiteľstvo. Nie
je to žiadny krok proti Grinave, ale
zákon musíme dodržiavať. Prelepené tabule budú po vyhotovení nových vymenené. Historické označenie bývalých samostatných obcí Grinavy a Cajly chceme riešiť tým, že
na ich začiatku umiestnime pôvodné
erby, čo bude zaujímavé aj pre turistov a bude to tiež v súlade so záko(mo)
nom.

Milí čitatelia,
dovoľujeme si vás upozorniť, že
najbližšie číslo Pezinčana vyjde
skôr ako inokedy. Termínom vydania bude tentoraz piatok 16.
júla. Vychádzame tým v ústrety
pracovníkom tlačiarne, aby si
mohli čerpať dovolenky.
O Pezinčana vás nepripravíme ani cez letné dovolenkové
obdobie, v auguste vyjde v piatok 27.8. a v septembri v stredu
22.9. (k Vinobraniu). Redakcia

