V utorok 14. júna sa uskutočnilo v
Historickej sieni Starej radnice slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom primátor
mesta Oliver Solga odovzdal mestské ocenenia viacerým jednotlivcom a kolektívom.
Najvyššie mestské vyznamenanie ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PEZINKA v tomto roku udelili
donovi Štefanovi Sandtnerovi,
pezinskému rodákovi, kňazovi a
básnikovi, za kresťanské a hlboko
humanistické literárne dielo, prekladateľskú činnosť a za príklad
občianskej statočnosti s akou vzdoroval totalitnému politickému režimu.
CENU JOZEFA ĽUDOVÍTA HOLUBYHO Mestské zastupiteľstvo
udelilo archeológovi a zástupcovi
riaditeľa Archeologického múzea v
Bratislave PhDr. Zdenkovi Farkašovi, CSc., za dlhoročnú odbornú
prácu v oblasti archeológie a histórie, najmä za aktívnu prácu pri
archeologických výskumoch v našom meste za spolupráce s Mestským múzeom v Pezinku a za propagáciu Pezinka v odbornej tlači a
na výstavných prezentáciach.
Mestské vyznamenanie a medailu ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ
MESTA udelilo Mestské zastupiteľstvo MUDr. Pavlovi Poláčkovi,
dlhoročnému členovi Klubu orientačného behu Sokol Pezinok, za
obetavú organizátorskú prácu pri
príprave celoslovenských a medzinárodných podujatí a najmä za
dlhoročnú prácu v prospech športu
a jeho propagáciu medzi deťmi a
mládežou.
Primátor mesta udelil CENU PRIMÁTORA spolu s pamätnou plaketou týmto jednotlivcom a kolektívom:
– Mestskej organizácii Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Pezinku za dlhoročnú obetavú prácu vedenia i členov organizácie pri príprave spomienkových slávností najvýznamnejších udalostí 20. storočia, akými
sú Oslobodenie nášho mesta a
Slovenska a Slovenské národné
povstanie;
– Malokarpatskému baníckemu
spolku, za udržiavanie baníckych
tradícií v našom meste, za organizovanie výstav a účasť na spoločenských podujatiach a za reprezentáciu mesta na mnohých významných podujatiach;
– Združeniu pezinských vinohradníkov a vinárov, pri príležitosti 10. ročníka Vínnych trhov, ktorých je úspešným organizátorom,
ale najmä za udržiavanie a rozvoj
vinárskych tradícií v našom meste
a za reprezentáciu Pezinka na vinárskych podujatiach doma i v zahraničí;
– Eve Šiškovej, za dlhoročnú obetavú prácu v podnikateľskom hnutí,
najmä za pomoc a pôsobenie
medzi ženami – podnikateľkami, za
redakčnú prípravu časopisu Pezinský podnikateľ, ale aj za umelecké
a kultúrne aktivity a účasť na reprezentácii mesta;

Pohľad na účastníkov slávnostného zasadnutia.
– akad. maliarovi
a grafikovi Igorovi Piačkovi, za
kvalitnú umeleckú
tvorbu v oblasti
grafiky, maľby a
ilustrácie, ako i za
reprezentovanie
mesta na domácich i zahraničných výstavách;
– Svatave Špánikovej, za dlhodobé vynikajúce
športové výsledky
korunované titul om ma j s t e r k y
sveta a majsterky Najvyššie mestské vyznamenanie Čestné občianEurópy v kickbo- stvo z rúk primátora Olivera Solgu preberá don
Štefan Sandtner.
xe.
Súčasťou slávnosti bolo poďakovanie primátora úspešným športovcom, ktorí reprezentovali mesto na nedávnych majstrovstvách Európy v kickboxe v Bratislave
– Alexandre Horákovej (majsterka Európy), Andrei Šiškovej, Marekovi
Mistríkovi, Michalovi Peniakovi, Andrejovi Palčíkovi a úspešnému
(mo)
trénerovi Miroslavovi Horákovi.

V stredu 15. júna Bratislavský
samosprávny kraj udeľoval výročné ceny významným občanom
kraja. Jedným z ocenených bol aj
Ing. Jozef Stanovský, ktorý z rúk
župana Ľuba Romana prevzal medailu Za zásluhy o rozvoj Bratislav-

ského samosprávneho kraja, za
riešenie Podkarpatského kanalizačného zberača. Ako sme už informovali návrh na vybudovanie spoločnej kanalizácie v našej oblasti
vzišiel na pôde Mesta Pezinka.
(mo)

V piatok 3. júna 2005 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v
Bratislave podpísali traja zástupcovia inštitúcií z malokarpatského regiónu
grantové zmluvy, ktoré ich oprávňujú čerpať prostriedky z Phare CBC
spoločného fondu malých projektov SR – Rakúsko. Okrem samosprávy
Mesta Pezinka boli medzi nimi i Európsky vinársky rytiersky stav, ktorého
konzulát má sídlo v Pezinku a Združenie Malokarpatská vínna cesta.
Mesto Pezinok na realizácii projektu Partnerstvo ide aj cez žalúdok získalo
44 198 eur. Jeho cieľom je vzájomné spoznávanie dvoch susedných
národov (slovenského a rakúskeho) aj cez ich gastronómiu. Výstupom by
mal byť Kalendár kulinárskych podujatí na rok 2005 na oboch stranách
hraníc (v tlačenej i elektronickej podobe), Receptár regionálnych špecialít
malokarpatského regiónu a Burgenlandu, propagačno–inštruktážny film,
nové produkty cestovného ruchu, tzv. kulinárske chodníčky a kultivácia
odbornej úrovne budúcich pracovníkov v oblasti gastronómie (kuchárov a
čašníkov) v oboch krajinách.
(EL)

V minulých číslach Pezinčana
sem písal o tém, jaký sem hrdý
na to, že sem Pezinčan. Né, nebojte sa sem a ostávam hrdý
nadálej, to ale neznamená, že
nebudem krytycký a budem pryžmurovat oči nat tým, čo sa mi
nelúbi. Šeci hádam uznáte, že
to by nebolo správne a dobre.
Tot minule sem si vyrazil večer
do ulíc, hórko bolo jak v rici, reku, sednyme si tutok na terasu a
dáme si pifko. Čašnýk po nás
kukal nejak podozryvo, ale pivo
ochotne donésel a ešče sa aj
usmál. Asi za deset minút sa
vrácil spátky a že či by zme
móhli zaplacit, že sa terasa zavýrá. Za pet minút došel znova, uš
trocha nervóznejší a že či by
zme mohly dopit a vypadnút,
lebo je deset hodzín a padla. Já
sem len vyvalyl oči a opýtal sem
sa ho prečo a on na to, že to je
narýdzený mesta a že to ešče aj
dost prýsne kontrolujú meský
fízly. Tak, reku nebudem robyt
dusno a ideme o dúm dál. Dojdeme na dalšú terasu, tá úplne
prázna, vnútri f šenku tlačenyca
jak v raném autobusy do Blavy a
ludé, kerý trčaly ven nám oznámily, že terasa je len do deset a
okolo akurát prefrčalo auto meskej polýcije. Tak, je to pravda,
zaťal sem zuby a zahrešil dost
nechutnú nadáfku, kerá spomýnala aj bolševika. Gdze sú tý
časy, ket zme po otvorený hranýc šeci nabehly do Výdny a
pochvalovaly si, že aj o púlnoci
si tam človek móže dát pivo,
alebo baraj zmrzlynu. Jak zme
si pochvalovaly dovolenky, na
kerých sa šenky zavýraly aš ket
odešly hosci. Šeci zme sa tešily
na to, kedy to aj u nás bude tak.
Asi aš ket sa zobudzíme. Áno,
išly zme nakonec do starej radnyci, ale any venku, any vnútri
nebolo volné mýsto. S príjemného letného večera sa stal nevrlý a išli zme domú. Já vým,
dobre poznám tý reči o rušený
nočného klydu, ale ten, gdo si
chce sednút do drahého šenku,
nejde rušit nočný klyd a tý vypiči,
čo o púlnoci vypadnú z pátej
cenovej skupiny a potrebujú
hulákat, oščávat každý roch a
prevracat smecáky, tý ho budú
rušit tak, či tak. No a nygdo nevyráta o kolko penes prichádza
samé mesto na danách. Chvályme sa tým, jaké zme kultúrne
mesto, jaké tu máme šelijaké
festivaly, ale to, že si f centre
mesta po desátej nemá človek
dze sednút to nykeho nezaujíma. A to ešče nehovorým o rovnosci šancí. Z nedostatku mýsta
nespomýnam any pešú zónu,
kerú má uš každá vačá dzedina,
len pezinský radný pány na nu
ešče nenabraly odvahu.
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