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V sobotu 17. júna 2006 sa
uskutočnia voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. Zvolíme si zástupcov, ktorí nás budú
zastupovať v najvyššom zákonodarnom orgáne a výsledky volieb
ovplyvnia aj zloženie novej vlády
a celkový vývoj v našej spoločnosti.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny.
Viac informácií nájdete na 2.
strane.
(r)

V stredu 24. mája sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov XIV. ročníka Literárnej
súťaže žiakov a študentov o
Cenu primátora Pezinka.
Odborná porota na čele s
PaedDr. Reném Bílikom, CSc. hodnotila 61 súťažných prác.
V kategórii Žiacké práce – próza
1. miesto získali Lenka Sklenárová a Lucia Stolářová zo ZŠ Na
bielenisku za prácu Sekera. Druhé
miesto obsadila Romana Hupková s prácou Romana, tretie Simona Blanáriková zo ZŠ Kupeckého s prácou Spisovateľka.
V kategórii Žiacke práce – poézia
bolo poradie: 1. Viacvýznamovosť
Tachykardia – Michaela Žureková, ZŠ Holubyho, 2. Marco – Marek
Chovanec, ZŠ Fándlyho, 3. Genialita – Naďa Doliaková, ZŠ Holubyho.
Pokračovanie na str. 3

Aj deti z Materskej školy Za hradbami sa tešia na svoj sviatok.

Ďalšie významné ocenenie získalo naše mesto, keď 2. mája v Banskej Bystrici nám minister výstavby a regionálneho rozvoja László
Gyurovszky slávnostne odovzdal prvú cenu v celoslovenskej
súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005.
Toto ocenenie sme dostali za nájomný bytový dom na Zumberskej ulici
a spolu s diplomom aj šek na 50 tisíc korún, ktoré sa použijú na úpravu
okolia bytovky. Spolu s primátorom Pezinka Mgr. Oliverom Solgom si
ocenenie z rúk ministra prevzal aj zástupca realizátora stavby – stavebnej spoločnosti Batea Pezinok Ing. Eugen Jurášek. Pre úplnosť treba
spomenúť aj projektanta stavby firmu Konštrukt Bratislava a stavebný
dozor, ktorý vykonávala spoločnosť Portik. K oceneniu blahoželáme!
(RA)

V dňoch 9. – 11. júna sa uskutoční už 3. ročník jedinečného
podujatia pod názvom Keramické trhy Pezinok. Prvýkrát
budú trvať celý víkend, od piatka do nedele. Keramické trhy
majú medzinárodný charakter,
predstavujú sa na nich keramikári zo Slovenska, Českej republiky i z ďalších krajín. V tomto roku to budú aj hostia z Maďarska. Okrem samotného predaja keramických výrobkov je
pre návštevníkov pripravený
bohatý sprievodný program.
V centre pozornosti bude určite
pokus o zápis do Slovenskej knihy
rekordov v točení veľkej keramickej nádoby. Takto budú môcť diváci vidieť priamo na námestí proces výroby veľkorozmerného predmetu od jeho prípravy až po finalizáciu. Zároveň sa bude konať
súťaž Misa na ovocie, do ktorej

môžu prihlásiť svoje výrobky
všetci zúčastnení keramikári a
samotní návštevníci vyberú dielo,
ktoré sa im bude najviac páčiť.
Organizátori myslia aj na detských návštevníkov, opäť sú pre
nich pripravené detské tvorivé dielne. Druhý deň trhov bude spojený
s Hradnými slávnosťami Pezinského panstva. Prezidenti festivalu kapustnice a festivalu fazuľovice uvaria v kotloch na otvorenom ohni polievky, atrakciou
budú určite vyhliadkové lety v balóne fy. Bramac a všetko vyvrcholí
juniálesom na Radničnom námestí v Pezinku.
Dúfame, že pestrá ponuka keramických výrobkov i bohatý sprievodný program potešia všetkých,
ktorí sa rozhodnú navštíviť Keramické trhy Pezinok 2006.
Podrobný program Keramických trhov
nájdete na 16. strane.

(šev)
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ZADARMO

Už je to tu! V sobotu 3. júna od
15.00 hodiny Zámocký park znovu
ožije v duchu detí! Kultúrne centrum, Epicentrum – Centrum voľného času, Papierníctvo Grafit a
Mesto Pezinok tu už tradične na
oslavu Medzinárodného dňa detí
pripravili nezabudnuteľný program. Ako vlani, i tento rok otvorí
celé popoludnie MŠ Lienka zo
Smoleníc svojim folklórnym pásmom a o úvodný program sa postarajú aj deti z MŠ na Svätoplukovej ul. v Pezinku. Na deti čakajú
KLAUNI MARTIN a MARTA z
agentúry baretKA, ktorí vedia vyčariť úsmev na tvári každého. KUK a
CUK z Hudobného divadla pre deti
z Brna sa postarajú o zábavu aj
pre tých najmenších. Zahanbiť sa
nenechajú ani deti z krúžkov a kurzov Epicentra a pezinských základných škôl, ktoré si pripravili
krátke programy. Na záver prispeje dobrou hudbou kapela OFF
STAGE Základnej umeleckej školy E. Suchoňa.
Ďalšími atrakciami sú nepochybne poníky i kolotoč, ktoré by si deti
určite neradi nechali ujsť. Prísť sa
oplatí i pre hry a súťaže, pri ktorých si deti môžu zaskákať s kengurou, prebrodiť sa riekou plnou
krokodílov, či zamotať sa do pavúčej siete. Na najmenších čakajú
tvorivé dielne i možnosť nechať si
pomaľovať tvár. Využite teda i vy
túto ponuku a staňte sa súčasťou
tohto sobotňajšieho popoludnia
plného zábavy! V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Dome kultúry v Pezinku.
(pp)

V júni sú plánované dve zasadnutia Mestského zastupiteľstva –
prvé bude slávnostné (14. 6.),
druhé pracovné (30. 6.).
Na slávnostnom zasadnutí, pri
príležitosti 359. výročia získania
výsad slobodného kráľovského
mesta, budú odovzdané mestské
ocenenia osobnostiam, ktoré sa
výraznou mierou pričinili o rozvoj
mesta.
Pracovné zasadnutie sa bude
zaoberať plnením rozpočtu mesta
za 1. štvrťrok 2006, stavom životného prostredia v Pezinku, hodnotením práce primátora a hlavnej
kontrolórky a inými materiálmi.
(mo)

