Pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnilo v Dome
kultúry slávnostné stretnutie, ktoré zorganizovalo Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom. Zúčastnilo sa na ňom takmer 300 žien z pezinských klubov dôchodcov. V úvode sa im prihovoril primátor mesta Oliver Solga, ktorý vyzdvihol šľachetné poslanie matky a nesmiernu

Šiesty poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 7. júna
od 16. do 18. hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa
stretnú s občanmi v miestnosti č.
19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste, či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy. (EL)

Okrem dobrého vysvedčenia
dostanú úspešní žiaci a študenti
pezinských škôl aj tohto roku
tesne pred prázdninami od mesta
malý darček. Spolu so slovami
uznania im ho "odovzdá" 27. júna
o 8.00 hod. v Kultúrnom centre
primátor mesta Oliver Solga. Bude
mať podobu Oskarového filmu
Putovanie tučniakov, ktorý je dokumentom o živote týchto zvierat.
(EL)

Na prvý pohľad je do septembrového (15. – 17. 9.) pezinského Vinobrania času dosť, avšak jeho
prípravy sú už v plnom prúde. Už
teraz sa vie, že jeho sprievodnými
podujatiami budú – Salón vinohradníckych a vinárskych múzeí,
výstava vín v Zámku, 4. ročník
medzinárodnej súťaže vo varení
fazuľovej polievky Fyzulna čka,
Malokarpatský zraz karavanistov
a odborný seminár o nových produktoch cestovného ruchu nielen
v malokarpatskom regióne, ale
celom Bratislavskom samosprávnom kraji.
Informácia o poplatkoch za predajné stánky počas Vinobrania
bude uverejnená v júni v časopise
Pezinský podnikateľ a na www.pezinok.sk.
(EL)

láskavosť a dobroprajnosť starých mám k svojim
vnúčatám. V rámci kultúrneho programu sa predstavil spevácky zbor Pezinskí šafráni z Klubu
dôchodcov na Hrnčiarskej ulici a spevák Zdeněk
Sychra. Drobné pohostenie pre účastníčky stretnutia zabezpečil Mestský úrad.
Text a snímky (mo)

Prof. don Štefan Sandtner (na snímke), kňaz, básnik a
prekladateľ sa 30. apríla dožil vzácneho životného jubilea – 90-tich rokov. Oslavy sa začali už v deň jeho narodenín 30. apríla v Spoločnosti saleziánov dona Bosca v
Bratislave slávnostnou svätou omšou. Po nej nasledovalo poeticko-hudobné pásmo venované tvorbe nášho
významného rodáka a čestného občana mesta Pezinka.
Okrem iného tu bol prezentovaný aj pozdravný list pápeža Benedikta
XVI., ktorý Svätý Otec poslal donovi Sandtnerovi. Medzi gratulantmi nechýbala početná rodina, ale i významné osobnosti duchovného a kultúrneho života na Slovensku ako aj primátor nášho mesta Oliver Solga. Ten
prijal jubilanta v sprievode najbližších a zástupcov mesta 3. mája v historických priestoroch Starej radnice. Súčasťou domácej oslavy bol tiež
kultúrny program pozostávajúci z poézie a zhudobnených veršov autora
a množstvo úprimných želaní pevného zdravia a tvorivých síl.
V mene čitateľov sa k týmto blahoželaniam pripája aj redakcia Pezinčana.
(r)

Dokončenie z 1. strany

Kategória Študentské práce – próza: 1. Bosorka – Zuzana Drinková,
Obchodná akadémia Pezinok, 2. Zvieratá – Zuzana Fordinálová, Gymnázium Pezinok, 3. nebolo udelené.
Kategória Študentské práce – poézia: 1. nebolo udelené, 2. Poetka –
Miroslava Košutová, SOU Komenského, 3. K dozretiu – Tomáš Trubač, SVOŠ Modra.
Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení finančnými odmenami.
(mo)
Víťazné práce uverejníme v augustovom čísle Pezinčana.

MŠ, Bystrická 1

24. 7. – 31. 8. 2006

MŠ, Holubyho 49

3. 7. – 4. 8. 2006

MŠ, gen. Pekníka 2

3. 7. – 11. 8. 2006

MŠ, Svätoplukova 51

3. 7. – 4. 8. 2006

MŠ, Vajanského 16

1. 8. – 31. 8. 2006

MŠ, Za hradbami 1

3. 7. – 31. 7. 2006

MŠ, Záhradná 34

24. 7. – 31. 8. 2006

ZŠ s MŠ, Orešie 34

31. 7. – 31. 8. 2006

Končí sa máj a já bych mal hádam písat o láske, kvitnúcich
stromoch, zapálených lýtkach a
popletených hlavách, jednoducho o pekných vecách týkajúcich
sa mája, lenže polytyci sa rozhodli, že tentok pekny mesác
nám pokazá predvolebnýma hádačkama, kortešačkama a natahováným sa o to, gdo nám výc
naslubuje a gdo má krajšú šlajfku (pre cespolných kravatlu).
Podla mna sú aj tak uš šeci dávno rozhodnutý, za keho budú
hlasovat, tý, čo sú neny, na nech!
Šak povecte sami, čo to je za
hlas, ket je rozhodnutý na poslednú chvýlu? To sú taký ludé,
čo sú hnet po volbách sklamaný,
že ten jejich hlas nebol ten správny, a to si píšte že nebol. Podla
mna, ludé, kerý nyčemu, nykemu a hlavne sebe neverá, nemaly by chodzit any volyt. Ale
možná zrovnaj pre takých sú tu
každé volby nejaké nové strany
a nové „nepoškvrnené“ ksychty.
V normálnem svece by to nygdo
nebral moc vážne, ale veznyte si
fakt, že u nás sa každé volby
nejaká s takýchto strán dostane
nélen do parlamentu, ale aj do
vládnej koalýcije. Totok neny
normálny staf. Ja mám pocit, že
šecko by sa zjednodušilo a sprehlednylo, keby namýsto 150 bolo
100 poslancú; jednoduché počty
10% – deset poslancú, 15% –
patnást poslancú. Penýze za
tých 50 kúsku by zase negdze
skapaly, ale prehlet by malo aj
malé dzecko. Predešlo by sa
nakonec aj stranýckým trapasom, kedy je problém naplnyt na
kandydátke mýsta ot 100 do 150
a je im na to dobrý aj nepreverený dúchotca, alebo študent,
kerý nevý o čo ide. A zároven by
sa zabránylo aj temu, čo sa stalo
tot u nás doma pri lúščený volebných zeznamú: „ ...jéj, aj tentok
tu je? A za keho to kandiduje? No
toto, já sem si myslela, že to je
celkem slušná strana.Čo myslela, já sem ich scela volyt!?! A tu
ho máš...!“ Ménej je nekedy výcej, ale jak by to vypadalo, keby
strana dala na kandidátku len sto
a né stopadesát mén? Jako chudobný prýbuzný, a preto tam
nadžgáme šecko, čo dójde pod
ruku, hlavne ot stého mýsta je to
ozaj sranda. Ale abych nebol len
negatývny nejaký pokrok téš
vidzím, tých strán je preca len z
voléb na volby ménej a aj ludé to
uš neberú aš tak vážne jako kedysik. A to je dobre. Nakonec
ešče ftip: „Nazdar, keho budeš
volyt?“ „Komunystú!“ „To mi je
jasné, len sem scel vedzet f kerej
strane.“ A nezabudnyte, že hnet
po volbách je Cibulák!
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

