Už tradične 14. júna, v deň výročia udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta, sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, na ktorom primátor
Pezinka Oliver Solga odovzdal
ocenenia významným osobnostiam a kolektívom. Akt odovzdania
ocenení sa uskutočnil v priestoroch Starej radnice. Ceny v tomto
roku prevzali:
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho
Dr. Danica ŠTILICHOVÁ-SUCHOŇOVÁ – za dlhoročnú propagáciu diela svojho otca – hudobného skladateľa Eugena Suchoňa, s prihliadnutím na nedávne
vydanie knihy Život plný hudby;
Prof. Bohdan JURÁNI – vysokoškolský pedagóg, významný vedecký pracovník a odborník v oblasti pôdoznalectva, agrochémie a
výživy rastlín;
Medaila Za zásluhy o rozvoj mesta
Svatopluk KVAJZAR, primátor
partnerského mesta Mladá Boleslav – za dlhoročnú podporu spolupráce našich miest a osobný
vklad pri iniciovaní mnohých kultúrno-spoločenských podujatí a
tiež výmenu skúseností v oblasti
samosprávnych činností;
Zdenko SITKA, katolícky farár v
Pezinku – za dlhoročnú duchovnú
činnosť, ale tiež za iniciovanie a
podporu spoločenského a kultúrneho života;
Helena BENKOVÁ, evanjelická
farárka – za dlhoročnú duchovnú
činnosť a za iniciovanie a podporu
spoločensko-kultúrnych aktivít;
Alžbeta VODOVÁ, riaditeľka Gymnázia – za dlhoročnú pedagogickú
a riadiacu prácu v prospech detí a
mládeže v našom meste;
Kvetoslava ŠTRBOVÁ – za trénerskú i organizačnú činnosť v
oblasti spoločenského tanca, s
prihliadnutím na úspešné organizovanie tanečných súťaží a prehliadok;
Ľubomír STRAŽAY – za dlhoročnú obetavú a úspešnú trénerskú a organizačnú činnosť v pro-

V júnových voľbách do parlamentu boli úspešní dvaja kandidá-ti
z Pezinka na kandidátke víťaza volieb – Smeru. V päťdesiatke novozvolených poslancov za túto
stranu sú JUDr. Martin Glváč (39 r.)
na 11. mieste a Ing. Ján Čech (55 r.)
na 42. mieste. Blahoželáme! (mo)

spech ženského volejbalu v Pezinku;
Dychová hudba CAJLANÉ – za
dlhoročné pôsobenie a rozvoj dychovej hudby, uchovanie tradícií,
ako i za reprezentáciu mesta na
mnohých podujatiach doma i v zahraničí;
Poľovné združenie LEŠTINY –
za starostlivosť o zverený poľovný
revír a za dlhoročnú obetavú prácu
v prospech ochrany živej prírody;
Cena primátora mesta – pamätná plaketa

Peter RONEC – za dlhoročnú
osvetovú a organizačnú prácu v
prospech dobrovoľnej požiarnej
ochrany, za jej propagáciu a systematickú prácu s mládežou;
Hasičský a záchranný zbor – za
vysoko profesionálny a obetavý
prístup pri záchrane ľudských životov a majetku s prihliadnutím na
záchranu ľudského života dňa 17.
mája, keď družstvo na čele s Michalom Fleischhackerom a Alexandrom Šandorom po štyroch
hodinách vyslobodilo z podzemných priestorov teplovodnej šachty
(mo)
občana Pezinka.

Volebné výsledky (v percentách):
1. SDKÚ 32,95, 2. Smer 26,97, 3. SNS 11,01, 4. HZDS 8,29, 5. KDH
6,81, 6. Slobodné fórum 4,86, 7. KSS 3,25, 8. ANO 1,39, 9. SMK 1,27,
10. Občianska konzervatívna strana 0,81, 11. Nádej 0,61, 12. HZD
0,42, 13. Slovenská ľudová strana 0,27, 14. – 15. Združenie robotníkov Slovenska a Slovenská národná koalícia 0,18, 16. Ľavicový blok
0,15, 17. Agrárna strana vidieka 0,14, 18. SDĽ 0,13, 19. Prosperita
Slovenska 0,12, 20. Misia 21 0,11, 21. SOS 0,06%.

Koľko získali hlasov:
SDKÚ 3240, Smer 2652, SNS 1083, HZDS 815, KDH 670, Slobodné
fórum 478, KSS 320, ANO 137, SMK 125, Občianska konzervatívna
strana 80, Nádej 60, HZD 41, Slovenská ľudová strana 27, Združenie
robotníkov Slovenska a Slovenská národná koalícia 18, Ľavicový
blok 15, Agrárna strana vidieka 14, SDĽ 13, Prosperita Slovenska
12, Misia 21 11, SOS 6.

Účasť vo voľbách podľa volebných okrskov
(v percentách)
Volebná miestnosť: Hrnčiarska 67,34, gen. Pekníka 63,76, Kollárova
61,60, Vajanského 29,93, Gymnázium 58,12, Holubyho 57,83, Bystrická 57,83, Orešie 55,62, Kupeckého 54,93, Fándlyho 54,82, Sládkovičova 54,09, Trnavská 53,58, SOU Komenského 52,57, Na bielenisku 51,67 (ulica Svätoplukova 6-51), Cajlanská 51,14, Svätoplukova
50,63, Na bielenisku 47,62 (ulice Suvorovova, Svätoplukova 1, 2).
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Máme ščastlyvo po volbách.
Dofčúlka zme špekulovaly, keho
volyt, fčúl móžu špekulovat polytyci, s kým sa budú štyri roky
kamarádzit a na keho budú kydat. A dohový, či celé štyri roky.
Nemóžem si pomócit, ale velyce
mi to prypomýna, ket zme jako
dzeci hrávaly fodbal a dohodly
zme sa, že sa hrá do deset. Ket
sa hralo jak-tak vyrovnano, bolo
šecko f porátku, ale ket náhodu
negdo vysoko vyhrával, uš
okolo púlky zme začaly špekulovat, či to nejak neprehodzit, lebo
5:1sa nám fakt zdálo hodne.
Nekedy sa any nyšt neprehadzovalo, len zme znova začínaly
od nuly. Šecko to boly len
dzecké hry, ale uš ftedy sem mal
najlepší pocit s teho, ket zme
dokázaly vyhrát skoro stracený
zápas, kolkorás sa stalo, že len
o gól, ale vyhrát! Tagže múj
skromný otkas zný: hrajte bes
vačích faulú jaxa po novém hovorý fér plej aš do konca a skúste vyhrát. No, ale vrácim sa k téj
polytyke. Mne sa lúbi, že tam je
o stranu mén, jako minulý rok a
zhruba sa dá aj určit gdo je gdo,
žádne strany na chvýlu, žádné
strany na jedno použicí. Počítam, tak dvacet rokú a budeme
mat tri-štyri strany a budeme
načisto klasická demokracia.
My starší si možno pamatáme aj
vládu jednej strany. Ftedy sa
lachčí volylo, ale čašší žilo. Jasné, že nekerý nebudete se mnú
súhlasyt, ale uvedomte si, že aj
ten nesúhlas je vymoženost nových časú. Fčúl bych scel ale
nečo k temu hórku. Trocha nás
to léto zaskočilo, čo? Jako nakonéc v poslednej dobe šecky
ročné obdobá. Vým, že to nebude vypadat zrovna gustijózne, ale bes flašky nechocte
any na krok!!! Jedno je, či idete
do roboty, dochtorovi, alebo na
úrat, alebo len čekáte na autobus alebo na vlak, ket vám
dónde chut napit sa, treba sa
napit, báraj aj čistej (prípadne
chlórovanej) vody, kerú my Slováci nemáme zrovna dvakrát v
láske. Hamba-nehamba, rovno
s flašky! A otpočinte si konečne!
Šak toto bolo kedysik dovolenkové obdobý, ale fčúl? Celý týden sa mosím ponáhlat, lebo
mosím scihnút šecko ešče pret
dovolenku, ponáhlam sa aj na
dovolenku, lebo nescíham a uš
sem tam mal byt, velyce friško
lecím aj z dovolenky, lebo by mi
nečo móhlo utécit. Spomalte,
spomalte v auce, spomalte na
bycygly, peši, doma, v roboce.
Priznajte sa, jak dĺho ste si neprečítaly dobrú knyšku...
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

