Vo veku 90 rokov zomrel 14.
augusta vo Fakultnej nemocnici
v Bratislave salezián, kňaz a básnik katolíckej moderny Štefan
Sandtner.
Narodil sa 30. apríla 1916 v Pezinku, vyštudoval saleziánske
gymnázium a teológiu na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku
1943 bol vysvätený za kňaza a stal
sa redaktorom časopisu Don
Bosco.
V máji 1951 ho počas liečenia v
nemocnici v Bratislave zatkla ŠtB
a 22. februára 1952 bol odsúdený
,,za velezradu" na pätnásť rokov
väzenia.
Do slovenčiny preložil vyše tridsať diel z rôznych jazykov. Autorské dielo a prekladaná literatúra z
rúk Štefana Sandtnera vyšli doteraz v celkovom náklade vyše pol
milióna exemplárov. Najvlastnejším prínosom Štefana Sandtnera
do slovenskej literatúry je jeho poetické dielo s hlbokou duchovnosťou a dokonalou formou, ktorá
vzbudila obdiv a pozitívne hodnotenie u zahraničných literárnych
kritikov.
Prof. don Štefan Sandtner ako

vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami:
Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kvalifikačné predpoklady: úplné
stredné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky: trestná a
občianska bezúhonnosť, vek nad 21
rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady: žiadosť o
prijatie do zamestnania a životopis,
doklad o ukončení štúdia, odpis z
registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na
držanie zbrane a streliva pre výkon
povolania, zamestnania alebo oprávnenia.
Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:
1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť konania v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína , zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a
iniciatíva pri plnení úloh .
Dátum a miesto podania žiadosti o
účasť na výberovom konaní: žiadosti
spolu s dokladmi zasielať poštou
alebo osobne do 30. 9. 2006 na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01
Pezinok .

cal. Významnému rodákovi v roku 2005 na
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva udelili
najvyššie mestské
vyznamenanie Čestné občianstvo mesta
Pezinka. V tomto roku
3. mája ho pri príležitosti 90-tich narodenín prijal primátor
mesta Oliver Solga.
Pri príležitosti významného životného
jubilea mu poslal poPrimátor Oliver Solga v roku 2005 odovzdal zdravný list aj Svätý
Štefanovi Sandtnerovi najvyššie mestské Otec Benedikt XVI.
vyznamenanie.
Posledná rozlúčka
so zosnulým kňazom
pezinský rodák mal vždy krásny a básnikom Štefanom Sandtnevzťah k nášmu mestu. Ani v čase, rom bola v piatok 18. augusta vo
keď žil v Bratislave, nezabúdal na farskom kostole sv. Jána Bosca v
Pezinok a vždy sa k nám rád vra- Bratislave-Trnávke.
(r)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave opakovane
kontroloval kvalitu piesku na našich detských ihriskách. Odobraté
vzorky vyšetrili mikrobiologicky a biologicky. Kontrolou zistili, že piesok na pieskoviskách v Pezinku je v poriadku. Napriek tomuto pozitívnemu zisteniu aj naďalej apelujeme na našich občanov – majiteľov
psov a mačiek, aby nedovolili svojim štvornohým miláčikom akýkoľvek pohyb na pieskoviskách, kde sa hrajú deti.
(os)

Súčasťou programu Vinobrania
v Pezinku býva seminár pre odbornú verejnosť z oblasti cestovného ruchu. Ten tohtoročný bude
venovaný produktom cestovného
ruchu v Bratislavskom kraji. Uskutoční sa 15. septembra od 9.00
hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12. Jeho
súčasťou bude teoretický vstup do
problematiky (vymedzenie pojmu
produktov cestovného ruchu, ich
význam pre rozvoj aktívneho cestovného ruchu a pod.), prezentácia konkrétnych produktov a skúseností z ich uplatňovania (pozitívnych i negatívnych) zo strany
ich tvorcov a predajcov (Pezinok,
Bratislava, Devínska Nová Ves,

Skalica, Senica, Senec, Malacky)
a námety, ako by mal vyzerať dobrý produkt cestovného ruchu.
Podujatie je určené najmä zástupcom cestovných kancelárií,
informačných centier, médií, ďalším subjektom cestovného ruchu,
študentom, ale i laickej verejnosti,
ktorej je táto oblasť blízka. Prihlásiť sa možno do 10. septembra
2006 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk alebo v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9,
tel. 033/641 2550, e-mail: informacne.centrum@msupezinok.sk.
(EL)

V poslednú septembrovú stredu si po prvýkrát oficiálne aj mesto Pezinok pripomenie Svetový deň cestovného ruchu. Prvým podujatím bude
prehliadka Pouličného múzea s piatimi tématickými miniexpozíciami zo
zbierkových predmetov Malokarpatského múzea nainštalovanými vo
výkladoch centra mesta (1. ľudový odev, 2. keramika, 3. cukrárske formy, 4. ľudové liečiteľstvo, 5. nápojové sklo), so sprievodným komentárom riaditeľky Malokarpatského múzea Danky Kopálovej. Zraz o 16.00
hod. pred Malokarpatským múzeom na ul. M. R. Štefánikač. 4.
Potom odhalí svoje čerstvo objavené tajomstvá kúria na Holubyho ul.
22, v ktorej práve vrcholí archeologický výskum. Záujemcov bude sprevádzať Peter Wittgrúber z Mestského múzea. Začiatok obhliadky je o
17.00 hod., zraz pred Informačným centrom na Radničnom nám. 9.
(EL)

Vačina ludzí má uš dovolenku
za sebú, ale nekerý, kerý scú
ušetryt, prýpadne si doprejú
dovolenky dve, tých to šecko
len čeká. Podla mna neny aš
také dúležité kólko a jaké dĺhe ty
dovolenky sú, ale jaxa gdo na
tej dovolenke cíci a hlavne jako
si oddéchne. O tém vlastne tý
dovolenky sú, ale každý oddechuje nejak ináč. Nekerý ludé
sedzá pret televýzorem a tešá
sa s teho, že nemosá skoro
ráno stávat. Nekerý sú taký,
jako keby maly vrtulu v rici a
mosá zhánat, nahánat, vybavovat, zarýdzovat ešče aj ces dovolenku. Poznám aj takých ludzí, kerý po dvoch dnoch dovolenky išly dochtorovi a ten im
našél také nemoci, že v momence maly po dovolenke. No,
ale nebudem zbytečne odbočovat. Vačina z nás odychuje klasicky, ve dne pri vodze a večer v
nejakém šenku. Tá voda móže
byt morská, alebo prýmo z oceána, alebo slatká z nejakého jazera, zdrži alebo rybnýka, prýpadne chlórovaná s kúpalyska,
alebo domácej vany. Každému
podla zásluch, chuci a možnoscí jeho šrajtofle. Společným
znakem je, že je tá voda mokrá.
Čašší je vybrat si večer ten
šenk. Tý v zahranyčí si hádam
vybýrajú podla teho jako si vybýrajú aj doma, na Slovensku.
Hodne ludzí podla teho, jaké
pivo sa gdze čepuje, majú svoju
oblúbenú značku a chodzá do
šenku gvúlyva nej. Nekerý tam
majú aj vlastný krígl, s kerého
im najvýcej chucí. Je im jedno,
jako ten šenk vyzýra, jak sa k
nemu majú čašnýci, alebo v jakém stave tam sú záchody. Sú
aj taký, kerý si vybýrajú podla
teho, jaxa f kerém šenku varý,
také šenky sú plné hlavne okolo
obeda a večer a ludé sa v nych
usmývajú, lebo im chucí. Potom
sú aj také, keré sú plné hlavne
ráno a doobeda, lebo tam majú
úžasnú kávu, bes kerej si nekerý ludé to ráno any nevedzá
prectavyt. No a potom sú šenky,
keré najvýc zarobá na svojej
polohe. Sú jednoducho na dobrém mýsce, gdze sa za den prehrne tólko ludzí, že aš. V Pezinku máme vyše stofky šenkú,
a taxi hádam každý opčan a
ešče aj turisci majú s čeho vybrat. Naščascí (alebo naneščascí?) žádny z nych neny
dokonalý a záleží na vás, kerý si
vyberete. Každému sa lúbi nečo
inšé a já vám želám, aby ste si
vybraly ten pravý, gdze by ste
sa cícíly dobre. Ja uš taký mám.
Léto pomaly končí, tak neváhajte a šup-šup do šenku.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

