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V prvú decembrovú sobotu sa
uskutočnia v Slovenskej republike komunálne voľby na funkčné obdobie 2006 – 2010. V Pezinku budeme voliť poslancov
mestského zastupiteľstva a primátora.
O 25 poslaneckých miest v najvyššom orgáne mesta sa uchádza
103 kandidátov politických strán a
hnutí, 9 z nich je nezávislých. Najviac kandidátov ponúkajú koalícia
ĽS-HZDS + SNS (25) a SMER (24).
Z doterajších 25 poslancov sa o
znovuzvolenie uchádza 21.
Do primátorského kresla zasadne
jeden z trojice kandidátov: Ing. Jozef Chynoranský, doterajší zástupca primátora, 44-ročný, kandidát SDKÚ-DS, Mgr. Oliver Solga,
doterajší primátor, 52-ročný, nezávislý a Ing. Marián Šipoš, stavebný
inžinier, 35-ročný, nezávislý.
O zložení poslaneckého zboru a
mene primátora v Pezinku rozhodnú voliči v piatich volebných
obvodoch. O tom, kto bude poslancom sa rozhoduje osobitne v každom volebnom obvode. V troch obvodoch sa volí po 7 poslancoch a v
dvoch menších (Grinava, Cajla) po
dvoch. Primátora volia voliči vo všetkých piatich volebných obvodoch.
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Členovia divadla folklóru Radosť po premiére predstavenia Vínko, vínko, tvrdý chlebík.

V dňoch 14. – 16. decembra sa
uskutočnia v Pezinku tradičné
Vianočné trhy. Podujatie sa aj tentoraz uskutoční v centre mesta na
Radničnom námestí.
V stánkoch nájdete vianočné
pečivo, oblátky, med, kvetinové
aranžmány, ľudovo-umelecké výrobky, varené víno, gastronomické špeciality a iné.
Sviatočnú náladu pomôžu navodiť aj kultúrne programy. Vo štvrtok 14. decembra o 16.00 hod.
vystúpi na pódiu dychová hudba
Grinavanka, v piatok o 16.00 hod.
DH Vinosadka a v sobotu o 10.00
detský folklórny súbor.

V piatok od 16.00 – 18.00 hod.
sa uskutoční Vianočný bazár riaditeľov pezinských kultúrnych inštitúcií. Výťažok z predaja vlastnoručne napečených múčnikov
pôjde na charitu.
V piatok 15. decembra o 16.00,
17.00 a 18.00 hodine bude v okne
Starej radnice Vianočný orloj, v
ktorom bude ,,Panoptikum" a koledy v interpretácii folkovej skupiny Mladosť zo Šenkvíc.
Predvianočnú atmosféru spríjemní aj ďalšie podujatie v Tureckom dome, o ktorom píšeme na
inom mieste.
(mo, el)

Za najvhodnejší zdroj informácií o práci samosprávy v Pezinku považujú občania časopis PEZINČAN. Vyplynulo to z prieskumu verejnej
mienky, na ktorom sa dotazníkovou formou zúčastnilo 200 respondentov z celého mesta podľa kvótneho výberu.
PEZINČAN ako zdroj informácií uvádza 66,5 percenta opýtaných,
Televíziu Pezinok 56,3 %, webovú stránku mesta 10,2 %, oznamy v
úradných tabuliach 8,2 %, iné zdroje (rozhovory so zamestnancami
mesta, iné periodiká) 3,9 %.
PEZINČAN bol najsledovanejším médiom aj pri predchádzajúcom
prieskume v roku 2002.
(r)

Divadlo folklóru Radosť sa predstavilo s nacvičenou prvotinou,
spevohrou Vínko, vínko, tvrdý
chlebík. Hru režijne upravil a nacvičil Kamil Baxa.
Spievajúcich hercov vybral z
pezinských dôchodcov, ktorí vynikajúco zvládli svoje úlohy a zaplnili nateraz prázdne miesto v amatérskom divadle v Pezinku.
Pokračovanie na 20. strane.

V utorok 5. decembra o 17.00
hodine, tak ako každoročne, v
predvečer jeho sviatku, privítame
v našom meste Mikuláša, ktorý
spolu s deťmi rozsvieti veľký vianočný stromček na Radničnom
námestí. O kultúrny program sa
postará Divadlo PIKI a mladí pezinskí speváci. Nebudú samozrejme chýbať drobné sladkosti a všadeprítomný čert. Na
záver nás čaká ešte malé prekvapenie. Všetky deti pozývajú organizátori – Kultúrne centrum, CVČ
– Epicentrum, Mesto Pezinok a
Obchodné centrum Plus.
(in)

