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Mojej mamič ke,
pani
Hermíne
HALÁ KOVEJ,
pri príležitosti 90.
narodenín, ktorý ch sa dožíva 7.8.
2 0 0 2 , že l á m e
všetci všetko najlepšie, veľa zdravia a pohody. Ď akujeme jej za lá sku
a starostlivosť, ktorú ná m počas
svojho dlhého života venovala.
Dcéra s manž elom, nevesta,
všetky vnú čatá a pravnú čatá
Drahá naša mamička,
ty si naša hviezdička
my ťa všetci radi má me
veľkú pusu posielame

K 60-iná m
Irene
MOJŽIŠ OVEJ
všetko naj želajú
manž el Milan, dcéra Zuzana,
zaťRichard a ostatná rodina

Dňa 21.7. 2002
uplynie rok, č o ná s
bez slova rozlú č ky
navždy opustil najdrahší manžel, otec
a deduško
Karol SKOVAJSA
z Pezinka.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S lá skou a ú ctou spomína
manž elka, dve dcéry s rodinami
a ostatná smú tiaca rodina.
Dňa 6.8. 2002 uplynie rok, č o ná s navždy opustil manžel,
otec, dedko a pradedko
Š tefan
WITTGRÚ BER.
Ď akujeme všetký m, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Spomínajú
Manž elka Alž beta
a deti s rodinami
Dňa 26.7. 2002 si
pripomíname 80.
nedožité narodeniny ná šho otca a
dedka
Jú liusa JUŠ Č Á KA.
Venujte mu s nami, kto ste ho poznali, tichú spomienku.
Ď akujeme.
Dcéry a syn s rodinami.
Dňa 26.7. 2002
uplynulo 15 rokov,
č o ná s navždy opustil ná š drahý manžel,
otec a dedko
Michal KOSŤ.
Kto poznal, spomenie si.
Kto mal rá d, nikdy nezabudne.
Smú tiaca rodina

Nedá vno sa mi dostal do rú k
ú zemný plá n obytnej zóny Pezinok-Rozá lka. Nebol by som mu
venoval pozornosť, lebo svoju bytovú otá zk u
má m vyriešenú .
Zaujalo ma
však, že bude
zlikvidované ihrisko pre požiarnické šport y,
ktoré leží za novou požiarnou
zbrojnicou. Pý tam sa, je to nevyhnutné? Veď
okrem niekoľký ch obytný ch a
polyfunkč ný ch
domov tam bude stá ťaj asi 110
rodinný ch domov, z ktorý ch však
len šesťokrajovo zasahuje do požiarnického ihriska. Naprieč ihriskom má ísť cesta, ktorá by ho
mohla aj obísťa sú tam naprojektované aj tenisové kurty, ktorý ch je,
myslím si, v Pezinku dosť. Dobre
vieme, že sú to mestské pozemky.
Č i je však potrebná pre Pezinok a
Pezinč anov taká to masívna vý stavba nechá vam na zvá ženie.
My si nerobíme ná rok na ihrisko
len pre seba. Veď Pezinč ania sme
my - aj vy. Pri rozumnom kompromise by ihrisko mohlo byť zachované. V sú č asnosti ho využívajú
hasič i z profesioná lneho hasič ského zboru. Aj tohto roku, sa na ňom
uskutoč nili tri sú ťaže okresného
vý znamu v požiarnickom športe a
ešte najmenej tri sa uskutoč nia.

Jakub Tomá š Pitoňá k
Matú š Gašparovič
Zuzana Horňá ková
Dominika Tyková
Adriá n Antalec
Zuzana Cibulková
Lucia Dulajová
Boris Kraus
Barbora Mydlá riková
Matú š Kovač ovský
Vanesa Polakovič ová
Matej Bartá k
Vanesa Minková
Marco Lukačovič
Paulína Deá ková
Miroslav Tonhajzer
Milan Demovič
Nikolas Olah
Dominika Drinková
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28.5.
28.5.
30.5.
4.6.
7.6.
11.6.
13.6.
21.6.

Peter Buday a Romana Valová
Dušan Galan a Miroslava Bú torová
Peter Matú šek a Marianna Č ížová
Martin Vá lek a Katarína Horvá thová
Matej Kulich a Eva Pilá tová
Roman Dobšovič a Eva Wawrinská
Jozef Galan a Tatiana Kozá ková

Svojim vý znamom presiahnu okres
Pezinok. Každý tý ždeň tam trénujú
naši, aj profesioná lni hasiči. Okrem
ná s ho využívajú aj školy. Ak bude

ihrisko zlikvidované, tak budú musieť skonč iť č innosť všetky naše
družstvá . Patríme medzi tý ch má lo
organizá cií v Pezinku, ktoré zadarmo vo svojom voľne pracujú
predovšetký m s deťmi a mlá dežou
a vypĺ
ňajú im voľný čas. Žiaľ budeme ich musieť poslať na ulicu,
kde sa nauč ia má lo dobrého. Takisto, profesioná li si nebudú mať kde
zvyšovať svoju fyzickú a odbornú
pripravenosť.
K ihrisku ma viaže aj osobný
vzťah. Veď pred rokmi, keď vznikalo, odpracoval som na ňom spolu s
bratom Já nom a ďalšími kamará tmi
z dobrovoľného i profesioná lneho
zboru, pod vedením nebohého veliteľa pá na Pavla Č ajkoviča, stovky
brigá dnický ch hodín zadarmo, č o

Igor Brunovský a Ing. Rená ta Radošovská
Daniel Federl a Mgr. Miroslava Fraňová
Peter Senko a Denisa Svetlá ková
Peter Sulan a Anna Noskovičová
Ľuboš Kastl a Jana Mihalovičová
Dušan Furička a Štefá nia Molná rová
Róbert Lenner a Jana Mikletičová
Marek Klá sek a Petra Hajtmá nková
Pavel Dudá k a Jana Šimončičová
Anton Oslej a Elena Volčanová

Rudolf Demovič , 76 r.
Darina Hackerová , 56 r.
Soňa Deá ková , 48 r.
Erika Sekaninová , 60 r.
Michal Rajner, 75 r.
Anna Reinerová , 87 r.
Emília Pukančíková , 76 r.
Ladislav Č avojský , 72 r.

8.6.
16.6.
18.6.
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70-roč ní
Anna Kovač ovská
Viera Č ermá ková
František Figura
František Bordá č
Anna Š efčíková
Milan Sobolič

5.7.
12.7.
12.7.
14.7.
14.7.
15.7.

sa už dnes nerobí. Stač ilo by tak
má lo, ubraťniekoľko metrov z budú cich parciel, veď veľká č asťrodinný ch domov bude maťaž 12 á rové
pozemky. Ak bude ihrisko zastavané, bude to veľká škoda. Veď len
sedem miest na Slovensku (podľa
mojich informá cií) disponuje taký mto športoviskom. Zá vidia ná m
ho aj také mestá ako Trnava č i Bratislava. Nie je škoda znič iť hotovú
vybudovanú vec? Tak ako to bolo
napríklad s kú paliskom v parku,
kde teraz bude roky strašiť nedostavaná opacha.
Hovorí sa, že dobrá voľa všetko
zdolá . Mysleli ste na toto všetko,
keď ste dali svoj hlas za obytnú
zónu Rozá lka v Pezinku, pá ni poslanci Mestského zastupiteľstva?
My budeme za zachovanie ihriska
bojovať. Aj formou petície.
Gabriel Guštafík
predseda dobrovoľných
pož iarnikov

Stanovisko
Mestského ú radu:
Ú zemný projekt obytnej zóny
Pezinok - Rozá lka, ktorý schvá lilo mestské zastupiteľstvo, rá ta
aj s alternatívou dočasného ponechania tohto ihriska. Tá to
otá zka sa bude definitívne riešiť
neskôr.
Treba povedať, ž e ihrisko je
vybudované na mestskom pozemku, bez stavebného povolenia, nemá kolaudačné rozhodnutie.
Irena Kajá neková
16.7.
Já n Janá s
18.7.
Martin Kapiaš
25.7.
Dominik Sandtner
26.7.
75-roč ní
Ľudovít Šušol
1.7.
Cyril Bohú ň
5.7.
Emília Martinovičová
6.7.
Anna Lukač ovič ová
14.7.
Emília Slaná
15.7.
Margita Tanč á rová
17.7.
Vojtech Gaštan
24.7.
Agnesa Adamová
30.7.
Má ria Hranická
31.7.
Anna Krupová
31.7.
Teofil Sandtner
31.7.
80-roč ní
Má ria Polkorá bová
2.7.
Vendel Šmahovský
3.7.
Anna Koč íová
14.7.
Margaréta Lalá ková
20.7.
Veronika Achbergerová
25.7.
85-roč ná
Helena Aschengeschwandtnerová
13.7.
Jolana Svítková
13.7.
Anna Fakundý niová
19.7.
Já n Mihá ľ
19.7.
90-roč ní
Margita Mlyná rová
13.7.
Ladislav Sandtner
14.7.
91-roč ná
Má ria Tahotná
28.7.
92- roč né
Paulína Kovačovská
9.7.
Má ria Kostková
17.7.

