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ž elám vám pokojnéa radostné
prež itie vianoč ných sviatkov,
veľa zdravia, š ťastia a Bož ieho
pož ehnania v novom roku 2003.
Ďakujem aj za vaš u podporu a
priazeň a verím, ž e sa nám spoloč ným ú silím podarí vybudovať
z Pezinka ten najkrajš í a najpríjemnejš ídomov.
Oliver Solga
primá tor

V č om spoč íva príprava na Vianoce? V tom, ž e myslíme na svojich najbliž š ích, na rodič ov, deti,
sú rodencov, priateľku č i priateľa a
chceme im urobiťradosť? V tom,
ž e chceme na Vianoce prež iť
spolu s nimi krásny č as?
Ak myslíme, uvaž ujeme o Vianociach, urč ite k tomu patrí predstava o radostne prež itých sviatkoch.
Ale Vianoce môžu mať aj inú
atmosféru. Ani tie najkrajš ie, najmilš ie a najoč akávanejš ie sviatky
nemôžu zaruč iť, ž e bolesť, nemoc, č i dokonca ani smrťnemôže
vstú piťdo domu. Apredsa si môžeme, smieme, ba máme povedať,
Vianoce prichádzajú , Vianoce sú
tu. Vstupujú do náš ho domu. Čo
to ale znamená? Iba toľko, aby
sme poč as nich prež ili milú atmosféru, ktorá pominie? Aby sme, ak
už inokedy nie, tak aspoň na
Štedrý več er iš li do kostola na
Služ by Bož ie č i na Polnoč nú
omš u, pretož e tam bude veľa ľudí,
pretož e tam bude vianoč ná atmosféra?
A eš te nieč o. Nespomenuli sme
darč eky, vianoč né jedlá, š tedrú
več eru. Vš etko toto predsa tvorí
vianoč nú atmosféru, č i nie?
Toto vš etko by vš ak malo iba
dotvárať skutoč né Vianoce, pretož e ich podstata a tým aj samotná príprava na ne spoč íva v
nieč om inom. To inénie je nič mimoriadne zlož ité, nároč néani výnimoč néa predsa je to nieč o, č o by
malo ľudí hlboko osloviť a viesťk
samotnej podstate Vianoc. Je to
Bož ie slovo, ktoréby mal poč uť
kaž dý, pretož e ono a tak vlastne
sám Boh nás chce osloviť, chce
nám nieč o povedať. A nielen
poč as Vianoc, ale už aj pred nimi
a aj po nich. A toto slovo znie:
"Toto vš etko sa stalo, aby sa naplnilo, č o Pán riekol ú stami proroka.
Ajhľa panna poč ne a porodí syna
a dajú Mu meno Emanuel, č o v
preklade znamená: Boh s nami."
Pokrač ovanie na 6. strane

Tak sme sa doč kali. Štvrtého decembra odovzdali do
už ívania zrekonš truovanú Starú radnicu, ktorá svojim
novým š atom vzbudzuje obdiv nielen Pezinč anov, ale i
návš tevníkov mesta.
Devätnásťmesiacov trvala nároč ná obnova budovy, na
ktorej sa podieľali desiatky stavbárov a iných remeselníkov, projektantov, reš taurátorov. Náklady na rekonš trukciu sú 41 miliónov, č o nie je málo, avš ak málokto, kto si
bliž š ie pozrel obnovený objekt, považ uje tieto prostriedky
za nedobre investované. Väč š ina sa zhodla v tom, ž e sa
tým skráš lilo mesto, zaujímavý je aj ú č el využ itia a hlavne

V dň och 6. a 7. decembra sa uskutoč nili komunálne voľby. V naš om
meste z celkového poč tu zapísaných volič ov 17 287 sa na nich zú č astnilo 6826, č o predstavuje 39,5
percentnú ú č asť.
O post primátora sa uchádzali
traja kandidáti - MUDr. Richard Demovič , PhD. (koalícia SMER,
HZDS, HZD, SNS, PSNS, SDĽ),
Ing. Ivan Pessel (nezávislý kandidát) a Mgr. Oliver Solga (koalícia
SDKÚ , ANO, KDH). Najviac hlasov
3383 a primátorskékreslo získal O.
Solga, druhý v poradí skonč il doterajš í primátor I, Pessel s 2123
hlasmi a tretí R. Demovič , ktorému
dalo svoj hlas 1244 volič ov.
Za poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku boli zvolení25 kandidáti: z koalície SMER, HZDS,
HZD, SNS, PSNS, SDĽ (9 zvolení
poslanci) - MUDr. Richard Demo-

Pezinok získal ď alš ímagnet pre turistov.
Na slávnostnom odovzdaní radnice do už ívania sa zú č astnili vš etci zainteresovaní na výstavbe a viacerí hostia. Prestrihnutie pásky urobila pani Suzan Birdová, komisárka generálneho sekretariátu Európskej ú nie pre regionálny rozvoj, za asistencie Ivana Pessela a Olivera Solgu, ktorí potom hostí sprevádzali po vynovených priestoroch.
Zrekonš truovanú radnicu si na druhý deň mohli pozrieť
aj obč ania a návš tevníci mesta.
(mo)

Má 48 rokov. Je absolventom
Filozofickej fakulty UK Bratislava, odbor historik umenia. V minulom volebnom období pôsobil
vo funkcii zástupcu primátora.
Kandidoval za koalíciu SDKÚ ANO - KDH.
Je ž enatý, má jedného syna.

Ď alšie informá cie na str. 5

vič , Ing. Stanislav Sobota,
Božena Mizerová , Kvetoslava
Štrbová , Ing. Juraj Pá tek, Ing. Já n
Č ech, Zita Joklová , Ing. Já n Satko, CSc., Jaroslav Mihalovič , z
koalície SDKÚ , ANO, KDH (6 poslanci) - Ing. Mariá n Šipoš, Ing.
Emanuel Noga, Mgr. Stanislav
Pá tek, PaedDr. Katarína Vladová ,
Ing. Alžbeta Šipošová , Ing. Jozef
Chynoranský, zo Strany zelených
na Slovensku (4) - Peter Wittgrúber, MUDr. Já n Krištúfek, CSc.,
RNDr. Juraj Č ech, JUDr. Justín
Sedlá k, z Demokratickej strany (2) Ing. Ivan Pessel, MUDr. Mariá n
Pá tek, z Obč ianskej konzervatívnej
strany (2) - PaedDr. René Bílik,
CSc., František Fé der, nezávislí
poslanci (2) - RNDr. Miroslav Krá l,
CSc., Pavol Slaný. Novozvolených
(mo)
bolo 15 poslancov.
Ď alšie informá cie na 2. strane

