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Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania!
Máme za sebou zase ďalší rok,
ktorý bol pre nás všetkých plný
práce, starostí a povinností,
ale ako dúfam, priniesol nám,
iste, aj niekoľko úspechov a
ľudských radostí. Na jeho
konci nás čakajú tie najkrajšie
sviatky v roku - Vianoce. Želám
vám preto z celého srdca, aby
ste ich prežili v pokoji, v zdraví
a najmä v kruhu svojich najbližších. A v novom roku si spoločne želajme, aby naše mesto
rástlo do krásy, aby Pezinok
bol pre nás všetkých tým najdrahším domovom a my všetci, aby sme boli zdraví, šťastní
a spokojní.
Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Prišli ku vám koledníci
piesne, vinše darovať.
Otvárajte dvere, srdcia, nebudete ľutovať.
Kolednícka akcia
Dobrá novina, do ktorej sa zapája
viac ako 24 tisíc detí a dobrovoľníkov na celom Slovensku vstupuje tento rok do svojho desiateho
ročníka.
S tradíciou koledovania je spojená zbierka pre krajiny tretieho
sveta. Počas Vianoc deti navštevujú domácnosti vo svojej farnosti,
spevom kolied a vinšami ohlasujú
ľuďom radostnú zvesť o narodení
Pána. Aj naša farnosť sa chce druhýkrát zapojiť do tejto peknej akcie
a obnoviť tradíciu koledovania v rodinách. Preto budú deti počas Vianočných sviatkov 25. a 26. decembra spolu so zodpovednými osobami navštevovať v malých skupinkách rodiny, ktoré o koledovanie
požiadajú. Môžu to urobiť v týždni
od 12. do 19. decembra v Dolnom a
Kapucínskom kostole, kde na tento
účel budú pripravené prihlasovacie
hárky. Projekt zastrešuje Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí
eRko v spolupráci s príslušnými
farskými úradmi.
V tomto roku budú z koledníckej
akcie podporené tieto vzdelávacie
projekty:
- škola v Núbijských vrchoch, južný
Sudán
- vzdelávanie v Rumbeku, južný
Sudán
- vzdelávanie dospelých v Turkane, Keňa a iné.
Rkfú Pezinok

Už tradične veľtržnú sezónu na Slovensku otvára Slovakiatour, ktorý
je hlavne prezentáciou toho najlepšieho , čo ponúka naša krajina v oblasti cestovného ruchu.
Ani na tomto ročníku nebude Pezinok chýbať. Predstaví sa v dvoch
expozíciach - jednak v rámci Malokarpatského regiónu (hala BO, stánok 203) a tiež v spoločnom stánku s partnerskými mestami Mladá Boleslav, Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár (taktiež hala BO, stánok
101). Podujatie sa uskutoční v dňoch 20. - 23. januára 2005 v Bratislave
na výstavisku Incheby.
Subjekty cestovného ruchu (cestovné kancelárie, kultúrne inštitúcie,
ubytovacie, stravovacie a športové zariadenia a pod.) z Pezinka môžu
využiť túto príležitosť na prezentáciu svojej firmy a jej služieb najmä formou prospektov, ktoré treba doručiť do 15. januára 2005 na Mestský
úrad v Pezinku, č. dv. 9.
(EL)

Od januára budúceho roku, milí
čitatelia, chystáme niektoré novinky,
ktoré iste uvítate. Tou najpodstatnejšou je, že sa zvyšuje náklad Pezinčana na dvojnásobný počet výtlačkov, čo nám umožní dostať mestské noviny do každej domácnosti.
Vychádzame tým v ústrety mnohým
občanom, ktorí sa obracali na nás s
oprávnenými pripomienkami, že sa
nemôžu vôbec k Pezinčanovi dostať.
Iste uvítate aj to, že Pezinčan sa
rozšíri o ďalšie štyri strany, bežné
čísla budú mať šestnásť strán. V sep-

tembri k Vinobraniu vyjde Pezinčan
na 24 stranách.
Tieto zmeny sme mohli uskutočniť
bez navýšenia nákladov na tlač,
vďaka tomu, že prechádzame na
lacnejšiu coldsetovú tlač na novinovom papieri. Moderné tlačiarenské
stroje garantujú kvalitnú tlač a skrátia
výrobnú lehotu na minimum, čo nám
umožní tiež prinášať aktuálnejšie
materiály.
Pezinčan prejde aj niektorými obsahovými zmenami, ktoré by sme

Aj tentoraz primátor mesta Oliver Solga pozýva občanov na
spoločné privítanie nového roka
a oslavu sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.
Tradičné stretnutie bude 1. januára 2005 na Radničnom námestí o 0.45 hod. Oslava sa začne štátnou hymnou, po nej bude
novoročný príhovor primátora.
Na záver bude ohňostroj.
(r)

chceli realizovať už v najbližšom
čase.
V súvislosti s avizovanými zmenami nás čaká ešte veľa práce, vyriešenie viacerých problémov. Všetko budeme robiť za pochodu, možno
sa nám všetko hneď nepodarí, preto
vás prosíme o pochopenie.
V každom prípade nám ide o vašu
spokojnosť, na dosiahnutie tohto cieľa chceme urobiť všetko, čo je v našich silách.
Milan Oravec
šéfredaktor

