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Odišiel si tíško a niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 7.4. 2005 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor a dedko
František
KOVAČOVSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Manželka Valéria,
dcéra a syn s rodinami.
Dňa 18.4. 2005 sme
si pripomenuli nedožitých 70 rokov
nášh o dr ahéh o
manžela, otecka,
starého otca
Jána HREBÍČKA
a zároveň aj 15.5. 2005 uplynie 14
rokov od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme,
rodina Hrebíčková.

Dňa 29.4. 2005 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil drahý manžel, otec a
dedko
Anton ČIŽMÁR.
S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Dňa 7. mája 2005
uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec a dedko
Karol ŠINDELÁR.
S vďakou a úctou
na neho spomínajú
deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s
nami.
Čas ten plynie ako voda,
pre nás je to krátka doba.
V srdci máme stále žiaľ,
chýbaš nám ty poklad náš.
Dňa 22.5. 2005 si
pripomenieme 25
rokov od úmrtia
Karola BAŇÁKA
z Pezinka.
Manželka
a deti s rodinami

Základná škola Na bielenisku v
Pezinku v dňoch 6. – 12. apríla
umožnila saunovanie pezinským
škôlkárom. Po zdravom pobyte v
saune a šantení v bazéne deťom
dobre padlo malé občerstvenie,
ktoré pripravili pani kuchárky v školskej jedálni. Túto možnosť využila
MŠ na Pekníkovej ul., Vajanského
ul. a na Holubyho ul.
(mm)

Dňa 28.4. 2005 sa
dožil krásnych 80
rokov manžel, otec
a dedko
Vladimír BŘEZÍK.
Pri tejto príležitosti
mu srdečne blahoželajú a do ďalších rokov života
veľa zdravia a spokojnosti prajú
manželka a synovia s rodinami.
Dňa 28.4. 2005 sa
dožíva môj manžel
Jozef SCHÖN
svojich 77. narodenín. K tomuto výročiu mu zo srdca
blahoželajú a prajú
veľa zdravia a pohody manželka Anka, Marián a rodina Marušky Březíkovej. Malá Viktorka posiela ujovi veľkú pusu.
Dňa 20.4. 2005 sa
dožil 60 rokov manžel, otec a dedko
Vladimír VAGAČ.
Veľa zdravia a pohody v živote a aby
tvoje nohy dlho zvládali turistické pochody ti želajú manželka Oľga a
deti s rodinami.

ü Pozývame vás na prednášku
Jezuiti v Pezinku v rokoch 1753 –
1773, ktorá sa uskutoční 26. mája
2005 o 16.00 hod. v obradnej sieni
MsÚ. Lektorom bude Peter Sandtner.
ü Výbor Mládežníckeho basketbalového klubu v Pezinku pozýva
členov a fanúšikov basketbalu na
valné zhromaždenie, ktoré sa bude
konať dňa 17.5. 2005 o 19.30 hod.
v jedálni SOU na Komenského ul.

V sobotu 2. apríla vo večerných
hodinách obletela svet smutná
správa z Vatikánu o skone Svätého Otca Jána Pavla II.
Odchod pápeža nepochybne
hlboko zasiahol aj mnohých Pezinčanov. Viacerí z nich majú
stále v živej pamäti jeho poslednú

Dňa 4. apríla sme sa rozlúčili so tor Oliver Solga, ktorý predniesol
zomrelým historikom PhDr. Jánom tiež rozlúčkový prejav.
Odišiel človek, na ktorého budeme
Milanom Dubovským (72), dlhoroč(mo)
ným riaditeľom Okresného archívu spomínať s úctou a vďakou.
v Pezinku a v Modre a členom redakčnej rady mesačníka Pezinčan.
J. Dubovský počas svojho plodného života napísal desiatky kníh,
dejín miest a obcí malokarpatského
regiónu, publikoval stovky odborných článkov. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti.
Na poslednej rozlúčke s Dr. J.
Dubovským na šenkvickom cintoríne sa zúčastnili viacerí Pezinčania, bol medzi nimi aj primá-

Dušan Puček a Marie Ševčíková
Roman Havlíček a Dana Valovičová
Sebastian Brunovský
Matej Janás
Daniela Ivančíková
Samuel Čech
Michaela Šaškovičová
Jozef Benkovský
Jana Bednáriková
Soňa Martincová
Jakub Sabo
Zuzana Janigová
Sabína Čajkovičová
Monika Maderičová
Jazmína Kormanová
Justín Miklenčič
Sarah Šuranová
Katarína Šotterová
Nina Juráková

28.2.
3.3.
9.3.
12.3.
12.3.
13.3.
14.3.
17.3.
17.3.
18.3.
19.3.
19.3.
23.3.
23.3.
29.3.
1.4.
3.4.

Peter Gašparovič a Katarína Kirinovičová

návštevu na Slovensku spred
poldruha roka, keď prechádzal aj
cez Pezinok, pozdravovaný stovkami občanov. Bola to veľká udalosť, ktorá nemá v histórii mesta
obdobu, bolo to prvýkrát, čo sme
boli poctení návštevou Svätého
Otca.
Pápež Ján Pavol II. bol priateľom Slovenska, o čom svedčí aj
to, že ho počas svojho pontifikátu
navštívil trikrát.
Svetové médiá, štátnici a politici
z celého sveta sa zhodujú, že
pápež Ján Pavol II. bol najvýraznejšou osobnosťou uplynulého štvrťstoročia. Bol autoritou
nielen pre katolíkov, dokázal si
získať rešpekt a uznanie aj ostatných kresťanov, inovercov, ale aj
neveriacich. Pre svet bol majákom pravdy, lásky, spravodlivosti,
zmierenia a pokoja.
Nástupcom Svätého Otca Jána
Pavla II. sa stal nemecký kardinál
Joseph Ratzinger (78), ktorý ako
265. pápež v dejinách prijal meno
Benedikt XVI.
(mo)

Michal Pavelka
Viliam Farkaš
Mária Farkašová
Žofia Janásová
Helena Gschwandtnerová
Anna Noskovičová
Jozef Osuský
Zuzana Demovičová
Mária Tahotná
Štefan Bôtoš

70-roční
Jozef Kolesár
Alojz Kabát
Stanislav Smolec
Ľuba Jajcayová
Ondrej Chlepčok

55 r.
53 r.
49 r.
71 r.
79 r.
78 r.
59 r.
81 r.
93 r.
78 r.

5.4.
6.4.
14.4.
23.4.
27.4.

75-roční
Irena Pastuchová
Milan Holický
Veronika Klamová
Štefánia Zubeková
Celestína Klamová
Ľudmila Klamová
Mária Guštafíková
Ondrej Hanúsek
Alžbeta Skovajsová
80-roční
Irena Hollanová
Juliana Sodomová
Florián Harmady
Mária Folvárska
Irena Rajčanyová
Vladimír Březík
85-ročný
JUDr. Štefan Janík
90-ročná
Štefánia Romanová
91-roční
Pavel Spusta
Irén Smoleň
Emília Krivošíková

5.4.
9.4.
11.4.
11.4.
13.4.
13.4.
19.4.
21.4.
30.4.
3.4.
12.4.
13.4.
15.4.
22.4.
28.4.
21.4.
19.4.
5.4.
15.4.
24.4.

