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Deväť februárových dní (11. –
19. 2.) trvali ľudové misie v Pezinku pod názvom Boh ti otvára
srdce. Bol to veľký sviatok farníkov, všetkých, ktorí sa chceli
priblížiť k Bohu a upevniť svoju
vieru.
Išlo o rozsiahle misijné podujatie, pozostávajúce z 31 svätých
omší s misijnou kázňou alebo
príhovorom. Uskutočnili sa katechézy pre mužov a ženy, stretnutie s mládežou, eucharistická
slávnosť s adoráciou, premietanie filmu Ježiš. Dve sväté omše
boli aj vo Vinosadoch a na Cajle.
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ZADARMO

Spoločný stánok Pezinka so štyrmi partnerskými mestami na tohtoročnom Slovakiatoure.
Snímka Ján Štrba
V dňoch 26. – 29. januára sa uskutočnil v bratislavskej Inchebe medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour. Už tradične sa na ňom zúčastnilo
aj Mesto Pezinok v dvoch expozíciach – v spoločnej
s Malokarpatským regiónom a osobitne so štyrmi
partnerskými mestami Mladá Boleslav, Neusiedl am
See, Mosonmagyaróvár a Izola.
Účasť na veľtrhu má nesmierny význam, najmä v
oblasti rozvoja cestovného ruchu ale i prezentácie
mesta. Bola to príležitosť komplexne predstaviť potenciál cestovného ruchu a prezentovať nadštandardné vzťahy s partnerskými mestami a vo väzbe na

V Banskej Bystrici začiatkom
februára vyhlásili najlepších kickboxerov roka 2005 v Slovenskej
republike. Prestížne ocenenie
Najlepší kickboxer roka získala
slovenská reprezentantka, Pezinčanka Svatava Špániková.
Slovenský zväz v kickboxe pri
určovaní poradia zobral do úvahy
vynikajúce výsledky pretekárky
klubu Karate-kickbox Pezinok, z
ktorých najvýznamnejšie boli dva
tituly majsterky Európy a strieborná medaila z Majstrovstiev
Európy v Bratislave a dve bronzové medaily zo svetového šampionátu v Kanade. Získať dve me-

odvekú tradíciu mesta, jeho kozmopolitnú a proeurópsku orientáciu. Mali sme možnosť predstaviť nové
produkty cestovného ruchu – Kulinárske chodníčky
Pezinok – Neusiedl am See a Pezinské panstvo.
Otestovali a potvrdili sme si schopnosť spolupracovať nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj na
úrovni regiónu, mesta, mikroregiónu (prostredníctvom projektu Pezinské panstvo). Na Slovakiatoure
bolo dohodnuté prepojenie Pezinského panstva na
Matúšovo kráľovstvo, chceme sa vzájomne propagovať a zúčastňovať na vlastných podujatiach.

daily v semikontakte a lightkontakte na majstrovstvách sveta sa
okrem S. Špánikovej doteraz nepodarilo žiadnej slovenskej pretekárke. Na ďalších dvoch miestach sa
umiestnili Martin Navrátil (dvojnásobný majster Európy, na MS nezískal medailu) a Juraj Hoppan
(majster Európy a bronzový z
majstrovstiev sveta).
Zastúpenie sme mali aj medzi
najlepšími juniorskými kickboxermi – Pezinčanka Alexandra
Horáková z Karate-kickbox klubu
Pezinok obsadila druhé miesto.
Trénerom úspešných kickboxeriek je Miroslav Horák.
(mo)
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V januárovom čísle Pezinčana
sme uverejnili informáciu o
miestnych daniach na rok 2006.
Keďže sa na nás obrátili viacerí
občania s otázkou, či sa budú
dane zvyšovať, opýtali sme sa
na to priamo primátora Olivera
Solgu:
– Naši občania nemusia mať
obavy zo zvyšovania daní alebo
poplatkov. Dane v roku 2006 sa
nemenia, zostávajú na úrovni
minulého roka. Práve naopak,
Mestské zastupiteľstvo na môj
návrh rozhodlo, že od dane za
psa sú oslobodení všetci občania nad šesťdesiat rokov, ktorí
psa vlastnia.
(r)

