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Podľa informá cie, ktorú sme získali na evidencii obyvateľstva Mestské ho úradu v Pezinku k 1. januá ru
2003 ž ilo 21890 obč anov, č o je o
dvoch menej ako v predchá dzajúcom roku. V roku 2002 sa narodilo
167 detí(v r. 2001 - 170), zomrelo
162 ľudí(153), prisť ahovalo sa 423
osôb (378) a odsťahovalo 430 osôb
(353).
Pri porovnanís rokom 2001 sa
odsťahovalo z Pezinka v minulom
roku o 77 osôb viac, prisť ahovalo
sa o 45 viac, úbytok nastal v súvislosti s úmrtiami - o 9 viac a niž ším
poč tom narodených detí- o 3 menej.
Nepriaznivým javom je najmä to,
ž e z ná šho mesta sa odsť ahovalo
viac ľudíako sa prisťahovalo (v minulých rokoch prá ve tento ukazovateľ rozhodoval o ná raste poč tu
obyvateľov), č o súvisí zrejme s
tým, ž e sa u ná s stavia má lo nových bytov pre mladé rodiny. (mo)

Hodiná rstvo HOFI na Holubyho
ulici sa stalo víťazom 10. roč níka
ankety Najlepšia predajňa roka
2002, ktorú organizuje naša redakcia a Mestský úrad v Pezinku.
Bliž šie informá cie o ankete ná jdete na 3.
strane.

Po cestič ká ch medzi grinavskými vinohradmi viedli
trate I. roč níka Stredoeuró pskeho zimné ho pohá ra v
orientač nom behu. Súťaž pozostá va zo šiestich kôl,
ktoré sa konajú v štyroch stredoeuró pskych krajiná ch. O organizá ciu pretekov sa uchá dzali usporiadatelia z Č iech (Blansko, Kroměříž ), z Rakúska (Viedeň), z Maďarska (Budapešť) a zo Slovenska (Pezinok).
Preteky v Pezinku boli štvrté v poradí, zúč astnilo sa
na nich 123 bežcov z Č eska, Rakúska, Chorvá tska a
Slovenska. Súťaž ilo sa v štyroch vekových kategó riach - deti, dorast, dospelía veterá ni.
Štart bol pri Materskej škole v Grinave, cieľ na dvore

Vedenie mesta už viackrá t verejne vyhlá silo, ž e
prioritou v tomto roku bude financovanie škôl a školských zariadení, ktoré prevzalo mesto od štá tu v
zlom stave. Finanč né ná klady na tieto prá ce sa po
stretnutís riaditeľmi škôl ustá lili zhruba na 20 milió noch Sk. Ako ná m povedal primá tor Oliver Solga, v
tomto roku do škôl investujú 10 milió nov Sk, ktoré už
majú na úč te.
Pri opravá ch budú uprednostňovať tie, ktoré treba
urobiť súrne. Ide najmä o havá rie kúrenia, zatekanie
striech, zlýstav elektroinštalá cie.
Prvou väč šou investíciou bude rekonštrukcia kotolne v Zá kladnej škole na Fá ndlyho ulici, ktorá si
vyžiada ná klady asi 2,5 milió na korún. Tá to kotolňa
je v havarijnom stave a jej riešenie neznesie odklad.
Výhodou je, ž e je pripravená ešte z minulé ho obdobia projektová dokumentá cia, takž e po výbere dodá vateľa sa môž e rekonštrukcia zač ať.
"Veríme, že nám riaditelia, rovnako ako aj rodič ia,
budú nápomocní pri drobný ch opravách, ale aj
zháňaní finanč ný ch prostriedkov a sprostredkovaní
kontaktov s firmami. Napríklad na ZŠ na Kupecké ho
ulici z iniciatívy rodič a uš etrili 30 percent nákladov na
vykurovanie.
Pokračovanie na 2. strane

ZŠ Orešie, kde sa uskutoč nilo aj slá vnostné dekorovanie najúspešnejších preteká rov.
Najrýchlejším preteká rom bol Mariá n Dá vidík z
Kobry Bratislava, ktorý zabehol 5,4 km dlhú trať za
29,27 min.
VÝ SLEDKY pezinských bežcov: M-14 (1,2 km) 6.
Richard Chrappa, M-19 (5,4 km) 2. Luká š Bartá k (preteká za Kobru Bratislava), 3. Ondrej Pijá k, M-35 (4,6
km) 2. Milan Beleš, 3. Jozef Fedor, OPEN (2,4 km) 1.
Vladislav Pijá k, 2.Ľuboš Č eman, W-10 (1,2 km) 2.
Paulína Lač oková , W-18 (3,8 km) 2. Veronika Vachová , W-35 (2,4 km) 5. Eva Pijá ková .
(mo)

V obradnej sieni pezinskej radnice sa uskutoč nilo 29. januára stretnutie najúspeš nejš ích š portovcov roku 2002 s
primátorom mesta Oliverom Solgom. Hostiteľ ocenil znamenité š portové vý kony 28 nominantov, ktorý m poďakoval za vzornúreprezentáciu Pezinka a odovzdal im krásny
pohár a diplom. Medzi ocenený mi bola opäť karatistka
Svatava Š pániková, ktorá žne úspechy na súťažiach doViac na strane 10.
ma i v zahranič í.

