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VYDÁVA MESTO PEZINOK

Milí čitatelia,
dostávate do rúk Pezinčana v novej
úprave, na novinovom papieri. Niektorí z vás, ktorí ste si už zvykli na
mestské noviny na hrubšom bielom
papieri, budete možno trošku sklamaní, ale predpokladáme, že časom
si zvyknete aj na ich novú podobu.
Ako som uviedol v minulom čísle,
k tomuto kroku nás viedlo to, že sme
mohli dvojnásobne zvýšiť náklad,
aby sme mohli doručovať Pezinčana do každej domácnosti, čo väčšina z vás iste uvíta. Navyše vám
môžeme pravidelne každý mesiac
ponúknuť minimálne o štyri strany
viac ako doteraz. Skracuje sa tiež
výrobná lehota o dva dni, čo nám
umožní zaraďovať do novín najaktuálnejšie materiály. To sú plusy,
ktoré sme touto zmenou získali bez
zvýšenia rozpočtu.
Aj keď nám v tejto súvislosti pribudlo podstatne viac práce, nebude
to na úkor kvality, naopak budeme
sa usilovať, aby bola ešte vyššia. K
tomu smerujú aj naše ďalšie zámery, ktoré budeme postupne realizovať.
Spoliehame sa na to, že pri skvalitňovaní obsahu novín nám pomôžu
naši spolupracovníci a dopisovatelia, bez ktorých si prácu v redakcii
nevieme predstaviť. Očakávame ale
aj od vás, milí čitatelia, že nám budete nápomocní, že nás budete informovať o zaujímavých podujatiach
a dianí okolo vás. Vždy nás bude
zaujímať aj váš názor na mestské
noviny, pretože dobre mienené rady
nám môžu len pomôcť.
Očakávame dobrú spoluprácu i s
novou tlačiarňou, chceme dosiahnuť potrebnú kvalitu tlače, aby
ste boli aj v tomto smere spokojní.
Dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť spoľahlivé doručovanie Pezinčana do vašich domovov. Na to
potrebujeme zodpovedných doručovateľov a dúfame, že sme ich
našli. Pri prípadných nedostatkoch
nás včas informujte, aby sme urobili
nápravu.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým spolupracovníkom, obchodným partnerom a všetkým,
ktorí nám v minulom roku nezištne
pomáhali. Budeme radi, keď nám
ostanete verní a pričiníte sa o ďalšie
skvalitňovanie našich mestských
novín.
Milan Oravec
šéfredaktor
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V bratislavskej Inchebe sa uskutočnil v dňoch 20. 23. januára 11. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR. Zúčastnilo sa na ňom aj
naše mesto, v expozícii Malokarpatského regiónu i vo
vlastnej spolu s partnerskými mestami Mosonmagyaróvár (Maďarsko), Neusiedl am See (Rakúsko) a
Mladá Boleslav (Česká republika). V našom stánku
mala zastúpenie aj slovinská Izola, s ktorou máme záujem nadviazať oficiálne kontakty už v najbližšom čase.
Návštevníkom veľtrhu sme ponúkali informačný ser-
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vis, propagačné materiály, pobyty prostredníctvom
cestovných kancelárií, vystúpenia amatérskych umelcov, ukážky ľudovoumeleckých výrobcov a degustáciu
gastronomických špecialít a vín z malokarpatskej oblasti.
Na snímke: Stánok Pezinka navštívili aj hostia, zľava Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, Martin Bolldorf veľvyslanec Rakúskej republiky, Pavol Rusko - minister hospodárstva SR, Oliver Solga, primátor Pezinka.
(mo)

Pezinok medzi najlepšími na Slovensku
Niekoľko denníkov prinieslo v
januári informácie o výsledkoch
hodnotenia slovenských miest pod
názvom Typológia regiónov Slovenska. V hodnotení od 1. - najlepšie až po kategóriu 8 - najhoršie sa
posudzovali silné a slabé stránky
miest, napr. v oblasti ekonomickej
výkonnosti, populačného a vzdelanostného indexu, zamestnanosti
ale i urbanizácie, kvality života atď.
V prvej kategórii boli štyri mestá a
to Bratislava, Košice, Banská Bystrica a Zvolen. V druhej kategórii
hneď na prvom mieste bol Pezinok,
Nitra, Žilina a ďalších 5 miest. Potom nasledovali ostatné mestá v

ďalších kategóriach. Myslíme si, že
vysoké hodnotenie Pezinka nás
všetkých veľmi teší ale zároveň i
zaväzuje k ešte väčšej snahe a
úsiliu pracovať v prospech nášho
mesta.
Toto hodnotenie je nielen dobrou
reklamou ale i ocenením všetkých
tých, ktorí sa o vynikajúci výsledok
Pezinka zaslúžili. A zároveň sme
radi, že sa potvrdzuje aj v podobe
serióznych prieskumov to, čo často
počujeme z úst návštevníkov Pezinka zo Slovenska i zo zahraničia
o dojmoch z nášho mesta i o jeho
význame a úrovni.
(red.)

Najlepší športovci roka 2004
Komisia športu a mládeže pri mestskom zastupiteľstve a časopis Pezinčan zorganizovali podobne ako v
minulom roku anketu o najlepšieho
športovca Pezinka.
Opäť sa do hlasovania zapojili aj
čitatelia Pezinčana, ktorí mohli svoje

tipy poslať na hlasovacom lístku, uverejnenom v decembrovom Pezinčanovi. Komisia športu a mládeže na
svojom zasadnutí 17. januára aj s pomocou týchto anketových lístkov
určila poradie v jednotlivých kategóriach. Medzi seniormi obhájila vlaňaj-

Typológia regiónov Slovenska:
1. typ: Bratislava, Košice, Banská
Bystrica, Zvolen.
2. typ: Pezinok, Piešťany, Nitra,
Žilina (spolu 8).
3. typ: Senec, Ilava, Myjava, Liptovský Mikuláš (13).
4. typ: Poprad, Martin, Prešov,
Michalovce (12).
5. typ: Bytča, Čadca, Námestovo,
Tvrdošín (5).
6. typ: Galanta, Levice, Brezno,
Lučenec (10).
7. typ: Detva, Poltár, Levoča,
Snina (10).
8. typ: Revúca, Kežmarok,
Rožňava, Košice-okolie (10).
šie prvenstvo karatistka Svatava Špániková, jej oddielová kolegyňa Alexandra Horáková zvíťazila medzi
juniormi. Najlepším kolektívom seniorov sú džudisti z 1. Judo clubu Pezinok a nadvládu karatistov umocnilo
víťazstvo dorastencov Karate klubu
Pezinok medzi juniorskými kolektívmi. (Viac sa dočítate na 12. strane.)

