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Podpísali zmluvu
o založení
Pezinského
mikroregiónu
Vo štvrtok 17. februára sa zišli
na Mestskom úrade v Pezinku
štatutárni zástupcovia Pezinka a
obcí Slovenský Grob, Viničné,
Limbach a Vinosady, aby slávnostne podpísali zmluvu o založení Pezinského mikroregiónu.
Za Pezinok zmluvu podpísal primátor Mgr. Oliver Solga, za obce
starostovia - Ing. Jozef Javorka,
Štefan Lenghart, Vladimír Hrašna
a Ing. Miroslav Achberger.
Za predsedu mikroregiónu zvolili Jozefa Javorku, starostu obce
Slovenský Grob.
Viac informácií o Pezinskom
mikroregióne nájdete na 15. strane.
(mo)

Učiteľom k sviatku
Okrem tradičných kvetov a slov
vďaky dostanú pezinskí učitelia k
svojmu sviatku aj tohto roku "kultúrny" darček. Primátor mesta ich všetkých pozýva na predstavenie Radošinského naivného divadla Človečina II, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31. marca v Dome kultúry v Pezinku.
Sprievodným podujatím bude
výstava Učiteľ a tvorivosť, ktorá
bude prezentovať alternatívne metódy výučby učiteľov pezinských
škôl. Výstava potrvá od 21.3. do
10.4. v Minigalérii v Dome kultúry.
Organizátori podujatia ďakujú
firme Vitis, a.s. Pezinok za sponzorovanie občerstvenia pre oslávencov.
(EL)

Príďte
na ETNOFESTIVAL
Ako sme informovali v minulom
čísle, v sobotu 26. februára sa
koná v priestoroch Domu kultúry
v Pezinku ETNOFESTIVAL. V
13-hodinovom programe sú dokumentárne filmy a diapozitívy z
Ázie, výstava fotografií Alana
Hyžu, brušné tance a hudobné
vyznania rôznych etník.
(mo)

Primátor Pezinka Oliver Solga a starostovia obcí - Jozef Javorka (Slovenský Grob), Vladimír
Hrašna (Limbach), Miroslav Achberger (Vinosady) a Štefan Lenghart (Viničné) pri podpise zmluvy
o založení Pezinského mikroregiónu a budúcej vzájomnej spolupráci.

Uzávierka podjazdu na Drevárskej ulici
Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, Klemensova 8,
Bratislava oznamujú, že v termíne 20.2. - 30.9. 2005 bude úplná uzávierka železničného podjazdu na Drevárskej ulici, z dôvodov rekonštrukcie železničného mosta. Náhradná doprava bude po Tehelnej ulici, Za
dráhou a po novovybudovanej dočasnej obchádzkovej komunikácii Za
dráhou (povedľa trate).
Viac informácií o prebiehajúcich a pripravovaných rekonštrukčných
prácach na železnici prinesieme v budúcom čísle v rozhovore s riaditeľom stavby firmy SKANSKA Ing. Danielom Vallom.
(mo)

Pezinčanov je viac a bude ich pribúdať
Podľa informácie, ktorú sme
získali z evidencie obyvateľstva
Mestského úradu, v minulom roku
sa v Pezinku narodilo 201 detí a
zomrelo 170 osôb. Prisťahovalo
sa 412 a odsťahovalo 365 ľudí. K
31.12. 2004 mal Pezinok 21 954
obyvateľov, čo je o 78 viac ako v
predchádzajúcom roku.
Ide o priaznivý vývoj v porovnaní s rokom 2003, keď sa do

nášho mesta viac ľudí prisťahovalo ako sa z neho odsťahovalo
(+47 osôb) a tiež menej ľudí zomrelo ako v minulom roku (-13).
V roku 2005, po začatí plánovanej výstavby rodinných domov,
Pezinok celkom isto prekročí hranicu 22 tisíc obyvateľov a v budúcich rokoch sa tento počet
bude stále zvyšovať.
(mo)

Demografický vývoj obyvateľstva za roky 2002 - 2004
Rok

Nar. deti Prisťahovaní

Odsťahovaní

Zomrelí

Počet obyv.
k 31.12.

INZERUJTE

VÝHODNE

2002

174

423

430

162

21 897

2003

203

326

367

183

21 876

V PEZINČANOVI

2004

201

412

365

170

21 954

Vraky
zmiznú z ulíc
Mesto Pezinok pripravuje
zmluvu s firmou AUTO AZ s.r.o.
Malacky o likvidácii vrakov na
území mesta Pezinka. Automobily bez značiek, poškodené či
dlhšie odstavené na ulici odtiahnu do areálu firmy, kde budú
nevyhnutný čas zaparkované.
Pred ich likvidáciou urobia všetky právne kroky ako zistenie
majiteľa, odpísanie z centrálnej
evidencie a iné.
(mo)

Dve ocenenia mestu
Mesto Pezinok bolo v závere
minulého roku ocenené dvoma
plaketami. Na slávnostnej schôdzi Mestskej časti Rača prevzal
primátor Pezinka Oliver Solga
ocenenie s poďakovaním za
udržiavanie dobrých susedských
vzťahov a prezentáciu Pezinka a
vinohradníckeho regiónu na račianskom Vinobraní 2004. Plaketu za veľmi dobrú spoluprácu
udelil mestu a osobitne primátorovi Cech pekárov a cukrárov
regiónu západného Slovenska
pri príležitosti 10. výročia svojho
založenia.
(r)

