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V Pezinskom mikroregióne žije
27 827 obyvateľov. Najviac ich má
Pezinok - 21 954, nasledujú Slovenský Grob - 1931, Viničné 1628, Limbach - 1280 a Vinosady 1035 obyvateľov.

Demografický vývoj
za rok 2004
PEZINOK
Narodilo sa 201 detí, zomrelo 170
osôb, prisťahovalo sa 412 osôb,
odsťahovalo sa 365 osôb. Počet
obyvateľov sa zvýšil o 78 osôb.
LIMBACH
Narodilo sa 14 detí (5 dievčat, 9
chlapcov), zomrelo 11 osôb, prisťahovalo sa 51 osôb, odsťahovalo 24 osôb. Počet obyvateľov sa
zvýšil o 30 osôb.
SLOVENSKÝ GROB
Narodilo sa 24 detí, zomrelo 17
osôb, prisťahovalo sa 60 osôb, odsťahovalo 18 osôb. Počet obyvateľov sa zvýšil o 49 osôb.
VINOSADY
Narodilo sa 13 detí, zomrelo 5
osôb, prisťahovalo sa 30 a odsťahovalo 14 osôb. Počet obyvateľov
sa zvýšil o 24 osôb.
VINIČNÉ
Narodilo sa 20 detí, zomrelo 18
osôb, prisťahovalo sa 48 osôb a
odsťahovalo 23. Počet obyvateľov
sa zvýšil o 27 osôb.

Rozloha mesta Pezinka a
obcí mikroregiónu
Pezinok
Slovenský Grob

Kultúrna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve a Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre usporiadali 20. marca v Kultúrnom dome
vo Viničnom už tretí ročník podujatia
Veľkonočné inšpirácie na Kvetnú
nedeľu.
Na podujatí sa predstavili ľudoví
remeselníci z malokarpatského regiónu, ozajstní majstri rôznych odborov: čipkárstvo, výroba drevených
hračiek, zdobenie veľkonočných
kraslíc, pernikárstvo, umelecké drotárstvo, výšivkárstvo, maľba na
sklo, výroba sviec a rôznych figúrok
z včelieho vosku, sklárstvo či keramika.
Mimoriadny obdiv návštevníci venovali olympijskému víťazovi v dekoratívnom vyrezávaní z ovocia a zeleniny Otovi Hvizdákovi z Púchova.
Jeho kreácie doslova vyrážali dych.
Nie každý deň má človek možnosť
vidieť také jedinečné výtvory na
vlastné oči.
V rámci kultúrneho programu členovia miestneho ochotníckeho diva-

dla predviedli ukážku osláv príchodu jari vo Viničnom. Ľudový umelec Marián Plavec očaril prítomných
divákov svojim koncertom na viacerých druhoch píšťál, ale najviac sa
vari zapáčila hra na fujare a pri hre
na gajdách dietky ani nedýchali. Pre
niektorých bolo jednoznačným kultúrnym vrcholom celého podujatia
vystúpenie členov špičkového folklórneho súboru Ekonóm z Bratislavy. Svojím majstrovským recitálom
tancov a hudby sa nezabudnuteľne
vpísali do myslí všetkych prítomných.
Pre iných mohlo byť vrcholom
ochutnávanie kulinárskych špecialít. Bolo ich neúrekom. A páni istotne
ocenili aj chuť kvalitného viničnianskeho vínka. Na podujatie sa prišlo
pozrieť bezmála 300 ľudí z Viničného aj z blízkeho okolia.
Ostáva nám len dúfať, že sa "duši"
celého podujatia - pani Ingrid Slaninkovej a jej tímu podarí aj na budúci rok pripraviť také pútavé podujatie. Text a snímka Miroslav Frič

SLOVENSKÝ GROB - Kultúrnym podujatím, verejnou rozhlasovou nahrávkou ECHO-RADIO, ktorá sa uskutočnila 28. februára v Slovenskom
Grobe, začal novovzniknutý Pezinský mikroregión svoju činnosť. Na podujatí sa zúčastnil viceprimátor Pezinka Ing. Jozef Chynoranský, starosta
Limbachu Vladimír Hrašna, starosta Vinosadov Ing. Miroslav Achberger,
starosta Viničného Štefan Lenghart, starosta Slovenského Grobu Ing. Jozef Javorka, exstarosta Vinosadov Vladimír Kanka. V preplnenej sále
Domu kultúry bola aj početná skupina návštevníkov z okolitých obcí. Publikum vytvorilo dobrú atmosféru pre účinkujúcich, medzi ktorými boli Magda
Paveleková, Dušan Tarageľ, Ivan Letko, Peter Bzdúch, Pavol Topoľský,
Štefan Skrúcaný, Robo Kaizer a Peter Meluš. Po skončení nahrávky sa
pre všetkých návštevníkov konala recepcia.
Ing. Jozef Javorka

Viničné
Limbach
Vinosady

Dňa 10. apríla 2005 sa dožíva
100 rokov pani Anna Rybecká, rod.
Fričová z Viničného. Jubileum
oslávi v kruhu svojej rodiny v Klube
dôchodcov vo Viničnom. Občania
obce jej gratulujú k tomuto
krásnemu jubileu.

VINOSADY - Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8.
februára 2005 dalo súhlas starostovi obce Ing. Miroslavovi Achbergerovi na prenájom prízemia Základnej školy vo Vinosadoch spoločnosti OBK INSTAL PROFI, ktorá
sa zameriava na montážne práce,
opravy a revízie ÚK, vodoinštalácie
a plynoinštalácie. Celková výmera
prenajatých priestorov je 228 m2.
Prenájom bude trvať 5 rokov od
podpisu zmluvy. Prenajímateľ do-

stal podmienku, že nebude narúšať
plynulosť vyučovacieho procesu,
stavebné úpravy vykoná na vlastné
náklady a bude zabezpečovať
údržbu a opravu v celej budove,
počas nájmu.
Z dôvodu nízkeho počtu žiakov I.
stupňa ZŠ (1. - 4. ročník) a detí privážaných z okolia do susednej materskej školy, obec Vinosady chce
zvolať verejné zhromaždenie občanov, aby sa vyjadrili k zvýšeniu
počtu žiakov v miestnej ZŠ.

LIMBACH - Dňa 3. februára 2005
bola na Obecnom úrade v Limbachu malá slávnosť. Starosta obce
Vladimír Hrašna prijal vzácnu návštevu - francúzskeho veľvyslanca
pána Jacquesa Faurea v sprievode
predstaviteľov francúzsko-slovenskej obchodnej komory - prezidenta
Jeana Michela Giovanethiho, čestného prezidenta Vladimíra Valacha
a výkonného riaditeľa Antona Beritha.
Pán veľvyslanec sa zaujímal o
históriu obce a jej perspektívny rozvoj. Ako predstaviteľ najvýznamnejšej vinárskej veľmoci na svete
prejavil záujem o tradíciu a výsledky
dorábania vína v Limbachu. Uskutočnila sa degustácia vín v pivnici
Vinárskeho družstva, Vinárstva Sadloň, Limbavin Puček Ladislav a
Víno Jano. Pán veľvyslanec bol príjemne prekvapený vysokou kvalitou
(vh)
bielych aj červených vín.

SLOVENSKÝ GROB - Malokarpatské osvetové stredisko a Obecný úrad v Slovenskom Grobe vás
pozývajú 3. apríla o 16.00 hod. do
veľkej sály tamojšieho Domu kultúry na galaprogram spevákov
amatérov populárnej piesne Malokarpatský slávik 2005. V súťažnom
programe sa divákom predstavia
najúspešnejší speváci z malokarpatského regiónu. Vstupenky si
môžete objednať na Obecnom
úrade v Slovenskom Grobe, č. tel.
033/647 8210.
Ing. Jozef Javorka

SLOVENSKÝ GROB - Miestna
organizácia SZZ v Slovenskom
Grobe zorganizovala v dňoch 13. 14. marca v Dome kultúry 28.
ochutnávku vín. Návštevníci si
mohli vybrať na ochutnanie vzorky
vín od malokarpatských vinárov i
vinárov z Českej republiky. Vystavovatelia, ktorých bolo 56, ponúkali
25 druhov vín s 210 vzorkami. Podujatie je zaradené do série podujatí organizovaných na Malokarpatskej vínnej ceste. Na ochutnávke sa zúčastnilo 250 návštevníkov.
Ing. Jozef Javorka

V dňoch 22. a 23. apríla sa uskutoční v Hoteli Limbach IV. Limbašská ochutnávka hroznových vín v
čase od 14.00 do 21.00 hod.

VINIČNÉ - V nedeľu 6. marca sa
uskutočnil vo Viničnom 15. ročník
kartárskeho turnaja v šnapse. Zúčastnilo sa na ňom 32 hráčov. Organizátori z Rybárskeho zväzu pripravili pre najlepších hodnotné ceny. Prvú cenu - horský bicykel, získal Pezinčan Karol Vicena, na druhom mieste sa umiestnil Karol Vaškovič zo Slovenského Grobu. (r)

