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Aj tohto roku pokračuje
Mesto Pezinok v dlhoročnej
tradícii a vyhlasuje nový ročník súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu okna, balkóna, predzáhradky a verejnej
budovy. Aj keď všetci vieme,
že v nej nejde ani tak o víťaza, ako o to, aby sme žili v
peknom meste, predsa len
vidina získať "vavrín" najlepšieho môže byť malou motiváciou, či aspoň morálnym
zadosťučinením za celo-

Pred oslavami oslobodenia mesta
1. apríla odovzdal predseda Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Dr. Ján Škorec Mestu
Pezinku pamätnú medailu k 60.
výročiu oslobodenia, ktorou ÚR
SZPB ocenila dobrú spoluprácu
Mesta Pezinka s ich organizáciou
ako aj oslavy historických udalostí
ako sú SNP, oslobodenia mesta a
Slovenskej republiky.
(r)

Dolnorakúsky krajský hasičský
zväz udelil vyznamenanie za vynikajúcu spoluprácu s Mestom Pezinok
primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi.
Bronzovú sochu svätého Floriána
udelili rakúski priatelia za medzinárodné priateľstvo hasičov aj predsedovi Miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku
Gabrielovi Guštafíkovi a riaditeľovi
Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku Ing. Emilovi Moťovskému.
(r)

ročnú starostlivosť o zeleň vo
svojom najbližšom okolí.
Hoci konečné vyhodnotenie
urobí porota z Mestského
úradu koncom septembra,
uvítame už teraz tipy na kandidátov. Pri konečnom rozhodovaní sa bude totiž zohľadňovať stav od jari do začiatku
jesene. Svojich favoritov môžete nahlásiť na Mestský
úrad Pezinok, oddelenie životného prostredia, tel. 033/
6901 152.
(EL)

V minulom roku malo Mesto Pezinok plánované príjmy 347 630 tis.
Sk. Skutočné plnenie bolo 329 496
tis. Sk, t.j. 95 percent. Z toho boli
bežné príjmy s dotáciami a grantami
224 773 tis. Sk (plnenie 102 percent),
kapitálové príjmy 47 236 (89 percent), finančné operácie 57 487 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti bolo plnenie

327 369 tis. Sk, t.j. 94 percent.
Bežné výdavky boli 226 922 (97
percent), kapitálové výdavky 20 864
(71 percent), finančné operácie 79
583 tis. Sk (94 percent).
Hospodárenie skončilo s prebytkom v sume 2 126 589,85 Sk, ktorý
bol prerozdelený do mestských fondov.
(mo)

Zaujímavú prezentáciu absolvujú vinári z Pezinka a okolia v
sobotu 30. apríla. Na pozvanie
vinárskeho spolku z rakúskeho
partnerského mesta Neusiedl
am See sa predstaví 10 vybraných producentov spod Malých
Karpát na spoločnej degustácii s
domácimi vinármi spestrenej
ochutnávkou gastronomických
špecialít z ďalšieho partnerského mesta Mosonmagyaróvár
z Maďarska. Delegáciu Pezinka

povedie primátor mesta Oliver
Solga.
Motiváciou pre účasť našich
vinárov je zámer hostiteľov zaradiť vybrané vína z Malokarpatskej oblasti do ponuky tamojšej
vinotéky Weinwerk, jednej z najpopulárnejších v Burgenlande.
Recipročné podujatie určené
pre rakúskych vinárov sa uskutoční v rámci Dní Burgenlandu
počas septembrového Vinobrania v Pezinku.
(EL)

Počet obyvateľov výrazne ovplyvňuje aj migrácia
obyvateľstva, teda počet prisťahovaných a odsťahovaných osôb. Je to veľavravný ukazovateľ, ovplyvňuje ho rozvoj mesta, hlavne však nová bytová výstavba a životné podmienky.
Zaujímalo nás, ako sa v Pezinku vyvíjal tento ukazovateľ v priebehu posledných pätnástich rokov (1990 –
2004).
Z dostupných zdrojov sme zistili, že do Pezinka sa v
tomto období prisťahovalo 6434 osôb a z rôznych dôvodov sa z neho odsťahovalo 5395 obyvateľov. Prírastok spôsobený migráciou bol teda 1039 osôb. Najviac
obyvateľov pribudlo v rokoch 1990 – 1994, keď sa
prisťahovalo o 1007 osôb viac ako sa odsťahovalo.
Výrazne to ovplyvnila rozsiahla výstavba, najmä na
sídlisku Sever. Za ďalších desať rokov (1995 – 2004)
bol tento prírastok však už len 32 osôb. V rokoch 1997
– 1999 a 2002 – 2003 bol dokonca úbytok obyvateľov,
odsťahovalo sa o 107 osôb viac ako sa prisťahovalo. V
ďalších rokoch boli prírastky ozaj len minimálne, s
výnimkou rokov 2001 a 2004, keď pribudlo 46 a 47
osôb.
Očakáva sa, že oživenie v migrácii prinesie pripravovaná bytová výstavba na Rozálke, na Dubovom vŕšku
a v Kučišdorfskej doline, ktorá pritiahne do Pezinka aj
nových obyvateľov.
(mo)
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5395

Ket sa tak ohlédnem spátek za
celým aprílem, tak ten bol nabitý
událoscama jaxa patrí. A pritem
šeckém neny čaško vybrat událost, kerá prevyšuje šecky ty
ostatné o hodný kus. Áno, tušíte
dobre, mám na mysli smrt pápeža Jána Pavla II. Nevým jako
vy, ale já sem mal dosci času
sedzet pri televýzory a tak sem
si celý ten jeho život prebehel
nekolkokrát, ze šeckých strán a
nebolo mi pritém lachko. Dobre
si pamatám tý časy, ket ho zvolyly za pápeža a jaxa nám šeckým, nélen Polákom, zatajil
dech a šeci zme čekali, čo bude.
Vým si dobre prectavit, jaxa zatajil dech tým, čo sedzeli hore.
Toto ich víru v stranu a vládu
teda moc neposilnylo. Silný a
velký bratr nedokázal vymyslet
nyšt inšé jako likvidáciu, lenže
ftedy Pánbu ukázal, že je silnejší
jako silný velký bratr. Potém,
jako pápež naščívil vlastného
vraha a verejne mu otpuscil,
ludé hodne pochopili a snát sa aj
prestali bát. Nélen smrci, ale
hlavne velkého bratra. A možno
aj preto móžeme fčúl volne dýchat, já móžem písat týto rátky a
velký bratr si móže ešče furt myslet, že je silný a velký. My výme
svoje. A móžeme byt hrdý na to,
že tehoto velikého muža víry a
lásky zme mohli vidzet pri jeho
poslednej náščive na Slovenku
aj v našem mesce. Já osobne
sem mu kýval spred našeho domu, lebo bývam rovno pri hlavnej cesce.
Z dalších udaloscí vyberem len
stručne rýchle a klydné zvolený
nového pápeža Benedikta XVI.
Ket sa nabílo zadymylo ze
Sixtínskej kaplnky, tak ma napadlo, kéš by sa aj naši polytyci
dokázali tak rýchlo dohodnút,
no, ale hnet nato sa ukázalo, že
nedokážu. Ale polytyka je asi o
inšém. Jako každý rok, tak aj
tentok sem sa výrazne zúčastnyl vinných trhú. Túto cestú
bych scel podzekovat Ivanovi
Dubekovi, kerý si dal tú robotu a
z dreva mi vystrúhal stojan na
poháre a tak moji kamarádzi, s
kerýma sme společne koštovaly
nemoseli balansovat f tlačenyci
s pohárkama v obidvoch rukách,
ale elegantne to nosili v jednej
ruke a nyšt nerozlély. Nevým
čím to je, ale vínka boli teho roku
zase dobré. Jedzinú výčitku
mám g organyzátorom a porotcom nemohla by byt nabudúci
rok královna vína nefajčárka? Já
nevým, ale víno a cigaretle, to mi
vúbec nejde dohromady. A ešče
jedna vec, nemohlo by sa
združený vinohradnýkú a vinárú
buchnút po vačku a kúpit královnej vína nejaké pekné šaty, f kerých by reprezentovala?
Zúctú Váš strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

