Už tradične býva sprievodným
podujatím Vinobrania v Pezinku
odborný seminár. Ten tohtoročný
bude venovaný produktom cestovného ruchu v malokarpatskom
regióne. Jeho cieľom bude hlavne
predstaviť najnovšiu ponuku pre
turistov v Pezinku a jeho okolí. Prezentovať sa na ňom bude napríklad projekt Pezinské panstvo,
Kulinárske chodníčky v Pezinku a
v rakúskom meste Neusiedl am
See a zvlášť sa zoznámia účastníci s fungovaním marketingového produktu Neusiedler Card. Podujatie je určené hlavne pre cestovné kancelárie orientované na
aktívny cestovný ruch, prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu a širokú verejnosť, ktorá sa
zaujíma o náš región.
Seminár sa uskutoční v piatok
16. septembra o 9.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12. Prihlásiť sa možno do 10.
septembra na tel. 033/6901 102
alebo e-mailovej adrese: eva.lupova@msupezinok.sk. Účasť na
seminári je bezplatná.
(EL)

BRATISLAVA – Z dôvodu reštrukturalizácie a centralizácie
riadenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. bola 12. júla
2005 zrušená kancelária odbytu
vo Svätom Jure. Jej úlohy preberajú v plnom rozsahu kancelárie
oddelenia obchodu v budove BVS
na Prešovskej 48 v Bratislave.
Informácie o poruchách prijíma
centrálny dispečing na bezplatnom tel. čísle 0800 121 333 v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke.
Informácie sú tiež poskytované
na tel. číslach: ústredňa 02/48253
111, 181, 238.
(jš)

Hlavná tribúna na námestí
Tribúna pred Zámkom
17.00 Prvý dúšok – slávnostné
otvorenie Vinobrania 2005
(fanfáry – Junior Brass Quintet, šermiarske vystúpenie
Festum Aeterneus, sprievod Mestskej rady, Bakchusa, Kráľovnej vína po
Štefánikovej ul.)
17.30 Country večer – Arion a
ich priatelia (Nový Rownák, Modrí jazdci, B.G. Time, Paci Pacifik, Poutnici,
Arion, Bukasový masív –
program až do polnoci)

9.30 Deň Burgenlandu – slávnostné otvorenie
10.00 Hudobná skupina Krtinec
11.30 Hudobná skupina Addam
13.00 Jadranka Handlovská
14.30 Hudobná skupina Pajtáši
(Stara Pazova, Srbsko)
16.00 Spomienka na Repete –
Otto Weiter
17.30 Miliónový tanec – Janko
Jamrich
18.05 Superstar – Zdenka Predná
19.00 Neřež
20.30 Merlin – írske tance
21.30 Ohňostroj
22.30 I.M.T. Smile
24.00 Feelme

Hlavná tribúna na námestí
17.30 Program partnerského mesta Neusiedl am See
18.30 Fanfárový koncert
19.00 PEZINČANIA PEZINČANOM, vystúpia: Diana Deáková, Petra Bubeníková,
Soňa Šajermanová, Tomáš
Václav, Eva Rosenbergerová, víťazi súťaže Pezinok
spieva, tanečný odbor ZUŠ
E. Suchoňa, Ivana Poláčková, Taekwon-do
21.15 Funny Fellows a Zuzana
Haasová (koncert + krst
nového CD)
22.30 Brouci – Beatles
00.00 Diskoshow (do 02.00 hod.)

Tribúna pred Zámkom
10.00 Nestarnúce melódie – Marika Godová, Anton Čukan
11.30 Také oné
13.00 DFS Studienka
14.30 Ivana Poláčková
16.00 FS Poleno
17.30 Violin Orchestra
18.30 – 02.00 Program Vitis Trade

V aprílovom čísle sme priniesli prehľad o migrácii
obyvateľstva v Pezinku za uplynulých 15 rokov.
Uviedli sme, že v rokoch 1990 – 2004 sa prisťahovalo
do nášho mesta 6434 osôb a odsťahovalo sa 5395
osôb.
Do tohto čísla sme pripravili prehľad o počte narodených a zomrelých, taktiež za 15-ročné obdobie
(1990 – 2004). Z prehľadu vidno, že sa narodilo spolu
3188 detí a zomrelo 2496 osôb. Prirodzený prírastok
teda bol 692 osôb.
Najviac detí v Pezinku sa narodilo v rokoch 1990 –
1996, v priemere 244 ročne. Najviac ich prišlo na svet
v roku 1993, keď sa narodilo 267 detí. V rokoch 1996
– 2002 nastal značný pokles pôrodnosti. V posledných dvoch sledovaných rokoch (2003, 2004) však
zaznamenávame už mierne zvýšenie, čo je potešujúci jav.
Najviac ľudí zomrelo v rokoch 1991 – 1993, 1995,
1996, 2000, 2003, 2004, v priemere 174 ročne. Najhorší rok v úmrtnosti bol rok 2003, keď zomrelo 183
ľudí. Najmenej zomrelo v roku 1990 – 148.
(mo)

10.00 Hudobná pozvánka do
alegorického sprievodu
10.30 Požehnanie úrody na tribúne pred Zámkom
11.00 Ale gor i c k ý s p ri e v od
(Sládkovičova, M.R. Štefánika, Radničné nám., Holubyho, Hrnčiarska)
Tribúna pred Zámkom
13.00 Scéna dychovej hudby
(Grinavanka, Vištučanka,
Cajlané, Mútěňané, Dunajská kapela)
Hlavná tribúna na námestí
12.30 Program partnerského mesta Mosonmagyaróvár
14.00 Banderium – šermiarska
skupina
15.00 Traditional club Bratislava
16.30 Hudobná skupina Andante
s A. Zimányiovou
18.00 Country skupina Arion
Upresnený program Vinobrania nájdete v septembrovom čísle Pezinčana,
ktoré vyjde 14. 9.

Rok

Počet narodených

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

257
244
250
267
224
227
242
186
188
183
172
170
174
203
201

148
172
173
173
166
170
179
163
154
155
175
153
162
183
170

3188

2496

213

166

Spolu
Ročný priemer

Počet zomrelých

Túto tému sem dĺho otsúval.
Mal sem pocit, že nykeho nezaujíma, ale 22. mája dostal Pezinek cenu od minystra roboty,
sociálnych vecí a rodziny za
octranováný bariér. Ftedy sem
si uvedomyl, v jakej strašnej
prdely je to naše malé zlaté Slovensko, ket mesto, keré nemá
bezbariérový prístup do žádneho úradu fčetne sociálky
(kerú poscihnutý naščivujú pravidelne), z pet základných škól
prístupnú len jednu a aj to len na
prízemý, strednú školu žádnu,
kultúrny stánek len tak-tak, a
iba na prýzemý, iba jeden kostel
a o športoviskách any nehovorým. Ale čo sa vlastne čudujem,
ket tento náš európsky štát, toto
naše druhé Švajčársko nemá
bezbariérový prístup na jedziné
minysterstvo. Já vým, že invalydzi a zvlášt tý z nálepku ZŤP (po
pezinsky ZČP) mýnajú štátu
omnoho výc penes jak mu donesú, já bych len rát upozornyl, že
bezbariérové cesty, chodnýky,
budovy, mestá slúža zároven aj
rodyčom s kočíkama, kerý v
nych vozá hádam úplne zdravé
dzeci, keré nás, any sa nenazdáme budú šeckých živit. V
neposledném radze sa nenahnevajú any bycyglyscy a inlajnyscy, kerý sú neny natolko odvážny aby lýtaly po cesce, lebo
chodnýky pre nych téš nemáme. O čo teda yde? Prýkazy
zvrchu nygdo nebere zrovna
moc vážne, tak bych scel oslovyt teba, bežného opčana, obyvatela Pezinka a blýskeho okolá, murára, tesára, asfaltéra...
ket budete negdze nečo stavat,
prestavovat, myslyte pri tém aj
na nás, čo nemóžeme chodzit.
Ono to nemosý byt any také
drahé jako by sa zdálo, negdze
stačá širšé dvere, mýrnejší
zjast s chodnýka, alebo dva
kýble betónu navýc, prirezat
desku... Stačí si to len premyslet, lebo ket sa pri roboce nerozmýšla, móžu aj penýze na to
určené výst navnyveč, jako tot u
jedného náramného podnykatela, kerý ve svojem podnyku
síce vybudoval vozíčkárske
záchody, ale k stolom urobyl tri
parádne schody. Téš sem si
myslel, že si dám pozor a že
budem aspon do smrci behat po
vlastných, ale stačí, ket nedáva
pozor negdo druhý a hnet je
šecko ináč. Možno by ze začátku, len tak na skúšku stačilo, keby šoféri neparkovaly na chodnýkoch a keby to meský žandári
nebraly jako samozrejmost.
Abych bol konkrétny, f poslednej dobe mi pijú kréf autá PK
185 BE a PK 003 AT, keré majú
parkovisko pár krokú, ale ony
né, pret dúm, na chodnýk, trápne... Alebo né???
Zúctu Váš Strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

