V našom meste sa množia lekárne ako príslovečné huby po
daždi. Je to potešiteľné, lebo
Pezinčania a ľudia z blízkeho
okolia si majú z čoho vybrať,
keďže služby i sortiment sú na
veľmi dobrej úrovni. Stará bolesť
však stále pretrváva a tou sú
prevádzkové hodiny. Ani jedna z
desiatich pezinských lekární
totiž nie je otvorená dlhšie ako
do 21. hodiny. O celonočnej prevádzke môžeme len snívať, alebo v čase núdze v noci ísť do
Bratislavy. Naozaj je ešte stále
organizačne neriešiteľné a ekonomicky neúnosné mať otvorené aj v noci, prípadne si služby
podeliť? Pezinčanom i obyvateľom okresu by to iste pomohlo.
Prihováram sa za takéto riešenie nielen ako primátor, ale najmä ako občan. A Mesto by iste
dokázalo takejto lekárni pomôcť,
alebo vyjsť v ústrety nejakou
dostupnou formou.
(OS)

PEZINOK – Prvý feburárový piatok a sobota v Pezinku patrila
plavcom, rekreačným i tým náročnejším vyznávačom či milovníkom tohto športu. V piatok na
pravé poludnie odštartoval primátor mesta Oliver Solga plaveckú 24-hodinovú non-stop
štafetu.
Cieľom rekordmanského podujatia bolo zapojiť do športovania čo
najväčší počet plavcov. Každý z
nich preplával minimálne jednu
dĺžku 25-metrového bazénu. Tí
zdatnejší si trúfli aj na viac, napríklad 55-ročná Klaudia Korvína zaplávala presne jeden kilometer. Vo
vode sa objavil aj slovenský herec
Ján Króner, na záver sa prišiel pozrieť moderátor Richard Vrablec.
Organizátori akcie Mestský úrad,
Mestská plaváreň a najmä Študentský parlament v Pezinku zaregistrovali aj najväčší vekový rozdiel 82 rokov medzi 90-ročným
Alfrédom Bollardom a 8-ročnou
Kamilkou Polákovou. Z najväčšej
diaľky si prišiel po pamätný list Vladimír Hudec z Banskej Bystrice.
Na 60. kilometri doplávali asi hodinu pred záverom rekordu dve
členky Študentského parlamentu
Alica Danielišová a Silvia Nunvářová. Prvými a zároveň poslednými plavcami v pezinskom bazéne boli zástupcovia primátora
Juraj Pátek a Jozef Chynoranský,
ktorí plávali spolu desaťkrát a ne-

Počet obyvateľov Pezinka sa k
31. 12. 2005 zvýšil na 22 143
osôb. Prvýkrát sme zaznamenali prekročenie 22-tisícovej hranice, pričom naplnenie poslednej tisícky trvalo dvanásť rokov.
V porovnaní s predchádzajúcim
rokom sa počet obyvateľov zvýšil o
189 osôb. V roku 2005 sa narodilo
252 detí (o 51 viac ako v r. 2004),
zomrelo 155 osôb (o 15 menej ako
v r. 2004), prisťahovalo sa 465 a
odsťahovalo 373 osôb.
Potešiteľný je fakt, že v posled-

Rok

Nar.
deti

Prisťahovaní

2001

168

399

2002

167

2003

ných rokoch rastie počet novorodencov. V minulom roku sa narodilo najviac detí od roku 1991. Na
druhej strane nepatrne klesá počet
úmrtí, minuloročný stav je najnižší
od roku 2002. Pozoruhodné je i to,
že sa zvyšuje počet prisťahovaných do nášho mesta, minuloročné číslo (465) je najvyššie za posledných desať rokov.
V roku 2006 sa očakáva ďalšie
zvýšenie počtu obyvateľov, predovšetkým vďaka realizovanej novej
výstavbe bytov a domov.
(mo)
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Prvý a posledný úsek plaveckej štafety plávali zástupcovia primátora Juraj Pátek a Jozef Chynoranský. Rekordný výkon potvrdil rozhodca Igor Svitok (na malej fotografii).
malou mierou sa podieľali na
úspešnom rekorde. Úspešnom
preto, lebo sa do tohto 24hodinového plaveckého maratónu
zapojilo 348 účastníkov, ktorí odplávali 2 485 dĺžok dvadsaťpäťmetrového bazéna. Dovedna tak
vo vode absolvovali presne 62 km
a 125 metrov.
Svoj podiel na tomto rekorde má
aj dvojica Marcel Mokrý s 2,5 ročným synom Lukášom. V náručí s
potomkom preplávali otec a syn 50
metrov. Ceny si prevzali okrem

najstaršieho a najmladšieho
účastníka aj najrýchlejšia plavkyňa
Petra Benkovská, a Miroslav Horák za najoriginálnejšie plavky.
Našiel sa aj jeden plavec, čo absolvoval svoj úsek s plávacím kolesom.
Pezinčania i ostatní účastníci sa
tak postarali o zápis ustanovujúceho rekordu v tejto disciplíne a
primátor Oliver Solga prevzal od
rozhodcu Igora Svitoka za tento
pozoruhodný výkon aj certifikát
slovenských rekordov.
(IS)

Koncom minulého týždňa rokoval primátor s generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti Ing. Danielom Gemeranom o napojení firiem ako aj jednotlívých stavebníkov na splaškovú kanalizáciu. Už v minulosti
sme viack rát in formo vali o
preťaženosti jestvujúcej čističky
odpadových vôd v Pezinku a o
hroziacej stavebnej uzávere. Problém, ktorý bývalé Západoslovenské vodárne a kanalizácie neriešili
sa dnes objavuje v plnej nahote.
Až nové vedenie BVS sa začalo
venovať tejto problematike a urobilo potrebné kroky k výstavbe
veľkého tzv. Karpatského zberača
odpadových vôd, ktorý by mali
odovzdať do prevádzky v polovici
roku 2008. Zatiaľ Mesto každoročne bojuje o možnosť napojenia
na jestvujúcu kanalizáciu aspoň
pre rodinné domy, bytové domy a
menšie firmy. Aj výsledkom ostatného rokovania je skutočnosť, že
ku kanalizácii sa budú môcť pripájať stavebníci rodinných domov a
to bezplatne (nebudú sa finančne
podieľať na rekonštrukcii a výstavbe mestskej kanalizačnej siete). K povoleniu pre BVS potrebujú
ešte súhlas primátora – tak ako
doteraz. Právnické osoby pri výstavbe bytových domov, skladových a firemných budov a areálov
sa budú musieť podieľať, tak ako
doteraz pomernou sumou na zlepšení jestvujúceho stavu. Každé
zlepšenie totiž vedie k šetreniu a
potom k udeľovaniu súhlasu napojiť sa na ČOV v podobe "sekundových litrov". Preto najdôležitejšou
úlohou je dnes docieliť aby sa dažďová voda odvádzala do potokov
mimo ČOV, aby nezaťažovala čističku a aby do čističky pritekali len
odpadové vody, teda splašky. V
spolupráci s BVS sa nám to aj darí,
komplexne sa však problém vyrieši až spustením prevádzky Karpatského zberača.
(OS)
KULTÚRNE CENTRUM PEZINOK, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 033/641 2093, 641
3949
vypisuje
výberové konanie na prenájom nebytových priestorov v
Dome kultúry:
– kancelária s rozmerom
22 m2, s osobitným vchodom zo
zadného traktu s možnosťou
nájmu od 1. 3. 2006;
– kancelária s rozmerom
21 m2 na 1. posch. s možnosťou
prenájmu od 1. 3. 2006.
Písomné príhlášky zašlite poštou alebo prineste osobne na
sekretariát KC do 28. 2. 2006.

