K 31. 12. 2006 mal Pezinok 22 185 obyvateľov, čo
je o 42 viac ako v prechádzajúcom roku.
Vlani sa narodilo 207 detí, zomrelo 166 osôb,
prisťahovalo sa 494 a odsťahovalo 493 osôb. Medziročný nárast počtu obyvateľov je najnižší za posledné tri roky. V porovnaní s rokom 2005 sa narodilo o 45 detí menej a nepriaznivý je i ukazovateľ o
úmrtnosti – zomrelo o 11 osôb viac.
Prekvapujúco veľa osôb sa z Pezinka vysťahovalo (493), najviac za ostatných päť rokov. Ešteže ľudia do nášho mesta sa v hojnom počte aj
prisťahovali (494), čo je najviac za päť rokov.
(mo)

Aj tohto roku, 26. marca, dostanú
pezinskí učitelia k svojmu sviatku
od miestnej samosprávy darček v
podobe predstavenia, odohraného špeciálne iba pre nich. Tentoraz to bude komédia Každý má
svojho Leona. Podujatie vyvrcholí
spoločným prípitkom s primátorom mesta Oliverom Solgom,
ktorý pri tejto príležitosti odovzdá
vybraným učiteľom mestské ocenenia.
(EL)

V dňoch 9. a 10. februára sa
uskutočnil v mestskej plavárni 2.
ročník 24-hodinovej non stop plaveckej štafety. V piatok na poludnie odštartovalo a v rovnakom čase v sobotu sa skončilo rekordmanské podujatie, na ktorom sa
aktívne zúčastnilo 454 účastníkov.
Plávali v 25 metrovom bazéne a
po odplávaných 2666 dĺžkach si
pripísali nový rekord – za 24 hodín
formou štafety preplávali 66 650
metrov. Ide doteraz o jediný výkon
na Slovensku, na ktorý prítomný
rozhodca Igor Svitok vystavil certifikát o vytvorení slovenského rekordu.
Na 1. ročníku v roku 2006 bol
dosiahnutý výkon: odplávaná
dĺžka 62 125 m, pri účasti 348 plavcov. Oba tieto ukazovatele boli v
tomto roku prekonané.
Organizátormi podujatia boli Študentský parlament, Mesto Pezinok a mestská plaváreň. Na otvorení i vyhlásení výsledkov sa zúčastnil primátor mesta Oliver Solga.
Zaujímavosti z 2. ročníka:
– počet odplávaných dĺžok: 2666
(25 m bazén), spolu 66 650 m;
– Počet plavcov: 454;
– najstarší plavec: 90-ročný Alfréd
Bollard z Modry;
– najmladší plavec bez pomôcok:
5-ročný Lukáš Csáder;

Ilustračné foto (mo)
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Toto je hlavička prvého čísla Pezinčana. Vyšlo 1. mája 1966. Malo
šesť cyklostylovaných strán formátu A4, posledná bola nepotlačená. Na prvej strane okrem hlavičky bol príhovor k čitateľom. Vo
vnútri boli články o histórii 1. mája,
činnosti Okresného domu pionierov a mládeže, informácia o kultúrnych programoch, o činnosti TJ
Lokomotíva, o odbore turistiky a
kresby so športovou tématikou.

Prvá strana Pezinčana z roku
1967. Začal vychádzať v menšom
formáte A5. Zodpovednou redaktorkou bola Zlata Hrnčírová, grafickú úpravu robil Karol Šindelár.
Tlač: Mestský dom kultúry a vzdelávania Pezinok, cyklostyl.
Počet strán: 16, tri strany nepotlačené.
Rozhodca Igor Svitok pri vyhlasovaní rekordu.
– najmladší plavec s pomôckami:
2-ročný Tomáš Zedníček;
– najrýchlejší plavec: 50 m voľný
spôsob (štart z vody), dospelý –
Jakub Chalabala 28,66 sek., dieťa
– dievča Simona Šintálová 38,17
sek., chlapec Jozef Šimo 51,29
sek.;
– najoriginálnejšie plavky: Jozef
Tesár;
– z najďalej prišiel: Peter Petrovka
z Košíc;
– najpočetnejšia rodina: Marián,
Alexandra, Alena, Jana a Matúš
Bednárikovci;
– najproduktívnejší plavci: Stred-

Snímka (mo)

ná škola Policajného zboru –
9650 m (2 hod.);
– priemerná rýchlosť plavcov:
2,78 km/hod. (oproti r. 2006 o 0,2
km/hod. viac);
– najveselšia partia: Malokarpatský banícky spolok;
– osobné plavecké rekordy na
50 m si dalo zaregistrovať 40
účastníkov štafety, najstarší bol
71-ročný Ján Mikuš, dosiahol na
svoj vek výborný čas – 47,56 sek.;
– účasť médií: STV, TA3, Nový
čas, Slovenský rozhlas, TV Pezinok, Pezinčan.
(mo, is)

V redakčnom archíve je len časť
výtlačkov Pezinčana z prvých
rokov vydávania. V prvom roku
(1966) malo byť vydaných dvanásť čísel, každý mesiac jedno.
Zachovaných je len sedem čísel(1, 2, 3, 4-5, 6), z toho jedno je
dvojčíslo. Zaujímavosťou je, že
hlavička novín sa stále menila, čo
len dokazuje snahu tvorcov zlepšovať ich vzhľad a využiť všetky
možností, ktoré im poskytovala
vtedajšia cyklostylová tlač. Grafik
dotváral noviny výlučne kresbami,
keďže nebolo možné reprodukovať fotografie.
(mo)

