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Jeseň je obdobím zberu úrody.
"Taká to mrkva sa urodila v našej
zá hrade" - vraví trojroč ný Danko
Matejovič , vnuk Viliama Pavelku z
Cajlanskej ulice.

Kultú rne centrum Pezinok
Holubyho 42
predlžuje
vý berové konanie na prená jom
nebytový ch priestorov
v Dome kultúry Pezinok
2
s rozlohou miestnosť 27 m
Prihlá šky do vý berového konania
doručte na adresu KC,
Holubyho 42, Pezinok alebo
na sekretariá t KC do 1.12. 2001.

Zá kladnú školu na Kupeckého
ulici 9. novembra navštívila pojazdná zubná ambulancia Signal Dentibus. Cieľom rovnomenného preventí vneho programu na celom Slovensku je
zmapovať stav chrupu detí a
naučiťich sprá vne si čistiťzuby.
"Projekt Signal Dentibus Tour
trvá už šiesty rok. S pojazdnou
ambulanciou navš tívime každý
rok zá kladné š koly v tridsiatich
slovenský ch mestá ch. Okrem
toho eš te cez leto navš tevujeme detské domovy a detské
tá bory. Preventívne prehliadky
robíme deťom vo veku 6-9 rokov. Stomatológovia totiž tvrdia,
že ešte v tomto veku je u detí
š anca, pokiaľsi zač nú sprá vne
ošetrovať chrup, že si zachovajú zdravé zuby." - povedala
ná m koordiná torka projektu Renata Józsová .
Skúsený stomatológ MUDr. Pavol Moravčík preventí vne prezrel
zuby 64 pezinský m deťom. O každom vyšetrení sa robia zá znamy a
vý sledky sa potom štatisticky vyhodnocujú a porovná vajú v rá mci
Slovenska, ale aj s Č eskou republikou, kde tento projekt tiež beží.
Zaujímalo ná s, ako vyšetrujúci leká r hodnotí stav chrupu pezinský ch detí : - Kazivosť zubov

LIST Č ITATEĽ A
Ľ udia prestá vajú mať zá ujem o
vinohradníctvo. Pozrite sa v akom
stave je pezinský chotá r. Takmer
polovica je vyklčovaná alebo spustnutá . Je to smutný pohľad. Kto si
pamä tá na staré vinohrady, na vtedajší vzorne obrobený a udržovaný
chotá r, kde bol využitý každý meter
štvorcový pôdy, tak mi dá za pravdu.
Ale nielen o tomto som chcel písať.
Č o ma hlavne, ako potomka pezinského vinohradníka, hnevá je to, že
už aj v Pezinku vinohrady ohrozuje
vý stavba rodinný ch domov. Iste ste
si všimli, že v tesnej blízkosti Limbachu, v lokalite nazvanej Turie brehy,
sa začalo stavať. V tý chto miestach
odjakživa boli vinohrady a mali by
tam byťaj naďalej. Boli však vyklčované. Kto je za tý m?
Prečo sa začína stavaťvo vinohradoch? To je medzi Pezinčanmi toľko
solventný ch, stavbychtivý ch ľudí?
Alebo sú to cudzi "zlatokopi", ktorí
nevedia čo s peniazmi a chcú mať
svoje hrady postavené na atraktívnom mieste. Podľa možností čo najvyššie (veď so svojimi drahý mi terénnymi autami sa tam bez problémov dostanú) a ohradené kamenný mi múrmi, aké by im zá videl aj
Matúš Č á k Trenčiansky? Č o na to
naši pá ni poslanci mestského zastupiteľstva? Prečo ste na toto dali svoj
súhlas? Takéto a množstvo podobný ch otá zok mi víri hlavou.
V pezinskej televízii som sledoval
jedno z rokovaní mestského zastupiteľstva, kde mi zdvihol hladinu
adrenalínu ná vrh na vý stavbu obchodného centra na Grinavskej paži-

Súčasťou projektu sú i hodiny
dentá lnej vý chovy, na ktorý ch sa
učia deti niečo o zúbkoch - o ich
funkcii, načo slúžia, ako sa treba o
ne starať. V rá mci praktickej časti si
deti vyskúšajú čistenie zubov s
kefkami.
Na zá ver deti dostali darček v
podobe zubnej pasty. Ostatné už
zá leží len na nich a na ich rodičoch,
aby nezabudli na pravidelné ošetrovanie zubov.
(mo)

Snímky M.Oravec

Č o nevidieť ná s navští vi zima,
pravdepodobne s obvyklý mi vrtochmi - poľadovicou a so snehom.
Tieto ná m doká žu narobiť nemá lo
starostí, preto je dôležité pripraviť
sa na ne.
Firme Petmas, ktorá zabezpečuje v našom meste zimnú údržbu, priná leží odhŕňanie snehu a
vykoná vanie posypov na zľadovatený ch miestnych komuniká ciach.
Ako ná s informoval riaditeľ Ing. Peter Mašura, na zimu sú pripravení,
od 15. novembra už idú podľa harmonogramu zimnej údržby. Pokiaľ
nepríde k nejaký m extrémom, mali
by prá ce zvlá dnuťbez vä čších problémov. Majú k tomu dosť svojich
mechanizmov i ľudí na nutné ručné
prá ce.
Bez povinností nie sú ale ani majitelia nehnuteľností , či ich užívatelia, ktorí sa musia v zmysle platného VZN č. 7/98 postarať o odhŕňanie snehu a schodnosť chodníka priľahlého k ich objektu či pozemku. Tieto prá ce treba robiťvždy
včas, aby nedošlo k úrazom chodcov. Veľmi dôležité je to najmä v
centre mesta pred obchodný mi a
kancelá rskymi prevá dzkami, kde
sa pohybuje najviac ľudí.
Tiež vodičov motorový ch vozidiel
by sme chceli požiadať, aby počas
kalamity neparkovali obojstranne
na sídliskový ch komuniká ciach,
čím sa zamedzuje prístup vä čších
mechanizmov, ktoré pri údržbe
použí va Petmas.
Len spoločný m úsilím môžeme
prispieťk tomu, že zimné ná strahy
prežijeme bez vä čších kompliká cií,
a hlavne bez ujmy na zdraví . (mo)

vaš ich detí sa nelíš i od
stavu v iný ch mestá ch.
Jednoznač ne však vidno,
že deti majú poopravované zuby. Potvrdzuje to,
že zubný leká r na tejto
š kole robí prevenciu a
ošetrenia pravidelne.

ti, novšie nazý vanej Sahara. Odhliadnuc od toho, že po tejto vý stavbe to môžu malí živnostníci zabaliť a odovzdať svoje živnostenské
listy, tak zasa padne za obeť veľký
kus vinohradu. Potrebujeme tak ý to
obchod u ná s? Veď má me na Severe
veľkopredajňu, ktorá má najlepšie
ceny široko-ďaleko a do Bratislavy,
kde je množstvo supermarketov, je
to len na skok.
Chrá ňme si naše vinohrady. Veď
čo bude Pezinok bez vinohradov a
vinohradníkov? Kamkoľvek som na
Slovensku, i v bý valom Č esko-Slovensku prišiel a povedal, že som z
Pezinka, tak hneď si každý spomenul na dobré víno.
Obá vam sa, že aj v Pezinku sa podarilo naštartovať proces, ktorý už
nikto nezastaví. Je to smutné. A ešte
smutnejšie je to, že i v Pezinku je
dosťľudí, ktorí vinohrad radi predajú
na stavebnú parcelu. Nuž, keď nechcú, alebo nemôžu obrá baťsvoj vinohrad, tak nech ho predajú tomu kto
ho chce obrá bať. Nemali by maťť
možnosť predať ho na stavbu. Tomuto by malo mesto (štá t) zabrá niťa
nie ľudí v tomto podporovať. Vo vyspelý ch vinohradní ckych štá toch
majú na toto zá kon. Ak niekto na svojom pozemku nevysadí vinicu a nezačne ju do 8 rokov obrá bať, stratí na
túto pôdu ná rok a predá sa inému.
Má me sa čo učiť.
Po vstupe do Európskej únie, kam
smerujeme aj my, či sa to niekomu
pá či alebo nie, bude musieťbyťzachovaný súčasný stav. To znamená ,
že vý mera viníc sa už nebude môcť

zvyšovať. Maďari sa na svoj vstup
do EÚ pripravujú už teraz tý m, že
vysá dzajú obrovské plochy vinohradov, pokiaľ nie sú členmi EÚ. U ná s
je to presne naopak. Na Slovensku
je to, žiaľ, tak. Vinohrady sú zdevastované a ubúda ich. A bude ich ubúdaťaj naďalej, pokiaľ si nevstúpia do
svedomia všetci - štá t, majitelia hotelov a reštaurá cií, ale aj veľkí vý robcovia vína.
Veď predsa nie je možné, aby prvový robca, vinohradník, ktorý zná ša aj
najvä čšie riziko a má aj najvyššie
ná klady, dostal za kilogram hrozna
10-12 Sk, pritom v obchode dá te za
sedmičku vína nezriedka 100 Sk, v
reštaurá cii až 300 Sk a v hoteloch i
viac. Toto je neudržateľný stav. Daň
z vína bola zrušená , avšak cena
vína skôr stúpla, pričom cena
hrozna nie. Vstupy do prvový roby
idú ale stá le hore. Spolu so svojimi
súrodencami obrá bam malý vinohrad, ktorý sme zdedili po rodičoch
viem teda o čom hovorím. Ak sa
niečo nezmení, tak ozaj vä čšina ľudí
prestane maťo vinohradníctvo zá ujem a rozpredá svoje vinohrady na
stavby. Veď ako sa hovorí za peniaze môžete maťv Prahe dom a v
Pezinku aj dva. Vinohradov tu má me
dosť. Zatiaľ... Ale čím sa budeme
my, alebo naši potomkovia, chvá liť?
Vínom asi nie.
Nemusíte samozrejme so všetký m, čo som tu spomenul, súhlasiť.
Budem rá d, keď sa aj ostatní Pezinčania, ktorý m zá leží na osude
vinohradníctva u ná s, vyjadria k tomuto problému. Toto je môj ná zor.
Gabriel Guštafík

