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Podľa republikový ch š tatistík a
odhadov je u nás 256 tisíc diabetikov. Ď alš ích asi sto tisíc ľudí vô bec
nevie, že tú to chorobu má. Ide teda
o ochorenie, ktoré je u nás znač ne
rozš írené, preto mu treba venovať
pozornosť.
V naš om meste má sídlo Základná organizácia Zväzu diabetikov. O jej č innosti sme sa porozprávali s predsedom Já nom Š indlerom.
l Koľko členov má vaša organizá cia?
- Naša organizácia združuje 80
diabetikov, č o vš ak neznamená, že
len toľko ľudí v Pezinku a okolí je
postihnutý ch touto chorobou.
l Je vô bec prehľad, koľko ľ udí
má cukrovku v našom okrese?
- Nie. Tú to odpoveď sa nám nepodarilo zistiť ani v obvodnej diabetologickej ambulancii u MUDr. A. Holubč íkovej.
l Vaša organizá cia je zná ma
viacerý mi aktivitami určený mi
pre širokúverejnosť.
- Pri príležitosti Svetového dňa
diabetikov sme dva dni v novembri
robili pre záujemcov z radov obč anov merania krvného tlaku a glykémie. Naš u bezplatnú službu využilo
150 obč anov mesta i z okolitý ch
obcí. Pri meraniach sme zistili, že
niektorí z nich majú zvý š ené hodnoty nad 10 nmol/l, preto sme im
odporuč ili aby vyhľadali lekára.

vyhlasuje vý berové konanie
na obsadenie miesta prednostu Mestského úradu v
Pezinku, s tý mito predpokladmi a pož iadavkami:
Ú daje o mieste zamestnanca:
Zamestná vateľ : MESTO PEZINOK, Radnič né nám. 7, 902
14 Pezinok
Funkcia: prednosta Mestského ú radu v Pezinku
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoš kolské vzdelanie
Iné kritériá a pož iadavky:
bezú honnosť , riadiace a organizač né schopnosti
Pož adované doklady: curriculum vitae, doklad o ukonč ení š tú dia, vý pis z registra
trestov nie starš í ako 3 mesiace
Dá tum a miesto podania ž iadosti o účasť na vý berovom
konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poš tou alebo
doruč iť osobne do 15.1. 2003
na adresu: Mesto Pezinok,
Radnič né nám. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: Vý berové konanie - prednosta Mestského úradu v Pezinku.

Merania si dali urobiť aj niektorí
diabetici, ktorí chodia na kontroly v
polroč ný ch intervaloch, a chceli
vedieť aký majú sú č asný stav cukrovky.
l Taký chto akciíste robili však
viac...
- V januári sme v Stanici opatrovateľskej služby robili meranie cholesterolu. Toto meranie je ale finanč ne nároč né, jeden prú žok do meracieho prístroja stojí 70 Sk. Mohli
sme to robiť len vďaka finanč nému
príspevku Mestského ú radu v Pezinku. Ď alej sme robili merania glykémie, tlaku a cholesterolu na Dni
zdravia, ktorý bol v Dome kultú ry v
Pezinku. V spolupráci s firmou
Aventis sme pripravili besedu na
témuAko predchádzať cukrov- ke a
jej komplikáciam. Prednáš al a s
ú č astníkmi besedoval popredný
lekár z oblasti diabetológie MUDr.
Jaroslav Fábry z Fakultnej nemocnice v Ružinove. Cenné rady, ako
cukrovke predchádzať a ako oddialiť prípadné komplikácie, vzbudili
veľký záujem.
Pri tejto príležitosti chcem pripomenú ť slová jedného svetového
diabetológa, ktorý o cukrovke povedal, že ten kto o svojej chorobe vie
najviac, žije najdlhš ie. V zmysle
tejto myš lienky sa snažíme konať
aj my, chceme dať naš im č lenom,
ale i laickej verejnosti, č o najviac.
Preto pozý vame medzi nás po-

predný ch prednáš ateľov, naši zástupcovia chodia na Trenč ianske
dni diabetikov a diabetológov a na
vý chovno-edukač né rekondič né
pobyty.
Mô žeme sa popý š iť tý m, že naš a
organizácia, č o sa tý ka aktivít č lenov, patrí medzi najlepš ie na Slovensku. Je to vďaka ľuďom, ktorí
sa dokážu obetovať pre druhý ch,
pomáhať im a odovzdávať svoje
skú senosti. Taký mi sú č lenovia
náš ho vý boru - Anna Nogová, Eva
Popluhárová, Františ ek Janouš ek,
Augustín Sandtner, Mária Kováč ová, ale i Jozefína Slezáková a Ján
Hrbek. Niektorý ch naš ich č lenov
pozvali na Mestský ú rad v Pezinku
na stretnutie dobrovoľníkov, kde
ich ocenili.
l Vieme, ž e organizujete pre
svojich členov aj spoločenské
podujatia...
- Veľmi vydarenou akciou bola tradič ná"opekač ka". Mali sme aj predvianoč né posedenie. I tieto naš e
podujatia spájame s prednáš kami,
vý menou skú senostía meraniami.
l Aké sú vaše ž elania do budúceho roku?
- Chcel by som popriať vš etký m
ľuďom š ťastie, spokojnosť a zdravie - aby slú žilo aj nám diabetikom.
Oč akávam, že poč et diabetikov,
ktorí budú č lenmi naš ej organizácie, sa ešte zvý ši.
(mo)

Mikulá š do ná š ho mesta zavítal v
piatok 6. decembra. Najskô r deti
pozdravil v uliciach mesta, kadiaľv
sprievode anjela a čerta prechá dzal na koči. Navečer po zotmení sa
zhromaždený m deťom na ná mestí
prihovoril z balkóna radnice a rozsvietil vianočný stromček.
(mo)

Spolu s 5-roč nou dcérkou som
sa zú č astnila na Vítaní Mikuláš a
na námestí. Tábola plnáoč akávania, a myslím si, že aj ostatné starš ie i mladš ie deti, ktoré tam priš li.
Verte vš ak, i mne samej bolo ťažko pri srdci, keď som videla ako
ten "Mikuláš " vybabral s deť mi.
Na balkóne sa ukázal na dve
minú ty, deťom povedal, že má pre
nich tri prekvapenia - vystú penie
speváckeho zboru, rozsvietenie
stromč eka a sladké prekvapenie.
To prvé a druhé bolo, ale verte,
deti najviac č akali na sladké prekvapenie, aspoň na jeden cukrík z
rú k Mikuláš a alebo č erta. Celý č as
v daždi č akali a dú fali, že medzi
nich prídu. Pani, ktorá to zrejme
organizovala, vš ak vyhlásila do
mikrofónu, že Mikuláš má eš te
veľa roboty a vyzvala deti, aby sa
užroziš li.
Keby ste videli to sklamanie na
tvárach detí, preč o im Mikuláš nič
nedal, keď ho č akali... Urč ite každé dieť a dostalo doma bohatého
Mikuláš a, ale toto je predsa tradícia v Pezinku, aspoň č o tu š tyri
roky bý vame, vždy sme sa tam
teš ili. To naozaj mesto nemá na
200 cukríkov? Nehnevajte sa, nabudú ce asi zostanem v teple
doma a dcére to nejako vysvetlím.
A myslím si, že nebudem jediná.
Andrea Zajacová

V zámku v Rohrau neďaleko Hainburgu podpísali dohodu o spolupráci medzi Rímskou vínnou cestou Römerweinestrasse Carnuntum a Malokarpatskou vínnou cestou. Za slovenskú stranu zmluvu
podpísal predseda združenia MVC
Milan Pavelka a za rakú sku Michaela Gansterer. Prvý m krokom spolupráce bude obojstranná vý mena
vín. Rakú š ania pri tejto príležitosti
vydali sprievodcu s trasami oboch
vínnych ciest.
(mo)

