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Od roku 1999 trvá cyklus kurzov
pod ná zvom Ako to robili naše babky, zameraný na tradičné jedlá .
Organizá tormi sú Malokarpatské

mú zeum a Mesto Pezinok. Lektorkou kurzu od jeho začiatku je riaditeľka Malokarpatského mú zea
PhDr. Dana Kopá lová . Za pomoci
kolegýň - pracovníčok mú zea a
Ing. Evy Lupovej z Mestského
ú radu pripravila už desiatky podujatí, na ktorých sa varili, piekli,
kuchtili chutnéjedlá . Ná vštevníci
okrem toho, že sledujú postup pri
príprave jedá l, mô žu sa dozvedieť
o nich mnohézaujímavosti a odniesťsi domov tiež ich recepty.
V stredu 5. februá ra bolo na programe pečenie pagá čov, ktorésú
vyhľadá vanou pochú ťkou v mnohých našich rodiná ch, ale najmä
pri ochutná vkach vína.
(mo)

Na ú zemíokresov Pezinok a Senec, ktorésú od 1. apríla 2002 v pô sobnosti Okresného riaditeľstva
Hasičského a zá chranného zboru v
Pezinku, zasahovali hasiči pri 660
mimoriadnych udalostiach. Pri požiaroch vznikla škoda na majetku vyše
triná sťmiliónov korú n, päťosô b bolo
usmrtených a osem zranených.
Včasnými zá sahmi hasiči zachrá nili
hodnoty v sume vyše 78 miliónov
Sk.
V okrese Pezinok hasiči zasahovali pri 148 požiaroch, 135 nehodá ch a technických problémoch, 17
ekologických havá riach. V 17 prípadoch boli výjazdy planým poplachom.
Aj napriek snahe príslušníkov oddelenia požiarnej prevencie Okres-

ného ú radu v Pezinku, ktorívyzývali
občanov prostredníctvom obecných
a mestských rozhlasov, miestnych
časopisov a TV Pezinok, aby nespaľovali horľavý odpad a nezakladali oheň v prírode, prá ve toto bolo
najčastejšou príčinou požiarov.
Technických zá sahov (dopravné
nehody, otvá ranie bytov a iné) v
oboch okresoch majú hasiči na
konte 316. Pomá hali pri 145 dopravných nehodá ch v sú činnosti so Zdravotnou dopravnou zá chrannou službou.
Keďže štatistickéú daje o požiaroch a nehodá ch neklesajú , skô r
naopak, bolo by dobrézamyslieťsa
nad nimi, veď nikto z ná s nechce
hazardovaťso svojim životom.
Jednou z dô ležitých činnostíOR
Hasičského a zá chranného zboru je

Barbora Jurinová pri vaľkaní cesta na pagáč e.

požiarna prevencia. Na oddelení
prevencie pracuje päť pracovníkov.
Vykoná vajú protipožiarne kontroly u
prá vnických a podnikajú cich osô b a
posudzujú dokumentá cie stavieb z
hľadiska požiarnej bezpečnosti,
okrem jednoduchých a drobných
stavieb. Taktiež vykoná vajú kontroly
v obciach vo veciach zvereného výkonu štá tnej sprá vy na ú seku
ochrany pred požiarmi. V minulom
roku vykonali 274 protipožiarnych
kontrol, pri ktorých zistili 1488 nedostatkov. Na oddelení vydali 1568
stanovísk v oblasti stavebnej prevencie. Za porušenie povinnostívyplývajú cich zo zá kona č. 314/2001 o
ochrane pred požiarmi bolo uložených sedem pokú t, v jednom prípade prevá dzku zastavili.
Kpt. Ing. Eva Orlická

Vyhrá žal sa matke
Vyš etrovateľobvinil 23-ročného
Jakuba C. z Pezinka z trestného
činu vydierania. V minulosti
sú dne trestaný pá chateľ opakovane nú til svoju matku, aby mu
poskytovala finančné prostriedky
alebo aby si ich od iných pož ičiavala. Peniaze míňal na zakú penie
omamných lá tok - heroínu a pervitínu. Matke sa vyhrá ž al, ž e ak
mu peniaze nedá , skočí z okna
alebo si spôsobí inú ťaž kú ujmu
na zdraví. Matka sa obá vala, ž e
syn svoje vyhrá ž ky splnía tak mu
viackrá t finančnú hotovosť poskytla.

Za agresivitu do väzby

P ý tam esap rim á toram estaM g r. O liveraSolg u
V minulom roku sa o prevode pezinskej Polikliniky na mesto hovorilo ako o hotovej veci, ale ako
sme sa dozvedeli z dennej tlač e má prejsť pod
Vyš š í ú zemný celok (VÚ C). Ako to vlastne je?
- Privatizá ciu Polikliniky Pezinok pre naš e mesto podpísala eš te 13. jú na 2002 ministerka Má ria Machová .
Technický prevod majetku mal už realizovaťFond ná rodného majetku (FNM). Môj predchodca poslancov
Mestského zastupiteľstva ubezpečoval, ž e je vš etko v
poriadku a prevod na mesto sa uskutoční. To sa vš ak
do volieb nestalo.
Keď som nastú pil vlani po 20. decembri do funkcie,
okamž ite som navš tívil FNM a ž iadal som vysvetlenie,
prečo sa prevod zatiaľnerealizoval. Dostal som odpoveď , ž e pezinská poliklinika je v privatizačnom balíku
Zdravotníctvo a prevod na mesto bude. Po 1. jan uá ri
2003 začal vš ak platiťnový zá kon o prevode majetku
š tá tu na samosprá vy a tiež len z tlače sme sa dozvedeli, ž e naš a poliklinika má prejsťpod VÚ C. S prá vnikom sme okamž ite navš tívili FNM a ž iadali vysvetlenie, prečo sa prevod neuskutočnil na mesto, ale na
VÚ C. Povedali ná m, ž e ná š projekt, i ď alš ie iné, boli na
prevod pripravené, ale nestihli sa v stanovenom termíne podpísať.
Urýchlene sme v tejto veci zorganizovali stretnutie s

predsedom Bratislavského VÚ C Ľubom Romanom.
Ten ná m potvrdil, ž e aj keď zatiaľnemajú delimitačné
protokoly, podľa zá kona poliklinika prechá dza pod
VÚ C. Navrhli sme im spôsob sprá vy polikliniky, s ktorým v podstate sú hlasili. Informovali sme tiež o tom, ž e
MsZ na poslednom zasadnutí v minulom roku rozhodlo o tom, ž e polikliniku zverí do sprá vy Občianskému združ eniu Leká ri a zdravotnícki pracovníci Pezinok, ktorésa o jej prevá dzku uchá dzalo. Naš ou pož iadavkou ale bolo, aby mesto malo v dozornej rade
svojich zá stupcov. Takú to podmienku mal aj Ľubo Roman, aby VÚ C mal v sprá vnych orgá noch svoje zastú penie, potom nevidíproblém v tom, aby mesto spravovalo polikliniku. Podnikli sme tie ž ď alš ie kroky. Napísali sme list predsedovi vlá dy Mikulá š ovi Dzurindovi, v
ktorom ž iadame vysvetlenie, prečo sa prevod polikliniky na mesto nerealizoval. Hovoril som na t ú to tému
tiež s ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom, i
ten ma ubezpečil, ž e bude naklonený tomu, aby poliklinika preš la do majetku mesta. Isté kroky sme podnikli aj vo Výbore pre zdravotníctvo NR a na iných
miestach.
V prípade, ž e sa ná m nepodarídostaťpolikliniku do
ná š ho majetku, urobíme vš etko preto, aby sme sa
podieľali aspoň na jej sprá ve.
(mo)

Drogovo zá víslý 22-ročný muž
opakovane psychicky týral svoju
matku, vyhrá ž al sa jej fyzickou
likvidá ciou, ak mu nedá peniaze
na drogy, a poš kodzoval zariadenie bytu. Nú til ju pož ičiavaťsi peniaze od iných, neustá le jej nadá val
a jeho agresivita sa stá le stupňovala. Zú falá matka podala na
svojho syna trestné ozná menie.
22-ročný Mariá n S. z Pezinka je
obvinený z trestného činu týrania
blízkej a zverenej osoby a je vo
väzbe.

Tý ral manželku a deti
Rodinné peklo zaž ila i 42-ročná
ž ena, ktorú psychicky týral jej
manž el. Nielen manž elku, ale aj
ich tri deti vo veku 10, 13 a 15
rokov, opakovane fyzicky napá dal, vyhrá ž al sa im zabitím, neustá le im nadá val a poniž oval ich,
najmä vtedy, keď mu manž elka
povedala, ž e sa s ním rozvedie.
48-ročný Zdenek M. z Pezinka je
obvinený z trestného činu týrania
blízkej a zverenej osoby a je vo
väzbe.

