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Mladí budú mať Študentský parlament
Vo štvrtok 17. februára sa uskutočnilo prvé zasadnutie Študentskej
rady ako poradného orgánu Študentského parlamentu v Pezinku.
Na poslanie mládežníckeho orgánu
sme sa spýtali Ing. Jozefa Chynoranského (na snímke), zástupcu
primátora a konzultanta Študentského parlamentu.
l Kto prišiel s myšlienkou založiť v našom meste Študentský
parlament (ŠP)?
- Máme to vo volebnom programe
Mestského zastupiteľstva a k tomuto MsZ prijalo aj osobitné uznesenie v marci 2003.
l Kto bude tvoriť ŠP?
- Mládežnícku samosprávu mesta
bude tvoriť 25 členov, podobne ako
v Mestskom zastupiteľstve. Každá
stredná škola bude mať päť zástup-

cov, ktorých si vyberú sami študenti.
Základné školy budú mať po jednom zástupcovi zo žiakov 8. - 9.
ročníka. Všetci členovia parlamentu
by mali mať trvalý pobyt v Pezinku.
l Aké je poslanie mládežníckej
samosprávy?

- Mala by byť reprezentantom všetkých mladých ľudí v meste, organizovať ich život a prenášať problémy
a návrhy na ich riešenie mestskému
zastupiteľstvu. Študentský parlament by mal aktívne vstupovať do
vecí verejných a svojím konaním
pestovať u mladých ľudí zodpovednosť a spoluúčasť na vedení a rozvoji mesta. Chceme tiež, aby mladí
ľudia spoznali a pochopili fungovanie miestnej samosprávy a pripravili
sa na prípadné pôsobenie v nej.
l Kedy sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie ŠP?
- Má sa uskutočniť 3. marca. Na
programe je voľba predsedu a
dvoch podpredsedov, voľba Študentskej rady, schválenie štatútu a
rokovacieho poriadku.
(mo)

Mestské múzeum zaplnili krásne motocykle
V Mestskom múzeu v Starej radnici je inštalovaná jedinečná výstava, ktorú by si nemal nechať ujsť
žiaden priaznivec motorizmu. V
piatich výstavných miestnostiach
sa môžete kochať na nádherných
motocykloch - veteránoch. Je ich
takmer päťdesiat, rôznych značiek,
od viacerých výrobcov, líšia sa kubatúrami, ročníkmi výroby. Viaceré
boli vyrobené v bývalom ČeskoSlovensku, ale niektoré pochádzajú aj zo zahraničia a predstavujú slávnu kapitolu dejín európskeho a svetového motorizmu.
Tieto motocykle majú viacerých
majiteľov, všetkých spája spoločné
hoby a láska k motorkám, obdiv a
zároveň aj úcta k ich výrobcom a
histórii. Väčšina majiteľov si tieto
historické stroje svojpomocne zreparovala a roky ich za zložitých
podmienok udržiava v pojazdnom
stave.
Vďaka pochopeniu a iniciatíve

pracovníkov Mestského múzea a
členov pezinského Veteran car
clubu, inak najväčšieho na Slovensku, teda môžeme obdivovať
krásne udržiavané stroje. Sú tu

jawy, čezety, britské ariely, pragy,
BMW, ogary a mnohé iné. Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť túto
výstavu, ktorá potrvá do 15. apríla.
Milan Oravec

Prípravy na budovanie Podkarpatskej kanalizácie, na ktorú má
byť napojený Pezinok a okolité
mestá a obce, sa posunuli opäť
dopredu. Na poslednom pracovnom stretnutí 2. februára bola
prezentovaná mapa, na ktorej je
už vyznačená trasa kanalizačného zberača.
Ocenením angažovanosti nášho mesta v tejto veci je aj to, že
náš Stavebný obecný úrad bol
poverený zastupovaním zainteresovaných obcí v pozícii stavebného úradu.
(mo)

Dobrá správa
pre vinárov
Za veľmi priaznivú správu pre
vinohradníkov a vinárov na Slovensku možno považovať to, že
vlani oproti roku 2003 vzrástol
približne o 15 percent podiel vína
na konzumácii alkoholu.
Zvýšenie spotreby vína spôsobili dobré dovozy, ale aj kvalitná
ponuka slovenských vinárov.
Zmenilo sa aj správanie spotrebiteľa, ktorý si v posledných
rokoch viac potrpí na ročník vína,
rozlišuje medzi suchými a sladkými, stolovými, akostnými a vínami s prívlastkami.
(r)

Zmena účtu
Sociálnej poisťovne
Motocykle značiek Ariel, BMW a Ogar.

Zaoberali sa zdravotným stavom obyvateľov
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja prerokúvali vlani
v decembri správu o zdravotnom
stave obyvateľstva. Z obsiahleho
materiálu sme vybrali niektoré
údaje, týkajúce sa nášho okresu.
Podľa štatistických údajov k 1.7.
2002 v okrese Pezinok žilo 54
429 obyvateľov, z čoho je 52 percent žien. V roku 2000 bola veková štruktúra obyvateľstva: 0 14 rokov 4920 mužov, 4625 žien,
15 - 59 rokov 18312 mužov,
18161 žien, nad 60 rokov 3130
mužov, 5134 žien. V najnižšej vekovej kategórii 0 - 14 rokov je teda
viac mužov (o 295), ale vo veku
nad 60 rokov je viac žien (o 2004),
čo potvrdzuje známy fakt, že ženy
sa u nás dožívajú vyššieho veku.
Úmrtnosť v roku 2002 (počet
úmrtí na 100 tisíc obyvateľov) je v

Ďalší krôčik dopredu

Bratislavskom kraji v porovnaní
so slovenským priemerom u
mužov nižšia a u žien mierne
vyššia. Najčastejšou príčinou
úmrtí u mužov sú onkologické
ochorenia (pľúca a priedušky, kolorekt. karcinóm, hrubé črevo,
prostata), obehová sústava (ischemická choroba, infarkt myokardu, hypertenzia), dýchacia
sústava tráviaci trakt. Ženy najčastejšie zomierajú na choroby
obehovej sústavy, onkologické
ochorenia (nádory prsníka, hrubého čreva, pľúc a priedušiek),
choroby dýchacej sústavy a tráviaceho traktu.
V roku 2002 bol výskyt novozistených prípadov onkologických
ochorení pri porovnaní vidieckych
okresov Pezinok, Malacky a Senec najvyšší v okrese Malacky

(muži 479, ženy 422) a najnižší v
okrese Senec (muži 453, ženy
292). V okrese Pezinok bolo u
mužov 476 a u žien 390 onkologických ochorení na 100 tisíc obyvateľov. Vyšší výskyt tohto ochorenia zaznamenali v okresoch
Bratislava I, Bratislava III, Bratislava II a Bratislava IV.
Zastupiteľstvo BSK určilo
okruhy problémov, ktoré je nevyhnutné v budúcnosti v našom kraji
riešiť: starnutie obyvateľstva, pokles pôrodnosti, zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych služieb
prvého kontaktu pre starých občanov, zlepšenie zdravotného stavu, sledovať výskyt epidemiologických závažných ochorení, najmä tuberkulózy, sexuálnych prenosných ochorení a drogovej závislosti.
(mo)

Sociálna poisťovňa, pobočka
Bratislava-okolie oznamuje, že
od 1. februára 2005 došlo k
zmene čísla účtu na zaplatenie
poistného. Poistné na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové
poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a do
rezervného fondu solidarity, penále, pokuty a poplatky za nesplnenie oznamovacej povinnosti
(aj za obdobie pred rokom 2005)
poukazujte na účet Sociálnej
poisťovne, pobočka Bratislava-okolie č. 7000155776/8180
(štátna pokladnica). Účet pobočky č. 1041903-112/0200 bol
od 31.1. 2005 zrušený.
Sociálna poisťovňa oznamuje
zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov,
že sú povinní s účinnosťou od
1.2. 2005 zasielať mesačné výkazy poistného a príspevkov elektronickou poštou. Bližšie informácie sú k dispozícii v Sociálnej
poisťovni, pobočka Bratislavaokolie. JUDr. Eva Rózsasová

