V minulom čísle sme písali o projekte Aj partnerstvo ide cez žalúdok, v rámci ktorého sa uskutočnili testovacie exkurzie zástupcov
pezinských reštauračných zariadení v rakúskom partnerskom
meste Neusiedl am See a gastronómov z Neusiedl am See v Pezinku.
Úroveň služieb v reštauračných
podnikoch sa hodnotila podľa rovnakých kritérií, ktoré boli dohodnuté vopred. Známky boli od 1 do
5, pričom najlepšia bola 1 a najhoršia 5.
Pezinčania v Neusiedl am See 7.
decembra hodnotili tri prevádzky.
Najlepšiu priemernú známku 1,28
získal Rathaus, druhý Hotel
Wende 1,34 a Reštaurácia Waglreiter 1,41.
Veľmi nás zaujímalo ako pri hodnotení Rakúšanov obstoja naše
reštauračné zariadenia. Na náročnú konfrontáciu sa odhodlalo
osem prevádzok, ktoré sú súčasťou Kulinárskeho chodníčka.
Ôsmi rakúski gastronómovia v Pezinku najvyššie hodnotili prevádzku Víno Matyšák – Vinum Galeria Bozen s priemernou známkou
1,37. Ako ďalšie v poradí sa
umiestnili: 2. Reštaurácia Slimáčka
1,50, 3. Reštaurácia Korzo 2,00, 4.

Reš taurác ia
Preš 2,07, 5.
Zámocká
r eš t a u r á c i a
2,44, 6. Pezinský dvor 2,95,
7. Reštaurácia Radnica
2,96, 8.
Reštaurácia U
magistra 3,01.
Víťazná pezins ká pr evádzka Vinum
Galeria Bozen
dominovala v
kritériach –
profesionalita Rakúski gastronómovia na Kulinárskom chodníčku
p e r s o n á l u , v Pezinku najvyššie hodnotili reštauračné zariadeči s t o t a, j e- nie Víno Matyšák – Vinum Galeria Bozen na Hodálne lístky, lubyho ulici.
servírovanie
jedla a forma platby. Reštaurácia vých službách. Najhoršiu známku
Slimáčka získala jednotku za interi- päťku dostala Reštaurácia U maér, čistotu, konzumované jedlo (naj- gistra za jedálne lístky.
vyššie ocenenie 1 získala ako jeI keď celkové hodnotenie našich
diná z 11 hodnotených prevádzok v prevádzok nebolo až také katastroPezinku a Neusiedl am See), forma fálne, rozhodne ich majitelia majú o
platby a doplnkové služby.
čom premýšľať, aby nabudúce v
Ostatné pezinské prevádzky v konfrontácii obstáli lepšie. Skvalitporovnaní s rakúskymi zaostali v nenie poskytovaných služieb oceriešení exteriérov a interiérov, ale aj nia aj zákazníci, nielen naši, ale i tí
v kvalite personálu, jedál, spôsobe spoza hraníc, ktorých na Kulinárservírovania, čistote i v doplnko- skom chodníčku čakáme.
(mo)

Vydavateľstvo Mladé letá vydalo knihu o živote hudobného
skladateľa a pezinského rodáka
Eugena Suchoňa. Túto krásnu
knihu napísala Suchoňova dcéra
Danica Štilichová-Suchoňová a
nazvala ju Život plný hudby, s
podtitulom Hudobný skladateľ Eugen Suchoň 1908 – 1993 v spomienkach. Kniha je pre nás Pezinčanov o to vzácnejšia, že podstatná časť je venovaná jeho mladosti, ktorú prežil v našom meste a

spomienkam mnohých ľudí na
tohto vzácneho a jedinečného človeka. Publikácia je doplnená dobovými fotografiami a stručným životopisom. Na prebale knihy, ktorá
by v našich knižniciach a školách
nemala chýbať, píše hudobný kritik tieto slová: "Ako hodnotím profesora Suchoňa ako človeka?
Veľmi vysoko. Bol to jeden z najpokornejších a najskromnejších
ľudí, akých som mal česť v živote
spoznať."
(r)

Koncom minulého roka ukončila v našom meste svoju činnosť
rýchla zdravotná záchranná služba IRS so sídlom na pezinskej Poliklinike. Od 1. januára túto službu
v Pezinku i okrese poskytuje už
nová spoločnosť – Life Star Emergency (LSE), ktorá sídli v prenajatých priestoroch na Kollárovej ulici. K dispozícii má jedno sanitné
vozidlo so záchranármi, zatiaľ bez
lekára.
Rýchlu záchrannú službu volajte
na tel. číslo 155.
(mo)

Aj keď už pomaly začínajú prípravy Vinobrania 2006, vrátime sa
ešte k tomu vlaňajšiemu. Vyberáme z názorov mladých ľudí,
ktoré vzišli z prieskumu, ktorý organizoval Študentský parlament v
Pezinku. Zapojilo sa doň 209 žiakov a študentov pezinských základných a stredných škôl.
Respondenti odpovedali na päť
otázok, štyri sa týkali Vinobrania,
piata bola všeobecná.
Pri otázke, ako hodnotíte Vinobranie podľa vybraných hľadísk,
najväčšia spokojnosť bola s výberom termínu, ale aj organizačným
zabezpečením a programom.
Mladí ľudia neboli spokojní s dopravou, parkovaním a čistotou v
meste.

Z programov sa im najviac páčilo
vystúpenie finalistky SuperStar
Zdenky Prednej a koncerty hudobných skupín. Takmer štvrtine respondentov sa páčil celkový program, spokojní boli aj s ohňostrojom.
Negatívne hodnotili preplnené
centrum mesta, veľa ľudových
tancov (požadujú viac moderných
pre mládež), množstvo smetí a
málo smetných nádob. Pripomienky mali tiež k tomu, že v uliciach
bolo veľa opitých ľudí, v alegorickom sprievode chýbal Limbach
(pozvanie od organizátorov však
dostali všetky obce z regiónu), v
stánkoch a na kolotočoch boli vysoké ceny.
Respondenti navrhujú v budúc-

nosti zaradiť do programu Vinobrania viac známych hudobných
skupín a modernej hudby, začiatok presunúť už na štvrtok (doterajšie tri dni sa im zdajú málo), zvýšiť počet stánkov, rozšíriť dianie aj
mimo centra mesta, viac hygienických zariadení, autobusov, sedenia, väčšiu čistotu.
Na poslednú otázku, čo mladým
ľuďom v Pezinku najviac chýba,
boli tieto odpovede: viac diskoték,
diskohala, nočné disko, viac kultúrnych podujatí a klubov pre mladých, ihrísk a športovísk, ľadová
plocha, McDonald, letné kúpalisko, viac nových kníh v knižnici,
rozšírenie autobusovej a vlakovej
dopravy najmä v neskorších nočných hodinách a iné.
(mo)

Kedy volať 155?
Vždy, pokiaľ došlo k náhlemu
porušeniu zdravia, úrazu alebo
nehode s väčšími následkami.
Najčastejšie ide o:
– neobvyklé tlaky alebo bolesť
na hrudníku;
– problémy s dýchaním;
– porucha vedomia, bezvedomie,
kŕče;
– vážny úraz;
– otrava liekmi alebo chemikáliami.
Ak ide o dlhodobejšie trvajúcu
poruchu zdravia bez neobvyklého
zhoršenia – volajte podľa potreby
lekársku službu prvej pomoci.

Ako volať 155?
Na linku 155 je možné volať z
telefónu akejkoľvek verejnej siete
v SR (vrátane mobilných telefónov). Číslo linky 155 je vždy bez
akejkoľvek predvoľby. Volanie je
vždy zadarmo. Pri telefonovaní z
verejného telefónneho automatu
nepotrebujete mince ani kartu.
Pozor pri volaní z mobilného telefónu: vždy zdôraznite, kde sa
presne nachádzate – vrátane
miesta, z ktorého voláte (nemusíte
sa vždy dovolať na najbližšiu záchrannú službu).

Čo povedať?
Snažte sa zachovať pokoj a
vecne odpovedať na otázky. Najväčšie zdržanie pred výjazdom
záchrannej služby môže spôsobiť
dohadovanie s dispečerom! Obvyklý súbor otázok:
l čo sa presne stalo – táto informácia je nutná na posúdenie, akú
pomoc vyslať;
l presné miesto hlásenej udalosti – táto informácia je nutná na
ľahké a rýchle nájdenie miesta
udalosti;
l informácie o postihnutom –
pohlavie, približný vek, počet postihnutých (na zabezpečenie adekvátnej pomoci a lôžka pre pacienta);
l informácie o volajúcom –
číslo telefónu, z ktorého voláte na
prípadný spätný kontakt pri obťažnom hľadaní miesta alebo
iných problémoch, prípadne aj
meno volajúceho.

Upresnenie miesta
udalosti:
– v byte, na pracovisku alebo v
inom uzatvorenom priestore –
adresa a číslo domu (sú dôležité
obe čísla – červené aj modré), poschodie a meno majiteľa bytu, ako
nájsť dom (hlavne na sídliskách);
– na verejnej komunikácii alebo
na voľných priestranstvách –
stručný a výstižný popis miesta
udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná
obec, odbočka, kilometrovník na
diaľnici, správne číslo diaľnice a
pod.

