V roku 2005 vykonali príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru z
hasičskej stanice v Pezinku 344
výjazdov, z toho 128 k požiarom,
180 k technickým zásahom, 66 k
dopravným nehodám, 16 k ekologickým zásahom. Štyrikrát sa zúčastnili na cvičení okresného riaditeľstva a 16 výjazdov bolo planým poplachom.
Pri mimoriadnych udalostiach
bolo postihnutých 73 osôb. Zásluhou rýchleho a profesionálneho
zásahu príslušníci hasičskej jednotky zachránili 66 ľudí. Pri požiaroch neprišla o život ani jedna osoba. Pri technických zásahoch zahynulo sedem ľudí, z toho traja pri
dopravných nehodách. Následkom požiarov vznikli škody 5,7
milióna korún, pričom vďaka rýchlym a účinným zásahom sa uchránili hodnoty za 23 miliónov.
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrili nedbanlivosť a
neopatrnosť (77 krát), spaľovanie
odpadu a vypaľovanie trávy (19) a
prevádzkové a technologické poruchy (17).
Pri likvidácii následkov mimoriadnych udalostí profesionálnym
hasičom pomáhali aj dobrovoľníci
z obecných i iných jednotiek.
Územná pôsobnosť Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru je pre okresy
Pezinok a Senec. Medzi jeho povinnosti patrí aj vykonávanie štátneho požiarneho dozoru. V minulom roku vykonali 302 kontrol, z
toho 81 bolo komplexných, 68
protipožiarnych, 123 následných
protipožiarnych, 30 v obciach. Pri
kontrolách sa zistilo 2166 nedostatkov. Oddelenie požiarnej prevencie vydalo 57 rozhodnutí,
takmer 900 stanovísk vydali pre
stavebníkov.
(em)

l MsZ v Pezinku 16. 12. 2005
schválilo VZN č. 12/2005, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2004
o štatútoch mestských fondov, v
znení VZN č. 7/2005.
l MsZ 16. 12. 2005 schválilo
VZN č. 13/2005, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

V novej výdajni stravy pre dôchodcov na Hrnčiarskej ulici 44 vydávajú denne 70 obedov, vyše stovky rozvážajú priamo do domácností a do Opatrovateľskej služby na Komenského ulici.

Jeseň života je tvrdá realita, život sa s nikým nemazná. Človek
sa dožije vyššieho veku, ale s tým
sú spojené starosti, ako ďalej. Lekár určí diagnózu: staroba, a s ňou
prichádzajú tiež problémy – nevládnosť, skleróza, orientácia a
veľakrát i odkázanosť na pomoc
druhých. Žijeme v uponáhľanom
svete. Deti majú s opaterou problémy, veď sami musia čeliť mnohým prekážkam, ako udržať svoju
rodinu. Sú prípady, že niektorí
starí ľudia stratia dôveru sami v
seba. Tieto slová odzneli od mnohých, keď sme sa dočítali v Pezinčanovi č. 10, že došlo k zámene
majetku Poliklinika a Stredisko
sociálnych služieb na Hrnčiarskej
ulici. Čo bude s tými, čo využívajú
poskytované služby – obedy z vývarovne tohto strediska? Prišiel
16. december a služby sa skončili.
Povedali nám, že celá vývarovňa
sa sťahuje po rekonštrukcii do no-

vého objektu na Hrnčiarskej 44, čo
sa 9. 1. 2006 i stalo. Bolo to neuveriteľné v takom krátkom čase zabezpečiť stravovanie v nových
priestoroch.
Dovoľte nám poďakovať sa všetkým pracovníkom, ktorí spolupracovali na tejto prestavbe. Ďakujeme najmä pracovníčkam tohto
zariadenia, že svojím prístupom k
práci dokázali pripraviť v takom
krátkom čase tieto nové priestory.
Ďakujeme im za ich prístup k nám
všetkým. Vytvárajú nám teplo domova a pripravujú pre nás to, čo
najviac potrebujeme – kvalitnú
teplú stravu. Bezvládnym dôchodcom dokonca túto stravu donášajú
domov. Za to patrí úprimná vďaka
aj primátorovi Oliverovi Solgovi.
Poskytovaním týchto služieb nám
Mesto pomáha prekonávať ľahšie
jeseň nášho života.
Ivan Goljer, 81-ročný
a ostatní dôchodcovia

Mesto Pezinok v spolupráci so
Študentským parlamentom v Pezinku a Mestskou plavárňou organizujú pre všetkých plávajúcich
Pezinčanov i plavcov z blízkeho
okolia 24-hodinovú non stop
plaveckú štafetu od 3.-4. februára 2006. Podujatie má ambíciu
zapísať sa do Slovenskej knihy
rekordov. Uskutoční sa v Mestskej
plavárni v Pezinku na Komenského ul. 27.
Program:
Piatok, 3. februára 2006
12.00 hod. štart, 12.00 – 12.30
plávajú štafetovým spôsobom
členovia Študentského parlamentu v Pezinku, 12.30 – 20.30 v
hodinových intervaloch jednotlivé
stred-né a základné školy, 12.30 –
13.30 ZŠ Holubyho, 13.30 – 14.30
ZŠ Orešie, 14.30 – 15.30 ZŠ Fán-

dlyho, 15.30 – 16.30 ZŠ Kupeckého, 16.30 – 17.30 ZŠ Na bielenisku, 17.30 – 18.30 Gymnázium,
18.30 – 19.30 Obchodná akadémia, 19.30 – 20.00 SOU na ul. M.R.
Štefánika, 20.00 – 20.30 SOU Komenského ul., 20.30 – 22.00 zástupcovia samosprávnych orgánov
a inštitúcií v Pezinku. Do tohto
bloku sa sľúbili zapojiť aj niektoré
V.I.P., 22.00 – 22.30 Malokarpatský
banícky spolok, 22.30 – 24.00 pezinskí futbalisti a basketbalisti.
Sobota, 4. februára 2006
0.00 – 2.00 pezinskí vysokoškoláci, 2.00 – 6.00 zatiaľ ešte časovo
nešpecifikovaný blok pre Mestskú
políciu, Strednú školu Policajného
zboru, hasičov, dôchodcov, džudistov a karatistov, 6.00 – 7.00 plavecký oddiel, 7.00 – 8.00 potápačský oddiel Perutýn, 8.00 – 9.00

n Mladá Boleslav má od 8. decembra 2005 pamätník zakladateľov tunajšieho automobilového
priemyslu, ktorý tvoria sochy Václava Laurina a Václava Klementa
pred múzeom Škoda Auto. Zriadila ho spoločnosť Škoda Auto.
n Vodné a stočné od 1. januára
2006 zdraželo o 3,28 percent, v
súhrne bude 52,30 Kč.
n Na meranie rýchlosti áut v uliciach mesta upozorňujú stacionárne radary.
n V minulom roku spoločnosť
Compaq na území mesta vybudovala 10 nových detských ihrísk
pre malé deti i dospievajúcu mládež.
n Zastupiteľstvo Mladej Boleslavi schválilo kúpu tamojšieho
Domu kultúry od odborov.
n Mesto v roku 2005 získalo
štátne a iné dotácie v sume 55 miliónov Kč.
n Od 1. 1. 2006 platí v Mladej Boleslavi vyhláška, ktorá zakazuje
konzumáciu alkoholu na pieskoviskách a detských ihriskách, v
parkoch a na niektorých námestiach, ďalej v okruhu 100 metrov
od budov materských, základných
a stredných škôl.
Z Boleslavana vybral (mo)

Klub orientačného behu, 9.00 –
10.00 VTC Pezinok (tenisti a volejbalisti), 10.00 – 12.00 priestor
pre verejnosť (menšie skupiny by
sa mali prihlásiť vopred, zatiaľ si
15 minút rezervoval Slovenský
orol), 12.00 oficiálne ukončenie
štafety, 12.30 slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.
Prihlášky a bližšie informácie
možno získať: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
Plávať budú môcť iba prihlásení
účastníci, náhodní až v poslednom bloku v sobotu od 10.00 do
12.00 hod. Predpísaným úborom
sú plavky. Vo vestibule po odplávaní dostane každý účastník
účastnícky list a občerstvenie.

