Vážení čitatelia, redakcia Pezinčana už rok prostredníctvom
kolportérov z radov brigádnikov
zabezpečuje roznášanie Pezinčana do všetkých domácností v
Pezinku. Máme záujem, aby ste
noviny dostávali v čo najkratšom
termíne od ich vydania. Najčastejšie mestské noviny vychádzajú v
piatok (spravidla posledný v mesiaci), naši kolportéri vám ich majú
priniesť najneskôr do nedele.
Trváme na tom, aby si kolportéri
plnili svoje povinnosti zodpovedne,
preto by sa nemalo stávať, že noviny nedostanete. Z vašich telefonátov či osobných kontaktov sa
však občas dozvedáme, že Pezinčana ste nedostali. V takých prípadoch zisťujeme prečo sa to stalo
a robíme okamžitú nápravu.
Aj keď si robíme vlastné náhodné
kontroly, či boli noviny riadne doručené, všetko nedokážeme zistiť,
preto vás prosíme, pokia ľ noviny
nedostanete, oznámte nám to.
Vaša spokojnosť je našim cieľom.
Pri riešení vašich pripomienok na
doručovanie Pezinčana, sa dozvedáme aj o ťažkostiach, ktoré majú
pri svojej práci kolportéri. Sú to predovšetkým problémy so schránkami, niekde chýbajú, inde sú poškodené, preplnené a nedostupné.
Niekde sa nedá zistiť, koľko rodín v
dome býva. V niektorých bytovkách
sa nedá dostať ku schránkam,
zvonku sú prístupné len spoločné
schránky, z ktorých si občania noviny voľne vyberajú. Keď si niekto
zoberie viac výtlačkov, na tých posledných sa už neujde. Vyskytujú sa
prípady, že občania si noviny vyberajú aj zo schránok navzájom.
Iste by bolo naivné si myslieť, že
problémy s doručovaním úplne
vymiznú, ale chceme ich minimalizovať tým, že naši kolportéri si
budú svoju prácu robiť zodpovedne, a spoliehame sa tiež na to, že
nám pomôžete aj vy, občania.
Predovšetkým chceme, aby ste
na spoločnú schránku napísali
koľko rodín v dome býva (uveďte
viditeľné číslo). Kolportér vám
podľa toho vloží do schránky počet
výtlačkov.
Pokiaľ sa vám noviny do rúk z
rôznych dôvodov nedostali alebo
potrebujete viac výtlačkov, požiadajte o ne v najbližší pondelok v
Informačnej službe, Radničné
nám. 9, alebo priamo v redakcii
Pezinčana, v Dome kultúry, Holubyho 42 (tel. 641 3435).
Očakávame, vážení čitatelia, že
spoluprácou s vami dosiahneme
spoločný záujem, aby sa Pezinčan
ozaj dostal do každej pezinskej
rodiny.
Milan Oravec
šéfredaktor

Mnohí z nás si vo februári povedali, už aby tu bola jar. Po silných mrazoch
prišla poriadna nádielka snehu, ktorá spôsobila chaos, hlavne na cestách.
Cestári, ale aj iní správcovia komunikácií, sa poriadne zapotili pri odpratávaní snehu, aby sa dalo prejsť po cestách a chodníkoch. Niekedy to však
nezvládali, preto sme si oprávnene aj zahromžili. Táto zima nám narobila
dosť problémov, preto sa už tešíme na blížiacu sa jar, ktorá nám okrem
ožívajúcej zelene azda prinesie i teplejšie a slnečné počasie.
(mo)

Chcela by som vás upozorniť na každoročný problém so snehom a
neodhrnutými cestami medzi Pezinkom a Bratislavou. Naisto je to tak
minimálne od roku 1992, keď som sa presťahovala do Pezinka a každodenne dochádzam do práce do Bratislavy.
Ráno 8. februára po celodennom snežení v predchádzajúcom dni, nebola odhrnutá hlavná cesta medzi Pezinkom a Bratislavou. Z Pezinka
sme vychádzali o 5.30 hod., našťastie bolo na ceste málo áut. Keďže
však cesta nebola odhrnutá, boli sme odkázaní na jazdu v jednom jazdnom pruhu. Rýchlosť bola daná vozidlom na čele kolóny. Neviem si predstaviť, kde by sme sa vyhli, keby išlo vozidlo rýchlej zdravotnej služby,
polície alebo požiarnikov. Nechápem, že nemali čas kompetentní v noci
odhrnúť aspoň hlavné cesty na Bratislavu.
Rovnako cesta popod vinohrady pri sídlisku Sever nebola odhrnutá.
Myslím si, že každý zdravý človek pochopí v prvom momente neodhrnuté chodníky a cesty na sídliskách, ale hlavný ťah? Frázy ako: "Robili
sme čo sa dalo", "Nie sú peniaze" alebo "Sneženie nás zaskočilo" neobstoja.
Nedali by sa pri odpratávaní snehu využiť aj naši nezamestnaní občania alebo iné skupiny a jednotlivci? Veď, keď sa začnú tie kopy snehu v
uliciach topiť, budú plné kanály, vyvierajúca voda na cestách a chodníkoch, ošpliechaní chodci, zatopené pivnice a domy...
Viem, že takýchto listov máte určite veľa, neviem či to pomôže, ale
chcela som aspoň vyjadriť svoje rozhorčenie a upozorniť na to, čo je dlhoročným problémom Pezinčanov.
Gabriela Ondríková

BRATISLAVA – Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. zistila, že v poštových schránkach
sa objavujú letáky, informujúce
obyvateľov o škodlivej a zdravie
ohrozujúcej pitnej vode. Upozorňujeme preto verejnosť, že
ide o šírenie zavádzajúcich a
nepravdivých informácií.
Naša spoločnosť, ktorá dodáva
pitnú vodu obyvateľom Bratislavy a
ďalších šiestich okresov prostredníctvom verejného vodovodu,
ubezpečuje verejnosť, že pitná
voda je hygienicky neškodná a
spĺňa všetky požiadavky na kvalitu
pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 151/
2004 Z.z., t.z. je zdravotne bezchybná a nespôsobuje konzumen-

tom žiadne zdravotné problémy
krátkodobým ani dlhodobým užívaním. Kvalitu distribuovanej pitnej
vody kontroluje pravidelne nielen
laboratórium BVS, ale tiež regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré vykonávajú štátny zdravotný dozor nad kvalitou pitnej
vody dodávanej spotrebiteľom.
Naopak, vodné filtre založené na
princípe reverznej osmózy, ktoré
istý subjekt propaguje, vodu deionizujú, čo znamená, že ju zbavujú
všetkých minerálnych látok a živín,
dôležitých pre zdravý vývoj.
Bratislavská vodárenská spoločnosť zvažuje právne kroky voči
subjektu, ktorý nepravdivé informácie o pitnej vode verejne šíri.
Jana Štulajterová, BVS, a.s.

V januári tohto roku nadobudol
platnosť výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.
3749/2005-II/1, podľa ktorého štát
podporí aj deti zarábajúcich rodičov, ktorých príjem nedosahuje
životné minimum.
Dieťa zarábajúcich rodičov, ktorých príjem nedosahuje životné minimum a navštevujú materskú alebo
základnú školu, má nárok na dotáciu na stravu, školské potreby a na
motivačný príspevok. Aké sú sumy
životného minima?
4730 Sk pre jednu plnoletú fyzickú
osobu;
3300 Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu;
2150 Sk pre nezaopatrené dieťa.
Posúdenie príjmu je založené na
dobrovoľnosti rodičov dať si posúdiť
príjem rodiny. Tlačivá môžu záujemcovia získať na riaditeľstve materskej alebo základnej školy, ktorú
navštevuje ich dieťa, taktiež na
Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, kancelária prvého
kontaktu a na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušného
podľa trvalého pobytu dieťaťa, ktorý
posúdi nárok na dotáciu.
Bližšie informácie môžete získať
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, na odd. školstva a sociálnych vecí, tel. č. 6901
260 alebo priamo na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny, Moyzesova 2, Pezinok, tel. č. 6902 647.
(MsÚ)

V sobotu 11. marca sa uskutoční v
Spoločenskej sále
Domu kultúry v Pezinku prvý ročník
Otvorených majstrovstiev Pezinka
vo volenom mariáši. Zápis hráčov
bude od 8.30 do 9.15 hod.
Turnaj je vypísaný na päť kôl, v
trvaní po 50 minút. Hrať sa bude
hra "do sto", korunový, červeň
drahší. Zápisné do turnaja je 300
Sk. Dôchodcovia (62 +) 200 Sk. V
cene zápisného je obed, olovrant
a káva. Každý hráč si prinesie
drobné mince v hodnote 100 Sk.
Ceny: 1. 8000 Sk, 2. 5000 Sk,
3. 2000 Sk. Hráči v ďalšom poradí
budú odmenení vecnými cenami.
Usporiadatelia: Ing. Michal Pitoňák, Ing. Jaroslav Chrapko,
0905 716 825, 0905 212 527,
0905 311 435, 0911 311 435. (jch)
l Vysunuté pracovisko Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v
Pezinku na Komenského ulici sa
presťahovalo na novú adresu:
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok,
tel. č. 033/6902 631.

