V jarných a letných mesiacoch, podľa dlhoročných štatistík
požiarovosti, vzniká najviac požiarov. Na jar požiare vznikajú
najmä pri spaľovaní suchej trávy,
raždia a odpadkov. Stačí slabý
vetrík a z nevinného ohníka sa
stane poriadny požiar, ktorý
môže mať nepríjemné následky.
Požiare vznikajú aj pri pobyte
turistov v prírode, najmä pri zakladaní ohňov a odhadzovaní
neuhasených ohorkov cigariet v
lesoch, kde pri nepozornosti môžu nastať veľké škody.
Profesionálni hasiči upozorňujú občanov na dôsledné dodržiavanie základných zásad
protipožiarnej bezpečnosti pri
zakladaní ohňa v prírode, spaľovaní horľavých látok a odpadkov na voľnom priestranstve. Veríme, že toto upozornenie bude
pochopené s porozumením.
(OR HaZZ)

V grantovom programe Nech sa
nám netúlajú, ktorý podporujú spoločnosť Henkel a Jednota COOP
Slovensko a Nadácia Jednota
COOP bolo v troch kolách vybraných 13 projektov zameraných na
aktivity vo voľnom čase, predovšetkým v oblasti kultúry a umenia. Spolu na Slovensku prerozdelili sumu takmer 1,5 mil. Sk.
O grant sa uchádzala aj pezinská nadácia REVIA, ktorej v 2. kole schválili projekt zriadenia Detského zábavného štúdia s pridelenou sumou 119 700 Sk.
V rámci detského zábavného
štúdia chcú autori rozvíjať umelecké cítenie a kreativitu a oživiť
spoločenský život detí a mladých
ľudí v meste. Deti sa v rámci projektu budú oboznamovať s fungovaním elektronických médií a
budú mať možnosť podieľať sa na
výrobe vlastných televíznych programov, rozhlasových relácií, výrobe filmov, prezentačných CD a
pod.
(mo)

Od 1. marca tohto roku je spustená na internete webová stránka
Mestskej polície (MsP) v Pezinku
www.msppezinok.sk. Obsahuje
podrobné informácie o činnosti
MsP, organizačnej štruktúre, uzávierkach komunikácií v meste a
iné. Občania sa môžu cez internet
spýtať tiež na rôzne problémy týkajúce sa činnosti MsP, bezpečnosti v meste alebo môžu vyjadriť
svoje názory a pripomienky na
túto tému.
Webovú stránku bude MsP pravidelne aktualizovať, občania teda
môžu získať najčerstvejšie informácie o činnosti polície.
(mo)

Keď som pred rokom a pol kritizovala v Pezinčanovi skutočnosť,
že do hypermarketu Hypernova je
veľmi zlý prístup pre chodcov, myslela som si, že niekto sa s tým
bude vážne zaoberať. Môžem povedať, že ani po takom dlhom
čase sa v prospech chodcov nezmenilo nič.
Prístup zo Seneckej ulice je
priam nemožný, najmä pre starších ľudí a matky s kočíkmi. Ľudia,
keď sa chcú dostať k obchodu musia vychádzať na štátnu cestu do
protismeru hustej automobilovej
premávky, čo je pochopiteľne pre
nich veľmi nebezpečné. Komplikovaný prístup pre chodcov je aj
zo Šenkvickej ulice, chodci musia
povedľa obchodu prechádzať po

ceste, ohrozovaní prechádzajúcimi autami.
Vôbec sa nečudujem, že obchod
už odmietli mnohí Pezinčania navštevovať, keď je zo strany prevádzkovateľa nezáujem tento problém riešiť. Každý zdravý človek
predsa pochopí, že k takémuto
veľkému obchodu musia byť bezpečné prístupové chodníky. Nerešpektovať to znamená pohŕdať
zákazníkom.
Možno sa opýtate, kto to má riešiť. Samozrejme, že najväčší záujem má mať obchod, aj keď mesto
tiež nie je úplne bez viny, predsa
sa vyjadruje k projektom a potom,
má mať tiež záujem, aby občania
boli spokojní a mali pocit bezpečnosti.
(mt)

Podľa agentúry TASR Ústavný súd rozhodol, že Najvyšší súd porušil právo obyvateľa Pezinka Miroslava Krála na súdnu ochranu a
spravodlivé súdne konanie, ktoré garantujú Ústava a Dohovor o
ochrane ľudských práv a základných slobôd. Toto rozhodnutie znamená, že Najvyšší súd sa bude musieť prípadom občana znovu zaoberať.
M. Královi a ešte jednému obyvateľovi Pezinka úrady a súdy zabránili v účasti na rozhodovaní o skládke odpadov v Pezinku. Krajský súd v Bratislave a následne Ministerstvo životného prostredia
ich vylúčili z účasti v konaní v tejto veci.
(r)

Pozorne som si pozrela investičné akcie mesta na rok 2006 a
som veľmi sklamaná, že v nich nie
je zahrnuté odkanalizovanie cesty
v úseku od križovatky Holubyho po
Kollárovu ul. V čase dažďov a
búrok tu stojí na ceste voda a prechádzajúce autá ju vyšplechujú na
chodníky po oboch stranách.
Ľudia, ktorí tade prechádzajú, ale
aj tí, ktorí stoja na priechode na
rohu pri ZŠ Holubyho, už niekoľkokrát na svojich odevoch nepríjemne "schytali" spŕšku znečistenej vody. Aké boli ich reakcie, netreba vari komentovať.
Ide o pomerne rušný úsek, chodí
tade denne veľa ľudí na železničnú
stanicu, do blízkej reštaurácie,
vedľajšej administratívnej budovy,
do polikliniky, na cintorín, na Kollárovu ulicu a do centra mesta. Postihnutými sú teda Pezinčania aj
návštevníci mesta.
Pán primátor sľuboval v Pezinčanovi opravu, keď sa robila rekonštrukcia chodníka pri knižnici, ale s
týmto problémom sa neurobilo nič.
Pritom je to najväčšia hanba Pezinka. Nehnevajte sa, niektoré problémy, ktoré sa podľa investičného
plánu idú v tomto roku riešiť, sú v
porovnaní s týmto problémom malicherné.
Občianka Pezinka

Rada by som reagovala na články
týkajúce sa Mestskej hromadnej
dopravy (MHD) v Pezinku. Minuloročná zmena určite potešila len
veľmi málo ľudí. Myšlienka vynechania sídliska Muškát z trasy linky
a celkové zrušenie MHD nebolo
najšťastnejšie riešenie. Chcela by
som apelovať na kompetentných,
ktorí sú zodpovední za tvorbu cestovných poriadkov, aby sa pri ich
tvorbe vžili do myšlienok a potrieb
ľudí, ktorí služby dopravy skutočne
využívajú. Viem, že nie je možné
vyhovieť každému občanovi, ale

aspoň základné kritériá by mohli
byť splnené. Hovorím konkrétne o
tom, aby sa občan bývajúci na Malackej ceste alebo na Cajlanskej
ulici, dostal k vlakovej stanici.
Súčasný stav je taký, že sa tam
síce dostane, ale žiaľ v takom čase,
keď žiadny vlak nejde. Cestovné
poriadky nikdy nie sú stavané tak,
aby boli ako prípoj k vlaku. Určite sa
nájde veľa ľudí, ktorí by túto nápravu ocenili. Minimálne v ranných
a dopoludňajších hodinách a pri
návrate ľudí pracujúcich v Bratislave späť do Pezinka. Určite by sa

ľudia potešili, keby mali prípoj na
vlak a opačne. Takto musíme všetci
z odľahlejších končín využívať taxi
služby alebo chodiť pešo, čo v zlom
počasí nie je veľmi príjemné. Kompetentné osoby by sa už konečne
mohli naučiť, že doprava má ľuďom
uľahčovať život. Táto súčasná robí
ľuďom len zbytočné vrásky. Všetci
si určite uvedomujeme, že nikdy to
nebude dokonalé a uspokojiť každého je nemožné, ale možno by
bolo namieste pri tvorbe nového
cestovného poriadku vypočuť aj
ľudí.
Dáša Vlasáková

Hoci sme už viackrát uviedli, že
anonymné listy nebudeme uverejňovať, o jednom sa predsa len
chceme zmieniť.
Anonymná čitateľka sa v ňom
sťažuje, že nedostala od mesta
byt, pritom sa odovzdávali nové
byty na Zumberskej ulici. Píše, že
do Pezinka sa prisťahovala s
deťmi v nádeji, že tu dostane byt,
ale jej ho nepridelili. V súčasnosti
býva v prenajatom byte, ktorý je
bez sociálneho zariadenia, bez
kúrenia a je dosť vlhký. V jednej
miestnosti sa tlačia traja ľudia.
Iste, sú to nevyhovujúce podmienky, avšak ako aj sama píše,
vyradili ju zo zoznamu uchádza-

čov preto, že nespĺňala jedno z
kritérií, býva v Pezinku len dva
roky. Napriek tomu má ťažké srdce
na tých, čo o prideľovaní bytov rozhodovali. Chyby vidí tiež v samotnom žrebovaní bytov a je presvedčená, že na mestskom úrade
prekvitá rodinkárstvo a korupcia.
Ona nepochodila vraj preto, že
nemá na mastný úplatok. Žiadne
dôkazy na to nemá, hovorí sa však
o tom, a je známe, že bez vetra sa
lístok na strome nepohne...
Čitateľka sa nepodpísala, ani
nenapísala kontaktnú adresu, len
dodala, že keď jej list neuverejníme, potvrdí sa názor, že spravodlivosť už ozaj vymrela.

Ťažko sa na takéto názory reaguje, keď argumenty sú postavené na vode. Kompetentní tvrdia,
že kritériá na prideľovanie bytov
sa uplatňovali u všetkých uchádzačov rovnako, schválilo ich
mestské zastupiteľstvo a žiadosti
posudzovala viacčlenná komisia.
Záujemcov, ktorí spĺňali stanovené podmienky, bolo oveľa viac
ako bytov, preto sa žrebovalo. Väčšina uchádzačov to uvítala, považovali to za transparentné. A o
tom, či vládne na mestskom úrade
korupcia, na to domnienka nestačí, to treba dokázať. To ale nevyriešia žiadne noviny, to prináleží
vyšetrovateľom a súdom.
(mo)

