V nedeľu 13. augusta sme boli
na pozvanie našich priateľov a
kolegov na návšteve v mestečku
Strasshof an der Nordbahn neďaleko Viedne. Naša delegácia bola
zložená z časti profesionálov i dobrovoľníkov z Pezinka.
Dobrovoľní hasiči zo Strasshofu
pripravili od 11. do 13. augusta
Hasičské dni. Súčasťou podujatia
boli okrem kultúrnych a spoločenských akcií aj ukážky z práce záchranárov, kynológov a hasičov.
Hasiči z Pezinka predviedli
ukážku likvidácie požiaru osobného auta a vyslobodzovanie z poškodeného vozidla. Vysoko profesionálny zásah ocenilo množstvo
prizerajúcich potleskom. Chlapcom poďakovali starosta Strasshofu Herbert Farthofer a veliteľ
miestnych hasičov Richard Fischer.
Gabriel Guštafík
predseda DHZ Pezinok

Romanom Horvátikom
a Pavlom Jablonovským
V stredu 2. augusta sa uskutočnila na nádvorí
Strednej policajnej školy v Pezinku posledná rozlúčka
s policajtmi Romanom Horvátikom (39) z Modry a
Pavlom Jablonovským (27) z Pezinka.
Obaja boli účastníkmi dopravnej nehody, ktorá sa
stala 20. júla v grinavskej časti mesta. Ich VW Multivan sa tu zrazil s nákladným autom Tatra 148 s cisternou. Po zatlačení volkswagenu k stene blízkeho
domu a poškodení plynovej prípojky sa policajné vozidlo, uháňajúce k dopravnej nehode, ocitlo v plameňoch, pričom dvojčlenná osádka utrpela rozsiahle
popáleniny. S ťažkým zranením ich previezli do ružinovskej fakultnej nemocnice, kde o ich život desať dní
bojovali lekári – špecialisti na popáleniny. Rozsiahle
zranenia boli však aj na mladý organizmus priveľké,
obaja ťažký boj o život prehrali. Zomreli tri hodiny po
sebe 30. júla.
Na poslednej rozlúčke sa zúčastnilo asi tisíc ľudí.
Okrem najbližšej rodiny, príbuzní, priatelia, kolegovia,
známi. Na štátny pohreb prišli aj noví ministri – Róbert
Kaliňák, minister vnútra a František Kašický, minister
obrany. Prítomní boli aj najvyšší predstavitelia Policajného zboru SR, primátor Pezinka Oliver Solga a
ďalší predstavitelia štátnej správy a samosprávy.
R. Horvátika a P. Jablonovského pochovali na pezinskom cintoríne.
(mo)

Vo štvrtok 17. augusta dali do užívania v areáli Shopping Park Sahara obchodný dom LIDL. Rozšíril predajnú plochu v našom meste o ďalších 1200 m2. Za posledné tri roky vyrástlo v našom meste šesť nových obchodných domov, čo je obrovský prínos ku skvalitneniu
obchodných služieb. V tomto smere sme už predstihli
iné slovenské okresné mestá. Najpodstatnejšie však je,
že občania Pezinka i celého okresu môžu nakupovať v
kultúrnom prostredí a pri výbere obchodu majú viac rovnocenných alternatív.
(mo)
Posledný prírastok v pezinskej obchodnej sieti
– obchodný dom LIDL, ktorý slúži zákazníkom
od 17. augusta.

So separovaným zberom má naše mesto už
13-ročnú tradíciu. Hoci Pezinok je pravdepodobne jediným mestom na Slovensku, ktoré
tento ekologický systém tak dlho nepretržite,
celoplošne a úspešne realizuje, stále je čo zlepšovať. Získať podnety a názory občanov naň má
za cieľ anketa so zameraním na triedenie komunálneho odpadu, ktorú na prelome augusta a
septembra urobí samospráva mesta. Okrem
anketových lístkov je do 5. septembra možné k
otázke separovaného zberu v meste vyjadriť sa
aj prostredníctvom internetu cez www.pezinok.sk. Výsledky ankety zverejní Pezinčan, TV
Pezinok a stanú sa aj cenným zdrojom pre rozhodovanie najbližšieho zasadnutia mestského
zastupiteľstva (25. 9. 2006).
Samospráva mesta ďakuje všetkým respondentom, ktorí sa zapoja do ankety a budú
ochotní podeliť sa o svoje názory na túto tému.
(EL)
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Mesto Pezinok vyhlásilo verejnú neanonymnú súťaž
na vytvorenie loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu
mesta. Súťaž je vypísaná podľa zákona č. 40/1964 Zb.
občianskeho zákonníka, najmä pre profesionálnych
grafických dizajnérov alebo výtvarníkov, grafické štúdiá
a študentov grafického dizajnu.
Súťaž bude dvojkolová, v prvom kole treba poslať len
návrh loga (maximálne 5 návrhov). Porota v prvom kole
vyberie tri návrhy, ktoré postúpia do druhého kola.
Uzávierka súťaže je 30. 8. 2006. Návrhy treba poslať
alebo osobne doručiť na Mestský úrad v Pezinku, kancelária primátora, Radničné nám. 7. Viac informácií na
www.pezinok.sk.
(EL)

Ukážka likvidácie požiaru osobného auta profesionálnymi hasičmi z OR HaZZ v Pezinku.

