V minulom roku bolo na ú zemí
mesta spáchaný ch 415 trestný ch
č inov, z ktorý ch 217 (52 percent)
bolo objasnený ch. Zo 128 trestný ch č inov spáchaný ch na ulici
bolo objasnený ch 58.
Medzi najzávaž nejš ie trestné č iny
patrínásilná kriminalita. V Pezinku
bolo spáchaný ch desať násilný ch
č inov, z nich 8 bolo objasnený ch.
Krádež ívlámaním bolo zaevidovaný ch 12, z toho päť bolo vyrieš ený ch. V š tyroch prípadoch doš lo k
vlámaniu do obchodov, raz do vý kladu, stánku a do hracieho automatu a š tyrikrát do iný ch objektov.
(Pokrač ovanie na 5. strane)

Už viackrát sme písali o rekonš trukcii Starej radnice, ktorá je momentálne najväč š ou stavbou realizovanou z rozpoč tu mesta. Náklady
sú vyš e 30 milió
nov korú n, predpokladaný termín ukonč enia september tohto roku. O najnovš ie informácie sme požiadali vedú ceho oddelenia vý stavby MsÚ Ing. Michala Ondrovič a:
- Najskôr sme urobili strechu s doplnením nosný ch prvkov podľa vý poč tov statika. Potom sa zač ali práce
na prvom nadzemnom podlaží. V
sú č asnosti sú už vo veľkom rozsahu
hotové omietky a v niektorý ch miestnostiach sa vykonávajú umeleckoremeselné práce. Sú dielom odborný ch pracovníkov v sú lade s pož iadavkami Pamiatkového ú stavu.

Podľa posledného sč ítania obyvateľstva, domov a bytov žije v Pezinku trvalo 21 082 obyvateľov, z
toho je 10 858 (51,5 %) ž ien. Ekonomicky aktívnych je 11 312 osôb
(53,7%), detído 14 rokov 3662. V
Pezinku, v porovnaní s ostatný mi
mestami a obcami okresu, ž ije percentuálne najviac obyvateľov v
produktívnom veku (65,9%) a najmenej v poproduktívnom veku

(14,2%).
K slovenskej národnosti sa hlási
20 347 obyvateľov, k č eskej 256,
maď arskej 110, moravskej 23, nemeckej 21, ukrajinskej 16, rusinskej 15, poľskej 2, chorvátskej 1. Je
zaujímavé, ž e k rómskej národnosti
sa hlási len 9 obč anov, hoci ich u
nás ž ije niekoľkonásobne viac.
Podľa náboženského vyznania
zastú penie majú cirkvi: Rímsko-ka-

tolícka 13 668, Evanjeliccká cirkev
a.v. 1692, Grécko-katolícka 81,
Jehovovi svedkovia 60, Pravoslávna 48, Evanjelická cirkev metodistická 40, Reformovaná kresťanská 20 a Bratská Jednota Baptistov 8.
V Pezinku je trvale obý vaný ch
2618 domov, z toho 2168 rodinný ch. Trvale obý vaný ch bytov je
6948.
(mo)

Lekárnici neakceptovali nariadenie okresnej š tátnej lekárky

(Pokrač ovanie na 5. strane)

V minulom č ísle sme priniesli č lánok Zmena k lepš iemu, v ktorom
sme informovali, že na základe
rozhodnutia okresnej š tátnej lekárky MUDr. Ireny Aulitisovej od
1.1. 2002 bude mať vždy jedna zo
š tyroch pezinský ch lekárnípohotovostnú služ bu do 21. hodiny.
Telefonovali nám viaceríč itatelia,
a nakoniec sme sa o tom presvedč ili aj sami, že to nie je pravda.
Na lekárňach visia rozpisy pohotovostný ch služ ieb nie do 21. ale len
do 18. hodiny.
Na dôvod sme sa spý tali MUDr. I.
Aulitisovej:
- Potom č o som vydala nariadenie
o pohotovostný ch službách som
mala stretnutie s lekárnikmi, na
ktorom pož adovali, aby služ by zostali len do 18. hodiny. Nesú hlasila
som s tý m, trvala som na akceptácii nariadenia o predĺžený ch pohotovostný ch služ bách do 21. hodiny
od 1. januára. Prisľú bila som vš ak,
ž e ich pripomienky eš te prehodno-

tím. Dňa 21. decembra 2001 som
im písomne oznámila, že po porade s lekármi a riaditeľom polikliniky trvám na dodržiavanínariadenia, teda jedna lekáreň bude otvorená vždy do 21. hodiny. Lekárnici
nariadenie neakceptovali, konali
svojvoľne, na dvere lekárnívyvesili
rozpisy služieb len do 18. hodiny.
Sú hlas im k tomu vraj dala magistra
Buč urič ová z modranskej lekárne
Pharmácia, ktorá je zástupkyňou
Regionálnej lekárenskej komory.
Upozornila som preto lekárnikov,
ž e za nesplnenie nariadenia berú
na seba zodpovednosť . Ako
okresný š tátny lekár môž em v
zmysle zákona vydať nariadenie,
ale nemám už kompetenciu za jeho
neplnenie postihovať . Vo veci som
mohla urobiť iba to, ž e na tento
problém som upozornila kompetentný Krajský ú rad a Ministerstvo
zdravotníctva a požiadala ich aby
ho ú rychlene rieš ili.

Znova je tu teda problém s nedobrý m zákonom. A tak sa stalo,
ž e pohotovostnú lekársku službu v
Pezinku máme, ale lekárenskú nie.
Aj keď môž u mať lekárnici proti
nariadeniu okresnej š tátnej lekárky
vý hrady a pohotovostné služ by sú
pre nich záťaž ou, mali by viac
myslieť na obč anov. Zaujímavé je
to, ž e u nás to nejde a niekde to nie
je ž iaden problém. Napríklad,
dostali sa nám do rú k regionálne
noviny Horehronie (č . 4 z 29. januára 2002), kde sme si preč ítali mesač ný rozpis lekárenský ch pohotovostný ch služ ieb v Brezne. Jedna
zo š tyroch miestnych lekární je
otvorená kaž dý deň do 22. hodiny!
Overili sme si to, nie je to novinka, v
ich meste to funguje už niekoľko
mesiacov.
Č o si o pohotovostný ch lekárenský ch služ bách myslíte vy, váž ení
č itatelia? Napíš te nám svoj názor.
K problému sa eš te vrátime.
Milan Oravec

