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Chcel by som upozorniť zodpovedných ľudí v meste
na otrasné označenie niektorých ulíc. Vodiči i chodci,
ale najmä návštevníci mesta, majú problém nájsť niektoré ulice. Zoberme si povedzme Mýtnu ulicu. Pri
vstupe z Trnavskej ulice budete márne hľadať označenie pri križovatke, nachádza sa až na vzdialenom
dome č. 47, aj to zakryté vysokou zeleňou. V smere od
Seneckej ulice je označenie síce na rohu, ale úplne
nečitateľné a hrdzavé, takže ho vodiči vôbec neregistrujú (na snímke).
Toto však nie je jediný problém s označením ulíc v
našom meste. Niekto by si to mal pozrieť a nedostatky
urýchlene odstrániť. Orientácia v meste je ozaj dôležitá, jej funkčnosť ocenia najmä turisti, ktorých sa snažíme do Pezinka prilákať.
(am)

Aj v tomto roku v septembri pri
príležitosti Vinobrania (24. - 26.9.)
vyjde Pezinčan vo zvýšenom náklade s osobitnou prílohou. V čísle
nájdete podrobný program Vinobrania a zaujímavosti zo súčasnosti i histórie vinárstva a vinohradníctva v našom meste a regióne.
Podnikateľom zároveň ponúkame väčší priestor na inzerciu, ktorú
si možno objednať priamo v redakcii najneskôr do 6. septembra.
(red.)

Slovenský zväz záhradkárov v
Senci usporiadal v dňoch 24. - 25.
júla II. ročník ochutnávky malokarpatských vín v hoteli Senec na Slnečných jazerách.
Medzi 22 vystavovateľmi boli i
šiesti pezinskí výrobcovia vín - Vitis, s.r.o., Víno Matyšák, BorikVíno, Vinkova, Víno Ludvik a Peter
Ščepán.
(mo)

Aj keď sa dovolenkové obdobie
pomaly už končí, a dlhé cesty vodičov sa obmedzia, je stále aktuálne, varovanie Okresného riaditeľstva Policajného zboru čo sa
týka koncentrácie vodičov počas
jazdy.
Najväčšie riziko prináša najmä
cestovanie v noci. Únava a preťaženie z príprav na dlhšiu cestu sa
môže prejaviť znížením výkonnosti, celkovou skleslosťou a momentálnym výpadkom pozornosti, keď
človek prestáva vnímať svoje okolie. Práve vtedy sú vodiči najviac
ohrození mikrospánkom.
Fyzická a psychická aktivita človeka prebieha v štyroch cykloch.
Po rannej výkonnosti nastáva prvý
pokles medzi 9. - 10. hodinou, ale
trvá len krátko. Potom nasleduje
obdobie vyššej výkonnosti, ktoré
sa končí medzi 13. - 14. hodinou a
postupne prechádza do silnejšieho
poklesu. K ďalšiemu poklesu dochádza okolo 18. hodiny. Najsilnejší útlm však prichádza okolo
druhej hodiny v noci.
Väčšina ťažkých dopravných
nehôd na diaľniciach je spôsobená
zaspaním za volantom. Často je to
medzi 3. a 5. hodinou rannou a
okolo 14. hodiny odpoludnia. Tieto
časti dňa zodpovedajú času biologického útlmu. K nehodám dochádza práve preto, že človek sa
pokúša "fungovať" aj v čase biologického útlmu, keď sa znižuje jeho
koncentrácia a ostražitosť.
Vodiči, pred dlhšou cestou si niekoľko hodín pospite a dobre oddýchnite. Obdobie nižšej koncentrácie počas jazdy je ideálnym časom na prestávky, počas ktorých sa
občerstvite, poprechádzajte po
čerstvom vzduchu alebo si trochu
zacvičte. Počas jazdy komunikujte
s posádkou vozidla alebo počúvajte rádio.
Eva Viktorínová

Pre všetky deti sa brány školy nezatvorili 30. júna, keď
dostali vysvedčenia. Školský klub detí pri ZŠ Kupeckého
vyšiel v ústrety požiadavkám rodičov a usporiadal šesťdňový denný tábor zameraný na turistiku a spoznávanie
okolia Pezinka. Tridsať detí spolu s dvoma vychovávateľkami navštívili Červený Kameň, Náučný banský chodník, ZOO v Bratislave, plaváreň v Pezinku a absolvovali
pešie túry zo Zochovej chaty do Modry a z Vinosadov do
Kučišdorskej doliny.
Vychovávateľky ŠKD

Slovak Telecom pomáha na Slovensku realizovať reformy na školách zamerané na informačné technológie a kvalitu vzdelávania. Podobné projekty sa už uskutočňujú v
okolitých krajinách a s cieľom vzdelávať nielen žiakov, ale aj učiteľov.
Najväčšia pozornosť sa venuje
obsahu vzdelávania, technológiám
a nadstavbovým formám vzdelávania. Lídrom tohto systému vzdelávania je Deutsche Telekom v Nemecku.
Zaujímalo nás, ako sa projekt
Počítače pre školy realizuje v na-

šom meste. Informáciu nám poskytol hovorca Slovak Telecom
Radoslav Bielik: - V Pezinku je do
projektu zapojených 11 škôl, ktoré
už v jeho rámci získali počítačové
učebne. Čo sa týka pripojenia na
internet, ktoré realizoval Slovak
Telecom, vrátane predchádzajúcej
spolupráce s asociáciou Infovek,
doteraz boli pripojené štyri školy.
Ostatné získajú pripojenie na internet v 2. polovici roka 2004, prípadne po začiatku školského roku
2004/2005, podľa stanoveného
(mo)
harmonogramu.

Oslavy Svetového dňa prvej pomoci sa uskutočnia v sobotu 11. septembra o 11.00 hod. na verejných priestranstvách v meste (Zámocký park).
Podujatie je určené širokej verejnosti i lokálnym komunitám a má povzbudiť
k spolupráci všetky zložky krízového manažmentu a zdravotníckych činností Červeného kríža a jeho partnerov.
Podujatie bude mať celosvetový rozmer, zvýrazní ho reťaz humanity a
pomoci, ktorá prejde okolo sveta.
(mh)

Po skúsenostiach z iných miest
inicioval Územný spolok Slovenského Červeného kríža (SČK) so
sídlom v Senci prípravu Dňa zdravia aj na pôde Pezinka. Jeho cieľom
je aktivovať čo najširšiu verejnosť k
starostlivosti o svoje zdravie.
Po dohode so spoluorganizátormi
- Mestom Pezinkom a Miestnym
spolkom SČK sa pripravuje na piatok 27. mája 2005. Hoci je dovtedy
dosť času, aby podujatie splnilo
svoje poslanie čo najlepšie, treba
ho pripravovať s predstihom. Preto
sa uskutoční 8. septembra 2004 o
16.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku, v zasadačke č. 12, prvé
stretnutie všetkých, ktorí sa chcú na
Dni zdravia podieľať. Vítaní budú
na ňom okrem spomínaných inštit-

úcií i zástupcovia občianskych
združení a spolkov (Zväzu diabetikov, Klubu Venuša, Revie a pod.),
Centra voľného času, miestnych
škôl, pobočiek zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení
(lekári i zdravotné sestry), miestnych lekární alebo firiem vyrábajúcich zdravú výživu, či zdravotnícke
pomôcky a ďalší. Vlastne všetci,
ktorí majú dobré nápady a chuť pomôcť urobiť niečo pre zdravie seba
a svojho okolia. Na tomto stretnutí
bude reč hlavne o poslaní, programe a možnostiach jeho zabezpečenia.
Bližšie informácie vám poskytne
Mestský úrad, referát vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102.
(EL)

Deti z Materskej školy Orešie navštívili 10. júna farmu v Kráľovej pri
Šali, kde si mali možnosť pozrieť
rôzne druhy zvierat. Získali tak vedomosti o koníkoch, somárikoch,
lamách, kačiciach, pštrosoch, pávoch. Najlákavejšie pre ne bolo vozenie sa na koníkoch. Učiteľky MŠ

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej
školy v Pezinku ďakuje mestskej
polícii za niekoľkoročnú veľmi
dobrú spoluprácu, ktorá je veľkým
prínosom pre našu školu. Vyčleneným policajtom je pán Mikulovič,
ktorého si žiaci veľmi vážia a tešia
sa na stretnutia s ním. Spoluprácu
s MsP oceňujú aj pedagógovia.
Zavŕšením tohtoročnej spolupráce
bolo zorganizovanie detského tábora Kráčaj s otvorenými očami, na
ktorom sa zúčastnili žiaci 5. a 6.
ročníka.
Mgr. Mária Hlavatá
zást. riaditeľa

Deti z Materskej školy Za hradbami sa originálne rozlúčili so svojou školou, s kamarátmi i svojimi
učiteľkami.
Mali možnosť dokázať, že sú
smelí a samostatní, že počas jednej noci dokážu vymeniť rodičov za
svoje učiteľky. Deti čakal bohatý
program. Plnili športové a vedomostné úlohy, hľadali poklad, pripravovali jedlo, upratovali. Zaspávali príjemne unavení a plní zážitkov. Noc v škôlke mala svoje čaro,
deťom zostanú krásne spomienky.
H. Zacharová
(všetky príspevky sú skrátené)

