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V septembrovom čísle Pezinčana ste uverejnili článok o zrušení röntgenového pracoviska na
poliklinike. Pozastavil som sa pri
otázke či mesto a podnikatelia podporia nákup drahých röntgenových
prístrojov vyššej generácie.
Napadla ma pri tom otázka, čo sa
stalo s peniazmi, ktoré sa vyzbierali
na sanitku, ktorá sa nikdy nekúpila.
Nešlo by tieto peniaze použiť na
tento účel? Môžete odpoveď zverejniť v Pezinčanovi?

V dňoch 3., 4. a 8. novembra v
rámci projektu Evička nám ochorela zaškolil inštruktor SČK učiteľky materských škôl v teoretickej a praktickej príprave v 8 hodinovom základnom kurze prvej
pomoci. Územná samospráva
SČK poskytla materským školám
metodické príručky pre pedagógov - návod na realizáciu zdravotno-výchovnej hry pre 5 - 6 ročné
deti. Pri realizácii projektu bol nápomocný Mestský úrad a pracovníci Školského úradu v Pezinku.
Ing. Mária Halásová

Dňa 4. novembra v podvečerných hodinách policajti z Okresného riaditeľstva Bratislava III
vykonávali v okrese Pezinok
dopravno-bezpečnostnú akciu
zameranú na kontrolu cyklistov.
Dôvodom sú nehody cyklistov,
ktoré spôsobuje neosvetlený
bicykel, či bicykel bez odrazových skiel. Odrazové sklá bývajú často špinavé, prasknuté, a
tak môžu odpadnúť. Pri zníženej viditeľnosti - dážď, hmla,
sneženie, v hustej hmle, môže
vodič cyklistu bez osvetlenia
zaregistrovať neskoro. Odrazové sklá nezabezpečujú dostatočnú viditeľnosť na ceste, ale
pomôžu. Pri kolízii cyklistov s
motorovými vozidlami dochádza často k ťažkým zraneniam,
niekedy aj smrteľným.
Za obdobie od 1.1. do 30.9.
tohto roku bolo zranených šesť
cyklistov, z toho 5 ľahko a jeden
ťažko.
(ev)

Vedúca zastupiteľstva Unibanky
v Pezinku Mgr. Jana Masárová nás
upozornila, že sme v minulom čísle
v článku Bankomaty už aj mimo
mesta uviedli nesprávnu informáciu - majiteľom a prevádzkovateľom bankomatu na Svätoplukovej 11/B na sídlisku Sever nie
je OTP banka, ako je uvedené, ale
Unibanka. Za nepresnú informáciu, ktorú sme získali z iného zdroja, sa ospravedlňujeme. Redakcia

V Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku sa uskutočnilo tradičné každoročné odovzdávanie ocenení viacnásobným darcom krvi. V úvode sa k
prítomným prihovorila riaditeľka Územnej správy Slovenského Červeného
kríža Bratislava-okolie Ing. Mária Halásová a viceprimátor mesta Pezinka
Ing. Jozef Chynoranský.
Jánskeho plakety a drobné darčeky prevzalo 38 bezpríspevkových darcov krvi z okresu Pezinok. Z Pezinčanov boli ocenení: bronzová plaketa
(10 odberov) - Milan Chvostek, Michal Slovák, Marta Kucejová, Rudolf Kršnák, Mgr. Eduard Randl, Peter Zvolenský, Peter Semeš, Róbert Fordinál,
Stanislav Sadloň, strieborná plaketa (20 odberov) - Michal Strezenický,
Zdenek Kupa, Júlia Slezáková, zlatá plaketa (40 odberov) - František Zvolenský, Rudolf Ondrovič.
(mo)

Vzhľadom na to, že sa začína
zimné vykurovacie obdobie upozorňujeme užívateľov tepelných a
vykurovacích telies na niektoré
zásady:
- nepoužívať spotrebiče na ktorých
je porucha, pokým sa neodstráni;
- prevádzku tepelných spotrebičov
zabezpečiť tak, aby nedochádzalo
k vzniku požiarov pri ich používaní;
- zabezpečiť inštaláciu tepelných a
vykurovacích telies podľa návodu
od výrobcu;
- pri zakurovaní nepoužívať
horľavé kvapaliny (benzín, lieh,
petrolej a pod.);
- zabezpečiť, aby sa v blízkosti palivových a elektrotepelných spotrebičov nenachádzali horľavé látky,
ktoré treba skladovať v bezpečnej
vzdialenosti určenej v návode;
- nevychladnutý popol z palivového spotrebiča na tuhé palivo ukladať len do nádob z nehorľavých
materiálov;
- kvapalné palivo dopĺňať do spotrebičov len po ich odstavení a
podľa návodu na obsluhu.

Zvýšenú pozornosť je potrebné
venovať aj prevádzke a pravidelnému čisteniu komínov. Občania
by mali zabezpečovať čistenie a
kontrolu komínov, odborné preskúšanie komínov predtým, než sa na
ne napoja spotrebiče a zabezpečiť
dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti horľavých látok a konštrukcií
od plášťa komína.
Nedodržiavaním spomenutých
zásad sa občan (fyzická osoba)
dopúšťa porušenia zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov. Pri vzniku požiaru v dôsledku
porušenia povinností sa fyzická
osoba dopúšťa priestupku na
úseku ochrany pred požiarmi, za čo
jej môže byť uložená pokuta 3000
Sk.
Toto upozornenie netreba podceňovať, pretože v minulom roku
vzniklo na území okresov Pezinok
a Senec 426 požiarov s priamymi
škodami 9,2 milióna Sk, pričom boli
dve osoby usmrtené a osem bolo
zranených. kpt. Ing. Eva Orlická

Ministerstvo školstva SR rozhodlo na školský rok 2004/2005
poskytnúť každému školopovinnému žiakovi a študentovi strednej
školy vzdelávací poukaz, krytý prostriedkami štátu. Poukaz má hodnotu asi 700 Sk.
Každý sa mohol rozhodnúť individuálne, v ktorej škole, či vytipovanom zariadení zakotví, aby mohol
užitočne tráviť svoj voľný čas.
Okrem záujmu žiaka to ovplyvnili
aj podmienky, ktoré škola dokáže
vytvoriť v jednotlivých oblastiach
záujmovej činnosti.
Základná škola na Kupeckého

ulici poskytla priestor na činnosť
39 záujmových krúžkov. Prihlásilo
sa do nich 577 žiakov. O čo majú
najväčší záujem? Predovšetkým o
šport, výpočtovú techniku, konverzáciu z angličtiny, matematiku, elektrotechniku, varenie a hudbu. Všetky krúžky vedú odborníci z uvedenej oblasti. Aj týmto spôsobom
škola pomáha pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí.
Realizujeme projekt Otvorená
škola, ktorý okrem iných možností
poskytuje všetkým záujemcom
nazrieť hlbšie do vnútra našej školy
a presvedčiť sa o jej pestrom živote.
Ľ. Benčuríková

Som novopečený Pezinčan.
Spolu s manželkou a dcérou bývam na Muškáte. Po niekoľkých
rokoch som sa rozhodol ísť na koncert dychových hudieb, ktorý bol v
Dome kultúry v piatok 12. novembra. Keďže som ťažko zdravotne
postihnutý, išiel som o pol hodiny
skôr, aby sa mi ušlo miesto na sedenie. Bol som však nemilo prekvapený, že o 18. hodine, keď sa mal
koncert začať, ešte nikoho dovnútra nevpustili. Bolo tam veľa
starších ľudí, niektorí už chceli vrátiť vstupenky. Nepáči sa mi, že nás
klamali, najskôr nám povedali, že
je niečo so svetlami, potom z organizátorov vyšlo, že na vine bol autobus. To nesvedčí o úcte k starším.
Pýtam sa tiež, nemohli by byť vo
vestibule pri vchode do sály nejaké
lavice či stoličky, aby sa bolo kde
posadiť? Navyše program trval
vyše dve hodiny, poriadatelia mohli
rátať s prestávkou, sú ľudia čo to
potrebujú.
Ešte jednu prosbu za starších
ľudí by som mal. Na autobusovej
zastávke pred Vinárskym domom
by sa zišla tiež malá čakáreň s lavičkou. Sú tam síce stoličky z hotela, ale posadiť sa vám nedovolia.
Ervín Polakovič

Náš spolupracovník Ivan Mach
nám priniesol do redakcie fotografiu šťastného hubára Františka Macha z Limbachu, ktorý našiel v Malých Karpatoch tento nádherný dubák o hmotnosti 1320 gramov. Je to
dôkaz, že huby v našich horách
rástli, no nie všetkým hubárom sa
rovnako darilo.

Dňa 8. októbra bol v Centre
voľného času v Zámockom parku
otvorený Klub mládeže. Vo veľmi
krátkom čase sa podarilo obnoviť a
zariadiť priestory do finálnej podoby. Za slovným spojením "podarilo
sa" je ukrytej veľa chuti i nadšenia
mládeže, ale i finančná pomoc zo
schváleného projektu Mladí mladým z nadácie Revia a z prostriedkov združenia rodičov v Centre
voľného času.
Týmto sa chceme poďakovať za
preukázanú pomoc.
(cvč)

