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Varujúce čísla
Činnosť Okresného dopravného inšpektorátu v Leviciach sa zameriava hlavne na
zisťovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky na území okresu Levice.
V roku 2004 evidovali zvýšený počet
dopraných nehôd s následkami na zdraví
zúčastnených osôb. Vo väčšine prípadov
boli ťažko zranení najmä chodci a cyklisti,
teda najohrozenejší účastníci cestnej premávky. Bolo zaznamenaných 46 dopravných nehôd s účasťou chodcov, pri ktorých
boli dve osoby usmrtené, 12 ťažko a 34
ľahko zranených.
Najčastejšou príčinou dopravných nehôd s účasťou chodcov je náhly vstup chodcov na vozovku buď mimo priechodu pre
chodcov, prípadne na priechod bez toho,
aby sa presvedčili, či tak môžu urobiť bez
nebezpečenstva.
V roku 2004 v Levickom okrese evidovali 40 dopravných nehôd s účasťou cyklistov. Šesť osôb bolo usmrtených, 4 ťažko
a 26 ľahko zranených.
Hlavnými príčinami dopravných nehôd
s účasťou cyklistov je jazda po nesprávnej
strane vozovky, zlý technický stav bicykla,
prípadne nesprávne odbočovanie.
V roku 2005 bude – vzhľadom k vývoju
dopravno-bezpečnostnej situácie v okrese
Levice – zvýšený dohľad v cestnej premávke zo strany dopravného inšpektorátu
zameraný hlavne na dodržanie pravidiel
cestnej premávky nemotorovými účastníkmi vozidiel v celom okrese Levice.
Technický stav bicykla musí zodpovedať ustanoveniam Vyhlášky MDPaT SR
č. 116/97 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách, t. j.
bicykel musí byť vybavený:
– dvoma nezávislými účinnými brzdami,
– vpredu bielym svetlom,
– vzadu červeným svetlom svietiacim trvale alebo prerušene,
– zdrojom elektrického prúdu,
– zadným odrazovým svetlom červenej farby,
– najmenej jedným bočným odrazovým
sklom oranžovej farby na každej strane kolesa,
– oranžovými odrazovými sklami na oboch
stranách pedálov,
– zvončekom,
– zátkami alebo rukoväťami na zlepšenie
voľných koncov rúrky kormidla,
– matice nábojov kolies musia byť uzavreté.
Podľa podkladov OR PZ Levice
spracovala Marta Solmošiová
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60 rokov Pohronia
V Leviciach – v koncertnej sieni
Tekovského múzea – sa 21. januára
2005 konalo dojímavé podujatie: slávnostne odovzdali ocenenie za ľudské
činy roka 2004 a pripomenuli si 60.
výročie založenia Pohronia. Spoluorganizátormi boli: Pohronie, Slovenská
humanitná rada, Územný sekretariát
Červeného kríža a Tekovské múzeum
v Leviciach.
60-ročné Pohronie /prvé číslo vyšlo 21. jan. 1945/ pozdravili viacerí
verejní činitelia a predstavitelia žurnalistickej obce. V mene jubilejúceho
týždenníka prehovorila šéfredaktorka
Oľga Prekopová. Medzi pozvanými
hosťami bol aj Ing. Ján Lőwy, primátor Šiah a dopisovateľ Pohronia Pavel
Korpás.
Redakcia Hontianskych listov praje
veľa úspechov v budúcich rokoch a
desaťročiach jubilejúcemu Pohroniu.
kp
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Ekumenické
bohoslužby
V rámci ekumenického týždňa, ktorý
sa končil 25. jan. 2005, sa 23. januára v chráme e. a. v. v Šahách konali ekumenické
bohoslužby, na ktorých sa zúčastnilo okolo
100 veriacich evanjelického a reformovaného vierovyznania. Základnou ideou
týždňa a tejto bohoslužby bola jednota
všetkých kresťanov. V takomto duchu sa
niesli prejavy – modlitba a kázeň – kaplanky Evanjelického cirkevného zboru a. v.
v Šahách Hany Ševečkovej a duchovného
Reformovaného kresťanského cirkevného
zboru v Šahách Jonáša Izsmána.
Účastníci spievali náboženské piesne
oboch cirkví /v slovenskom a maďarskom
jazyku/. V závere si susedia podali ruky,
aby aj takto demonštrovali potrebu zblíženia a vieru, že Ježiš Kristus je spoločným
základom celého kresťanstva.
/korpás/

Normálne?
Čítam si noviny a pritom ma šľak obchádza. Koncom vlaňajšieho roka sme
všetci očakávali od najstávajúceho roka už
niečo dobrého. Hlavne keď na začiatku
pán minister Kaník oznámil, že ľudia budú
výraznejšie pociťovať pozitíva.
Potom prišla prvá facka: od januára ceny vody narastú o 25 %. Pán Kuchta, riaditeľ odboru vodárenstva a plynárenstva na
Úrade pre reguláciu sieťových odvetví
nám aj hneď odôvodnil, prečo. Údajne zo
všetkých európskych štátov je pitná voda
najlacnejšia u nás, konkrétne m3 stojí 0,58
eur, kým napríklad v Dánsku a Nemecku
táto suma je vyššia než 4 €. A my sa musíme dotiahnuť na úniovské ceny. Všetko je
to pekné a krásne, no veľavážený pán riaditeľ zabúda na jednu základnú vec: priemerný plat občanov v uvedených krajinách
je niekoľkokrát vyšší, než u nás. Trošku
prehnane: tam občania zarábajú toľko v eurách, ako my v korunách. Podľa slov pána
Kuchtu dôjde aj k zvýšeniu cien pri stočnom, nakoľko „budú potrebné nové investície na kanalizácie a čistiarne”. V zápätí
nás ale uspokojuje, že na druhej strane by
to malo byť kompenzované vyšším komfortom. Zarážajúce! Čo môže byť v kanalizácii a čistiarňach komfortného? Hádam
z každej domácnosti budú odvádzať odpa-

dovú vodu za ruku, alebo miesto záchodových mís budeme mať fotely? Nič iného si
neviem predstaviť.
A spojitosti s vyhlásením pána Kaníka,
že v budúcnosti už budeme pociťovať pozitíva, sa spomínalo, že v prvom polroku
„by sa mal do parlamentu dostať návrh
nového príspevku pre rodiny”. V podstate
by šlo o to, že rodičovský príspevok by
vyplácali nielen tým rodičom, ktorí sa starajú o deti do troch rokov doma, ale aj
tým, ktorí pracujú. A to je už niečo! Ale
nasledujúca veta mi zarazila dych. Podľa
pána Kaníka by rodičia tento nový príspevok mohli použiť napríklad na opatrovateľky k deťom! Existujú iba dve alternatívy: buď tento nový príspevok bude taký
vysoký, že bude stačiť na vyplatenie mesačnej mzdy opatrovateľkám, alebo opatrovateľky budú musieť robiť za ďakujem.
Nestavil by som ani na jednu z týchto možností.
Záverom by som sa ešte raz vrátil k vyjadreniu pána Kaníka. Niekedy pred 10
rokmi nám už raz sľubovali malé Švajčiarsko, z čoho sa nám ušiel iba dovezený švajčiarsky syr. K nasľúbeným pozitívam iba
toľko: topiaci sa potrebuje záchranný pás
a nie kadejaké sľuby o záchrane.
Július Belányi

