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Po niekoľkoroč nej prestá vke sa v našom meste
opäť uskutoč nil turnaj v poulič nom basketbale streetballe. Prič inila sa o to agentúra Plus design,
ktorá v spoluprá ci s Kultúrnym centrom usporiadala
10. augusta akciu s ná zvom 7 days street party. A
keďže v Pezinku je basketbal veľmi populá rny toto
podujatie bolo vhodným vyplnením voľné ho prá zdninové ho dň a nielen pre aktívnych mlá dežníckych
hrá č ov ale aj pre pravých vyznavač ov basketbalu na
ulici.
Za pekné ho slneč né ho poč asia sa na turnaji zúč astnilo deväť prevažne štvorč lenných družstiev vo
dvoch skupiná ch. Po ná roč ných bojoch sa víťazom
stalo družstvo Pomsta starej matere (Ľubomír Miškovský, Matej Benko, Tomá šProkop a Rudolf Č ermá k), ktoré vo finá le zdolalo tím Country výber. Spestrením turnaja bola súťaž v streľbe trojok. Hrá č i vo
všetkých mužstvá ch sa prezentovali nielen veľkou
bojovnosťou ale ponúkli prítomným divá kom aj kva-

V dň och 27. - 29. septembra sa uskutoč nia v Modre tradič né malokarpatské oberač kové slá vnosti VINOBRANIE 2002. Organizá tori
pre ná vštevníkov pripravili tento program:

PIATOK - 27. septembra
16.30 hod. - Fanfá rový vežový koncert, 17.00 - Slá vnostné otvorenie
PRVÝ DÚŠOK, tribúna na ná mestí
- 17.30 - Parta z ranč a Y (country),
18.30 - Modrí jazdci (country), 19.30
- Gidrablue (country), 20.30 - Arion
(country), 22.00 - Bukasový masív.

SOBOTA - 28. septembra
od 9.00 - Ochutná vka vín v SVOŠ,
tribúna na ná mestí- 10.00 DH Gri-

navanka, 11.30 - Folklórny súbor
Bezanka, 13.00 - DH Šarfianka,
14.30 - FS Svoge (Bulharsko), 15.15
- Regioná lny súbor piesní a tancov
Bestwina (Poľsko), 16.00 - Vranovské chodúľové divadlo, 17.00 Drišľak (hud. skupina), 18.30 - Malevil (hud. skupina), 20.00 - Vidiek
(hud. skupina), 21.00 - Ohň ostroj,
21.00 - Borovienka z Lanč á ra.
Sieň Eunika - 15.00 - Koncert spevá ckych zborov Singrunde Probst-

dorf (Rak.), Združenie priateľov spevu.

NEDEĽA - 29. septembra
Tribúna na ná mestí- 9.00 - DH Vinosadka, 10.00 - Alegorický sprievod, 11.30 - DFS Magdalenka - ZUŠ
Modra, 12.00 - FS Lipka, 12.45 DFS Lienka, 13.00 DH Cajlané ,
14.30 - Regioná lny súbor piesní a
tancov Bestwina, 15.30 - FS Svoge,
17.00 - Metalinda (hud. skupina),
Park pred Gymná ziom - 12.00 Burč iak od sv. Floriá na.
Sprievodné podujatia: výstavy,
športové akcie.

nosť pripojenia preteká rom, ktorí
prichá dzajú na preteky s karavanmi,
kamiónmi a ďalším technickým vybavením.
Pri projektovaní nových elektrických sietí sa rá talo s ich perspektívnym využívaním najmenej na 15
rokov.
Ď alej vybudovali nové statické WC
so žumpou, urobili nové spevnené
plochy a pripravujú odolejovanie a
odkanalizovanie areá lu.
Po ukonč ení rekonštrukč ných prá c
umožnia v areá li za výhodných podmienok organizovanie ďalších podujatí, ktorých usporiadateľmi budú iné
zoskupenia č i mesto Pezinok. (mo)

V bývalom kameň olome pod Babou vyrá stol ná dherný areá l pre motoristov. Konajú sa tu významné podujatia ako sú majstrovstvá Európy v
pretekoch automobilov do vrchu,
majstrovstvá Slovenska supermotocyklov, noviná rska rely, preteky veterá nov, jazdy zruč nosti a iné .
Areá l využívajú tiež autoškoly na
tré ningové jazdy a rô zne firmy na
predvá dzacie akcie. Vhodné podmienky na svoju č innosťtu našli aj modelá ri - autíč kari, ktorí tu majú svoje
drá hy.

Ako ná m povedal podpredseda
Veteran car clubu Pezinok Ing. Vojtech Gottschall, ich snahou, ako
sprá vcov objektu, je tento areá l
udržiavať a zveľaďovať, prič om
chcú dbať na ochranu životné ho
prostredia.
V rá mci údržby teraz zabezpeč ujú
kompletnú rekonštrukciu elektrických rozvodov vo vnútorných i vonkajších priestoroch, keďže boli už v
havarijnom stave. Rozširujú taktiež
elektrické kapacity o nové osvetlenie a prípojky. Umožní to dosiahnuť
v areá li vyššiu bezpeč nosť a mož-

Brigá dnici pri výkope ryhy na elektrický ká bel.
Snímky (mo)

Okresné riaditeľstvo Policajné ho
zboru v Pezinku za I. polrok tohto
roku eviduje 73 trestných č inov spá chaných v uliciach mesta Pezinok.
Z nich sa podarilo objasniť 32, č o
predstavuje 43,8 percentnú objasnenosť.
Najväč ší podiel na poulič nej trestnej č innosti majú krá deže (44) a
ná silná trestná č innosť (10). V 34
prípadoch krá deží pá chatelia odcudzili rô zne veci z auta. Napriek
tomu, že pezinská polícia neustá le
upozorň uje obč anov na výskyt tejto
trestnej č innosti a vyzýva, aby si
dá vali väč ší pozor na svoje veci a
pri opustení vozidla si vybrali autorá dio a iné veci, ešte stá le je dosť
takých, ktorí na varovanie polície
nedbajú a dá vajú tak šancu zlodejom. V deviatich prípadoch bolo odcudzené motorové vozidlo, raz išlo
o vreckovú krá dež.
Na úseku ná silnej kriminality sme
zaznamenali desaťtrestných č inov,
z ktorých bolo objasnených osem.
Nepodarilo sa objasniť lúpežné
prepadnutie a prípad ublíženia na
zdraví. Objasnených bolo päť prípadov ublíženia na zdraví, dva
útoku na verejné ho č initeľa a jeden
ná silia proti skupine obyvateľov.
Z ekonomickej trestnejč innosti sa
vyskytol jeden prípad podplá cania.
Ď alej to boli trestné č iny výtržníctva
(1), pytliactva (1) a prechová vania
drog (1).
Najč astejšie (24-krá t) pá chatelia
šarapatili v uliciach Pezinka medzi
14. až 24. hodinou. Najviac trestných č inov sa stalo v piatok (17) a v
pondelok (16).
(at)

Liga proti rakovine Slovenskej
republiky organizovala v dň och 17.
- 28. júla celoštá tnu kampaň na
podporu boja proti rakovine
hrubé ho č reva a koneč níka.
Obč ania dostali letá ky. Jeden s
ná zvom Ak má te viac ako 50 rokov,
tento odkaz je pre vá s je súč asťou
projektu, ktorý sa realizuje s finanč nou pomocou Nadá cie na podporu obč ianskych aktivít z programu Phare.
Rakovina hrubé ho č reva a koneč níka ohrozuje stá le viac ľudí,
najmä po päťdesiatke. Je druhým
najč astejším ná dorovým ochorením u mužov a aj u žien. Žiaľ, výsledky jej lieč by sú neuspokojivé ,
pretože až 80-percent pacientov
prichá dza k leká rovi s pokroč ilým
štá diom ochorenia. Preč o? To sa v
struč nosti dozviete z letá ku. Aby
ste mali istotu, že vá s sa to netýka,
navštívte v rá mci prevencie svojho
leká ra a vyžiadajte si test na
okultné krvá canie. Testy sa budú
vykoná vaťpravdepodobne od septembra. Pre obč anov nad 50 rokov
sú testy bezplatné .
Nemyslite na rakovinu, myslite
na prevenciu. Pá r minút vá m mô že zachrá niťživot.
Svojpomocný klub
Venuša Pezinok

