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Obč ianske
združenie U
psej matere a
Základnáorganizácia chovateľov mač iek
Bratislava I., Dunaj Cat pozý vajú
š irokú verejnosť na propagač nú
vý stavu mač iek I. ročník Pezinskej vý stavy mačiek. Vý stava sa
uskutoč ní21. júna 2003 od 10.00
do 17.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku.
Na vý stave budú najmä mač ky
domáce ale aj mač ky uš ľachtilé.
Sprievodné akcie: kreslenie detína
tému mač ka a licitácia kresieb, vý stava fotografií Mô j naj - kocúr,
Moja naj - mačka, hodinka rád veterinára a chovateľa mač iek, videofilm Mačka, malá šelma na zamatový ch labká ch.
Podrobné informácie získate na
tel. č ísle 0905 362 802, e-mail: upsejmatere@post.sk, poš továadresa: OZ U psej matere, P.O. Box 80,
902 01 Pezinok.
(hj)

Demontovali okná . Dň a 30.3. o
15.15 hod. preverovala hliadka MsP
oznam zamestnancov Psychiatrickej
liečebne Philippa Pinela, že v areá li
sa pohybujú nezná me osoby. Zistili,
že v rozostavanej budove patriacej
nemocnici dvaja muži 22-ročný J.O. a
25-ročný A.P. z Pezinka demontujú
hliníkové obloženie okien. Za priestupok proti majetku im uložili blokovú
pokutu.
Vo vstupnej budove nemocnice
hliadka v tom istom čase spozorovala
muža, ktorý sedel na zemi a rozbitý m
pohá rom si zarezá val do ruky s
úmyslom podrezať si žily. Mestskí
policajti mu v tom zabrá nili. Privolaná
Leká rska služba prvej pomoci muža
(29 r. J.M.) ošetrila a previezla do
nemocnice v Bratislave.
Usmrtený cyklista. Dň a 2.4. o
21.30 hod. privolali hliadku MsP na
Myslenickú ulicu v miestnej časti Grinava, kde došlo k dopravnej nehode.
Pri zrá žke zahynul 69-ročný cyklista občan tejto mestskej časti. Hliadka do
príchodu dopravnej polície organizovala cestnú premá vku.
Poškodil zariadenie. Dň a 6.4. o
6.00 hod. ozná mil pracovník prevá dzky WEST na Moyzesovej ulici,
že im nezná ma osoba spô sobila
škodu na zariadeníza päťtisíc korún
a potom utiekla. Vo veci sa začalo
objasň ovanie priestupku proti majetku.
(mb)

Koncom marca odcudzila 14ročná žiačka na ZŠ Na bielenisku
svojmu spolužiakovi mobil z vrecka
vetrovky, ktorú mal odloženú v šatni. Spô sobila mu tý m škodu 6000
Sk. Krá dež objasnila kriminá lna
polícia. Prípad odložili, pretože ide
o maloletú osobu, ktorá nie je
trestne zodpovedná .
(at)

Referát vzťahov k verejnosti Mestského úradu v Pezinku uskutoč nil v
marci 2003 prieskum názorov obč anov na Vinobranie. Zber údajov sa
uskutoč nil dotazníkmi prostredníctvom externý ch anketárov od 200
respondentov.
Pri vý bere respondentov sa
zohľadňovalo pohlavie, vek, bydlisko a povolanie.
Na otázku, aký model Vinobrania
obč ania uprednostňujú 52 percent
odpovedalo, že sú za to, aby sa Vinobranie konalo striedavo v Pezinku a Modre, 42 percent by uvítalo, aby bolo každý rok v Pezinku.
Priaznivo sa respondenti vyjadrujú k programu Vinobrania. Najspokojnejš í sú s Ulič kou umelec-

ký ch remesiel (75 percent ju hodnotí veľmi dobre, 24 percent priemerne), alegorický sprievod (63
percent veľmi dobre, 34 percent
priemerne) a kultúrny program na
tribúne pred Zámkom (58 percent
veľmi dobre, 39 percent priemerne).
Pokiaľ ide o organizač notechnickú stránku najväč š ia spokojnosť je s propagáciou Vinobrania 48 percent ju hodnotí ako veľmi
dobrú a 46 percent ako priemernú.
Najväč š iu nespokojnosť respondenti vyjadrujú s parkovaním (56
percent) a sociálnymi zariadeniami
(49 percent).
Dôležitou súč asťou Vinobrania,
najmä pre deti, sú zábavné atrakcie.
48 percent respondentov považuje

O vzťahu č loveka k č loveku veľmi
č asto hovoríaj jeho vzťah ku zvieratám. Takmer každý z nás má
niektoré obľúbené zvieratko. Niektoríich chovajú doma, inísa zasa
snažia pomôcť tý m opustený m.
Žiaľ, opustený ch psov a mač iek je v
naš om meste naozaj viac ako dosť.
V tomto kontexte by sa snaha jednotlivcov, ktorínosia tý mto chúďatkám zvyš ky obeda a več ere a kŕmia
ich na ulici, mohla zdať chvályhodná. Niekedy sa vš ak akosi nezamyslíme nad tý m, kde máme zvieratkákŕmiť.
Jedno z obľúbený ch miest pezinský ch milovníkov zvierat, najmä
mač iek, je pomník padlý m Pezinč anom v I. svetovej vojne v areáli farského kostola. Miesto, už
samo o sebe dôstojné a úctyhodné.
Urč ite ho vš ak neskráš ľujú kuracie

kosti a plastikové poháriky so zvyš kami jedla, ktoré tam prináš ajú tí,
ktorí chcú vlastne len pomôcť.
Snaha a efekt takejto dobrovoľnej
pomoci sa vš ak č iastoč ne vytratí
tý m, že sa č lovek vlastne ani nepozrie okolo seba a nezamyslísa nad
ostatný mi súvislosťami. Pomník
padlý ch Pezinč anov v I. svetovej
vojne je predovš etký m miestom
piety a úcty. Na kamennej tabuli sú
vytesané mnohé mená, ktorý ch
nositelia, potomkovia padlý ch dodnes chodia po uliciach tohto
mesta. Mesta, ktoré sa pý š i svojou
históriou, pamiatkami, ale ktoré
bolo známe aj úctou k svojim padlý m. Uctime si teda tý ch, ktorí sa
nemôžu brániť. Veď zvieratá sa
dajú kŕmiť aj o niekoľko metrov ďalej. Keďsú hladné, tak im to je urč ite
jedno.
Peter Wittgrúber

Zdása, že mač ky v blízkosti farského kostola by sa mali mať na
pozore. Teda aspoň tie, ktoré prežili
poslednú zimu. Pretože nielen
zima si vybrala svoju daň. Vý razne
jej pomohli - ľudia. Skúsené mač ky,
ktoré tam žili a prežili horš ie zimy,
ako bola táposledná, sa zo dňa na
deň stratili. Približne 50 percentná
strata je príliš vysokána to, aby sa
pripísala zime. O dvoch mač kách
vieme, že boli zastrelené. Alebo si
vari mám myslieť, že maláranka na
hlave bola následkom zrážky s autom? Zrazenámač ka vyzerápodstatne inak.
Kostol. Krásny, zrekonš truovaný .
Mohli by sme si pomyslieť, že je to
stánok pokoja a mieru. Pre mač ky
zakázané územie a v horš om prípade väzenie a vyhladovanie na
smrť. Tvrdé slová? Možno. Kostol
má niekoľko pivnič ný ch okienok,
rôznych š trbín, kam sa mač ka
ľahko dostane. Zakážme jej to! Rieš enie? Zamurujme! Že tam môže

byť bezbranný tvor? No a č o, veďje
to len zviera! Aspoň trikrát sme oslobodzovali takto uväznenú mač ku.
Otvor sme znovu zatarasili tehlami,
ktoré ktosi na tento úč el použil,
prič om ich eš te zafixoval kusom
dosky. Nebodaj, aby si tie mač ky
tehly len tak nepohadzovali. Žalostná neznalosť tý chto zvierat!
Uväznená mač ka vš ak jasne naznač uje, že sú tam aj ďalš ie slabé
miesta. Dnes je ten otvor zamurovaný . Ktoré z mač iek to bude stáť
život?
Sú ľudia, ktorímač ky až iracionálne nenávidia. Sú ľudia, ktoríich
majú radi. Sú ľudia, ktorí mač ku
(ale aj iné zviera) žijúcu na ulici prikrmujú a k tý mto zvieratám si vytvorili vzťah.
Niektoré mač ky odchytené pri
farskom kostole majú už svoj domov, kde ich pritúlili. Mač ky je
možné aj postupne sterilizovať a
znova vrátiť na ich územie.
Ing. Helena Jakubčíková
OZ U psej matere

ich umiestnenie a režim prevádzky
za primeraný , 20 percent narvhuje
zmenš iť ich záber priestoru a dĺžku
prevádzky vo več erný ch a noč ný ch
hodinách.
Respondenti negatívne na Vinobraní hodnotia neč istotu, neporiadok, málo odpadový ch nádob a
ich nedostatoč né vyprázdňovanie
(64 raz) a veľa podnapitý ch (vrátane problému podávania alkoholu
deťom a mladistvý m) - 39 raz.
Medzi návrhmi, č o zlepš iť na Vinobraní sa najč astejš ie uvádza zlepš iť č istotu a poriadok v meste
(najmä pri stánkoch) - 18 raz, zlepš iť bezpeč nosť, ochranu pred vreckármi, posilniť poriadkovú službu
najmä več er - 14 raz.
(EL)

V súvislosti s vý menou š tátnych
poznávacích znač iek (Š PZ) na
nové evidenč né č ísla (EČ ) pezinská polícia upozorňuje majiteľov
vozidiel, aby sa vyhli stresový m
situáciam pri č akaní v dlhý ch radoch a nenechávali si túto povinnosť až na poslednú chvíľu. Š tátne
poznávacie znač ky (Š PZ), ktoré
boli vydané do 1.4. 1997 sú platné
do 31.12. 2004. Po tomto termíne,
ak nebudú staré Š PZ-ky vymenené za nové tabuľky s evidenč ný m č íslom, vozidlo polícia vyradíz
evidencie motorový ch vozidiel.
Proces opätovného prihlásenia
takto vyradeného vozidla je zdĺhavý a finanč ne nákladný .
V okrese Pezinok doteraz jazdí
so starý mi Š PZ viac ako 6500 motorový ch vozidiel a 763 prívesov a
traktorov. Ide o Š PZ so zač iatoč ný mi písmenami BH a BY.
Vý meny Š PZ za tabuľky s evidenč ný m č íslom vozidla v pezinskom okrese vykonávajú na
Okresnom riaditeľstve Policajného
zboru v Pezinku, Š enkvickául. č .
14 poč as úradný ch hodín v pondelok 7.30 - 15.00, v stredu 7.30 17.30 a v piatok 7.30 - 12.00 hod.
Od 12.00 do 13.00 hod. je prestávka. Pri vý mene je potrebné pristaviť predmetné vozidlo ku kontrole
vý robný ch č ísiel, predložiť žiadosť
o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, technický preukaz, osvedč enie o evidencii vozidla, doklad o
vykonaní technickej kontroly na
STK, doklad o zaplatení zmluvného poistenia, kolky v hodnote
1150 Sk a odovzdať starú Š PZ. Iná
osoba môže za držiteľa konať len
na základe úradne overeného splnomocnenia.
(at)

Klub priateľov turistickej rozhľadne usporiada v nedeľu 18.
mája podujatie pod názvom Jarné
kvetinové stretnutie turistov a priateľov rozhľadne na Veľkej Homoli.
(mr)

