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Mŕ tvola neznámeho muža
V areá li Pinelovej nemocnice
bola 25. júna ná jdená mŕ
tvola nezná meho muž a vo veku 30 - 35 rokov. Podľa vyjadrenia privolaného
leká ra smrť nebola zavinená inou
osobou. Muž skonal pravdepodobne ná sledkom pá du z povaly
budovy, kde prespá val.

Prestrihol telefó nne káble
Doposiaľ nezná my pá chateľ prestrihol telefó nne ká ble pred tromi
rodinnými domami na Holubyho
ulici v Pezinku a týmto spôsobom
prerušil prevá dzku telekomunikačných zariadení. Svojim konaním
spôsobil škodu desaťtisíc korún.

V Zá mockom parku sa 1. jú la uskutočnilo zaujímavé
športovo-charitatívne podujatie. Pod zá štitou Lions klubu
Pezinok a Občianského združenia Karpaty Slovakia sa
konal v Pezinku vô bec prvý turnaj v petangu, hry, ktorú
mnohí poznajú z francú zskych filmov alebo letnej dovolenky pri mori.
Na športovom zá polení sa zú častnili aj vzá cni hostia Ľuboš Šedivý, člen prezídia Slovenskej asociá cie v petangu a reprezentanti Slovenska v petangu Ivan Šedivý a
Pezinčan Milan Sobolič. Vzdorovaťsa im pokú silo ď alších
pä ťdvojíc začiatočníkov z Pezinka a jedna dvojica z Bratislavy. Na prvom mieste sa umiestnili Ľuboš a Ivan Šedivý, na druhom dvojica Sobolič - Hlavena. Tretiu priečku
obsadili dve dvojice - Martinovič a Martinovičová a Demovič- Šebo.
(pw)

Vylomil pokladnič ky
Z trestného činu krá dež e je obvinený Pavol K. (22) zo Svä tého Jura. V priebehu mesiaca má j v pivá rni na Holubyho ulici vylomil pokladničky na dvoch hracích automatoch, z ktorých odcudzil mince v
sume 17 280 Sk. Poškodením automatov vznikla škoda vyše 32 tisíc
korún.
(at)

V jazdeckom areá li Rozá lka sa
cez druhý jú lový víkend uskutočnili
preteky v parkú rovom ská kaní
Gambado 2003.
Počas troch dní sa konalo jedená sť sú ťaží, v ktorých sa predstavila slovenská preteká rska špička a
160 koní.
Okrem pretekov mladých koní,
ská kania ZL, parkú ru stupňa L a
skoku stupňa S organizá tori pre
divá kov pripravili uká žky ovlá dania
koňa a zrkadlové ská kanie. Mimoriadny zá ujem vzbudili sobotné
preteky v maská ch. Sú ťažili takmer
dve desiatky jazdcov, ktorí sa na
parkú re zmenili na prasiatka, čerta
a anjela, deň a noc, lesnú vílu, zajačika, Š kóta, Elvisa a iných.
Podujatie bolo skvelým spestrením letných víkendových dní, na
svoje si prišli dospelí i deti. Organizá torom, ktorí sa neustá le usilujú o
zvyšovanie ná ročnosti a kvality
pretekov sa podarilo zabezpečiť
tentoraz aj príťažlivý sprievodný
program.
(mo)

Na súťaž v maská ch sa prišla pozrieť aj herečka Milka Vá šá ryová ,
jej syn Tomá š (na snímke vpravo
ako anjel) bol riaditeľom pretekov.

Guľ u hádže poslanec MsZ Juraj Č ech, vedľ a sú Juraj Demovič a Ján Š ebo.

Po skončení basketbalovej sezóny sme sa porozprá vali s členom výboru MBK Pezinok RNDr. Ľubomírom
Blažekom.
l Mohli by ste zhodnotiť č innosť MBK Pezinok v
uplynulej sezóne?
- V prvom roku našej činnosti hrali tri druž stvá celoslovenské súťaž e. Z nich najlepšie obstá li staršíž iaci, ktorí
získali strieborné medaily. Celkovo má me teraz pä ť
chlapčenských druž stiev a vytvorili sme aj dve dievčenské druž stvá . Má me teraz skoro 100 členov.
l Povedzte ná m pá r slov k nasledujú cej sezóne...
- Dňa 21.6. sme schvá lili rozpočet, trénerov a prihlá senie muž stiev do súťaž í. Juniori majú istú účasť v slovenskej lige, ostatné muž stvá si postup musia vybojovať.
Prihlá sili sme aj druž stvo muž ov do oblastnej súťaž e (3.
liga), zá klad tohto muž stva budú tvoriť naši juniori.
l Má me však informá ciu, ž e v Pezinku vznikol
ď alšímuž ský basketbalový klub.
- Á no, aj my sme túto skutočnosť zaregistrovali. Myslíme si ale, ž e v Pezinku by malo byť jedno druž stvo.
Mladým pezinským hrá čom, ktoríhrali v drese Slovakofarmy sme ponúkli mož nosť hrať za ná š klub. Všetko je
ešte v štá diu rokovaní, múdrejší budeme asi až po
prá zdniná ch, kedy by sa mala situá cia vyjasniť.
l Ako má te zabezpeč enú budú cu sezónu z
hľadiska tréningových priestorov a financií?
- Čo sa týka financií, čerpá me prostriedky z mestského
grantu, príspevkov rodičov a sponzorov. Veríme, ž e u
sponzorov budeme aspoň tak úspešníako v tejto sezó ne. Horšie je to s tréningovými priestormi. Pož iadali sme
mesto Pezinok o pridelenie tréningových hodín na SOU
Komenského. Avšak vieme, ž e aj druhý basketbalový
klub má o ne zá ujem. Zá lež íteda na poslancoch Mestského zastupiteľstva komu tieto tréningové hodiny pridelia, či pezinským mlá dež níkom alebo niekomu inému.
Hľadá me tiež ďalšie mož nosti na trénovanie na školá ch,
tu však nie je situá cia ruž ová .
(pr)

Od jú la 2001 Okresné riaditeľ
stvo
Policajného zboru v Pezinku využíva na informovanie občanov
pezinského okresu aj internet. Na
strá nke s adresou www.acc.sk/policia-pk sú sprístupnené informá cie
o činnosti a pô sobnosti okresného
riaditeľ
stva PZ, dô ležité informá cie
o bezpečnostnej a dopravnej situá cii v pezinskom okrese, zaujímavé
preventívne aktivity ako aj rady ako
si chrá niť svoje zdravie a majetok.
Pred vybavovaním ú radných zá -

ležitostí na polícii určite oceníte
informá cie o potrebných dokladoch
a tlačivá ch, ktoré mimochodom tiež
ná jdete na tejto strá nke. Prostredníctvom e-mailovej adresy tosevova@minv.sk mô žete vyjadriť svoje
ná zory, pripomienky a podnety k
činnosti pezinskej polície. Mnohí z
tých, ktorí využili tú to e-mailovú
adresu, vysoko hodnotia možnosť
pýtať sa a spoločne riešiť rô zne
problémy každodenného života.
Policajné informá cie na internete

predstavuj ú ď alšiu formu spoluprá ce polície s občanmi, ktorá
určite priná ša prospech pre obe
strany.
O policajné informá cie v elektronickej podobe už prejavilo zá ujem
viac ako 6400 ná vštevníkov
strá nky pezinskej polície. Presvedčte sa aj vy na www.acc.sk/policia-pk, ako sa mô žete jednoduchou cestou dostaťk informá ciá m.
(at)

V našom meste je v platnosti Nariadenie č. 1/1997 o mestskej výlepovej službe, ktoré upravuje podmienky na propagá ciu formou plagá tov, veľ
koplošných pú tačov a
transparentov na vyhradených verejných priestranstvá ch a plochá ch. Sprá vou plô ch a priestranstiev určených na propagá ciu je
Kultú rne centrum Pezinok. Riaditeľ
ky tejto inštitú cie Ingrid Noskovičovej sme sa spýtali:
l Akým systémom zabezpeč ujete výlepovú služ bu?
- Spravidla kaž dý pondelok a štvrtok ná š pracovník vylepuje plagá ty
a oznamy na výlepové plochy rozmiestnené na 30 miestach.
l Koľko ú č tujete za vylepovanie plagá tov?
- Je to podľa veľkosti plagá tu. Za
plagá t formá tu A4 je 10 Sk za kus a
deň, za A3 15 Sk, A2 17 Sk a A1 20
Sk. Pri propagá cii dobročinných

podujatísa vieme dohodnúť aj na
niž šej cene alebo poskytneme túto
služ bu bezplatne.

l Všimli sme si, ž e na výlepovej
ploche sú niekedy ešte aktuá lne
propagač né materiá ly necitlivo
prelepenéinými...
- Spôsobujú ná m to neserió zni organizá tori niektorých podujatí, prevaž ne z iných miest a obcí. Svojvoľne plagá ty nalepia na našu plochu, pričom prelepia iné informá cie. Robia to najčastejšie v noci,
ťaž ko sa tomu brá niť.
l Č o robíte proti takémuto divokému prelepovaniu propagač ných materiá lov?
- Musíme sa skontaktovať s organizá torom podujatia, upozorniť ho
na nesprá vny postup a pož iadať
ho, aby si prišiel splniť povinnosť uhradiť poplatok za prená jom
plochy. Keď to nerešpektuje riešime to cez mestskú políciu, ktorá
môž e za tento priestupok ulož iť
(mo)
blokovú pokutu.

