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Krádeže bicyklov. V.M. z Pezinka 31. júla oznámil, že mu pred
predajňou M-Market na ulici 1.
mája ukradli bicykel zn. Modet,
ktorý mal uzamknutý v stojane na
bicykle. Krádežou mu vznikla
škoda 2990 Sk.
Dňa 31.7. oznámil J.B. z Pezinka,
že mu v obytnom dome na Muškátovej ul. ukradli uzamknutý bicykel
zn. Merida v hodnote 3000 Sk. V
oboch prípadoch sa začalo objasňovanie priestupku proti majetku.
Ohrozovali cestnú premávku. Hliadka MsP v poobedňajších
hodinách 2. augusta v chatovej
oblasti Stupy zistila, že dvojčlenná
osádka vozidla Honda Civic ohrozuje cestnú premávku tým, že jazdí
po celej šírke vozovky. Obe osoby
pred jazdou požili alkohol - Ivanovi
M. (23) namerali 2,63 promile a
mladistvej Ľ.B. (16), ktorá sa vraj
učila šoférovať, 2,33 promile. Prípad na doriešenie prevzalo OO PZ
v Pezinku.

Napadli ho a zranili. Dňa 3.8. o
22.10 hod. na Cajlanskej ulici preverovala hliadka MsP oznam, že
sa tam nachádza poranená osoba.
Hliadka na mieste zistila, že je to
S.H. z Pezinka, ktorý uviedol, že ho
na Novomeského ulici fyzicky napadli dve osoby, z ktorých jednu
pozná. Nakoľko mal poranenia
hlavy a rúk previezli ho na lekárske
ošetrenie.

Dovoľte mi, aby som touto cestou
poďakovala vedeniu Centra voľného času, ako aj celému kolektívu,
za perfektne pripravený program,
pre pobyt detí cez prázdniny od 3. 10. júla 2003 v CVČ. Moje vnúčatá
Katarína (8 rokov) a Zuzanka (6
rokov) s veľkou radosťou vstávali
ráno a tešili sa na pestrý program.
Modelovali z hliny, robili rôzne malé
veci z drôtu, absolvovali výlety do
okolia - bolo to podľa nich fajn, už
teraz si zabezpečovali, že na budúci rok pôjdu na dva týždne.
Eva Balážová

V Pezinčanovi č. 6 sme uverejnili
kritický postreh pod názvom Nespadnite do kanála. Upozornili sme
v ňom, že na Hrnčiarskej ulici pred
domom č. 13 chýba už dlhší čas
kryt na kanalizačnom otvore, čo
ohrozuje chodcov i motoristov.
Aj keď to vodárom trvalo dosť
dlho kanál je konečne zakrytý.
V mene našej čitateľky J.S., ktorá
nás na problém upozornila, ale i
ďalších užívateľov tejto komunikácie, vodárom za opravu ďakujeme.
(mo)

Z finálového súboja Pomsta starej matere - Čenkovej deti.

V sobotu 9. augusta sa konal II.
ročník Streetparty, akcie na ktorej
majú možnosť mladí ľudia zašportovať si i kultúrne sa vyžiť.
V streetballovom turnaji bojovalo
10 mužstiev, z ktorých víťazne vyšlo,
a cenu 5000 Sk získalo, družstvo
Čenkovej deti (T. Michálik, L. Blažek, J. Sedlák a M. Galgóci), ktoré vo
finále zdolalo Pomstu starej matere.
Na skrášľovaní oplotenia amfiteátra pracovalo celý deň šesť writerov

z Bratislavy, Trenčína, Bánoviec nad
Bebravou a Pezinka. Ich krásne výtvory si môžu pozrieť všetci návštevníci amfiteátra.
Celú streetparty zakončil koncert,
na ktorom vystúpili pezinské skupiny
Feelme, Karpatskí pastieri a česká
skupina Rádio Jerevan.
Je však veľká škoda, že na tomto
vydarenom podujatí sa zišlo tak málo
návštevníkov.
(pr)

Na Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ zavítal najmladší poslanec Mestského zastupiteľstva v Pezinku Peter Wittgrúber, ktorý sa rozhodol, že svoju odmenu za poslaneckú funkciu každý mesiac venuje
sociálne odkázanej rodine. Chcel vedieť, kto tento finančný dar najviac
potrebuje. Oddelenie ŠSV doporučilo rozvedenú matku s troma maloletými synmi, z ktorých jeden je ťažko zdravotne postihnutý. Podľa našej
úvahy si táto matka finančnú výpomoc zaslúži. Odovzdanie finančného
daru (900 Sk) sa uskutočnilo v pondelok 14. júna.
V septembri nás čaká úloha opäť vybrať rodinu alebo jednotlivca, čo
radi urobíme. S prípadom, aby niekto prišiel a ponúkol finančnú pomoc
sme sa stretli prvýkrát. My sme skôr zvyknutí počúvať: potrebujeme,
nemáme a vy ste tu na to, aby ste nám pomohli.
Je to pekný skutok, hodný nasledovania.
(OŠSV)

V dňoch 3. - 5. júla sa skupina detí
Mladí lesníci zo Základnej školy na
Fándlyho ulici zúčastnila na 3. ročníku Celoslovenských lesníckych
hier v Lazoch pod Makytou. Priamo
v prírode v praktickej časti súťaže
detí určovali jednotlivé druhy drevín,
ich plodov, cicavcov, vtákov, hmyzu,
húb a náradia používaného pri práci
v lese. V teoretickej časti vypracúvali test s prírodovednými otázkami a určovali hlasy zveri a vtákov.
V súťaži sme získali veľmi pekné
umiestnenia: 1. miesto - Dominika

Fričová a Romana Rojíková, 3.
miesto - Beatrice Ifčicová a Michal
Púpava, 4. miesto - Frederik Vaněček a Lukáš Hajzer.
Deti na súťaž pripravovala vychovávateľka Anna Rybáriková s pomocou Ing. Svetoslava Farkaša z Lesnej správy v Pezinku.
Mladí lesníci ďakujú za sponzorský dar Ing. Jánovi Mirianskému a
Mgr. Ivanovi Púpavovi, ktorý zabezpečil dopravu do Lazov pod Makytou a späť.
Mgr. Milan Janoga

Naša čitateľka, ktorá nechce aby sme uverejnili jej meno, nám napísala,
že ako telesne postihnutá má problémy zaparkovať na parkovisku pri trhovisku na Kupeckého ulici. Pri vyznačovaní parkovacích miest kompetentní
zabudli na vyčlenenie miest pre invalidov, čím im spôsobili veľké problémy
s parkovaním. Nie je to však jediné parkovisko v našom meste, kde invalidi
nemajú šancu zaparkovať.
Obracia sa touto cestou na zodpovedné orgány mesta, aby boli voči telesne postihnutým občanom ohľaduplnejší a ústretovejší. Čitateľka v liste
uvádza, že tieto veci v niektorých mestách dokázali už vyriešiť, majú v tom
dokonca systém a určenie miest pre invalidov na každom parkovisku považujú za samozrejmosť.
(red.)

Vzhľadom na pretrvávajúce teplé
a suché počasie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku vyzýva všetkých
občanov na dôsledné dodržiavanie
zákazu vypaľovania akýchkoľvek
porastov a v súčasných klimatických podmienkach aj na nevhodnosť a obmedzenie zakladania
ohňov v prírode a spaľovania odpadov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť hodnotené ako
priestupok prípadne trestný čin
nehovoriac o tom aké škody môže
v prírode spôsobiť.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku bude v prípade zistenia porušenia povinností fyzických, právnických ako aj podnikajúcich fyzických osôb stanovených v zákone
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších
predpisov postupovať podľa platných právnych predpisov a ukladať
za porušenie povinností sankcie.
kpt. Ing. Eva Orlická

Keďže v čase vychádzky so sprievodcom na cintoríny v Pezinku, plánovanej na 14. augusta pršalo, organizátor pripravil pre záujemcov náhradné podujatie. Uskutoční sa vo
štvrtok 18. septembra o 17.00 hod.
Zraz účastníkov je pri vchode na mestský cintorín v Pezinku. Po ňom bude
nasledovať prehliadka židovského
cintorína na Slnečnej ulici. Sprevádzať bude Stanislav Pátek.
(EL)

Doslúžilo mi tesnenie na pumpe
na vodu, musel som zohnať nové.
Zvykol som ho nakupovať v Stratexe, ten je však už zrušený. Nepochodil som ani v Záhradkárovi, aj tu
som ho niekedy kúpil, ale tento tovar vraj už nedržia. Odporučili mi
predajňu Železiarstvo pri železničnej stanici, ale tu tiež tieto tesnenia
nepredávajú. Na jar som tu kúpil
sieťovinu na sitá, ktoré som si vlastnoručne urobil a používam ich na
sušenie húb, ovocia a byliniek. Vynikajúca vec, môžem to troška zručnejším kutilom doporučiť, drahú
elektrickú sušičku vôbec nepotrebujete. Moje putovanie za tesnením na pumpu skončilo v Instamiku
na Bernolákovej ulici. Ponúkli mi
všetko čo som potreboval, tesnení
tu majú od výmyslu sveta. Nabudúce už viem kam pôjdem zháňať
takýto tovar a kto chce ušetriť čas a
bude mať podobné problémy ako
ja, túto predajňu mu odporúčam.
Milí čitatelia, v rubrike Radíme si
navzájom je priestor aj na vaše
rady a skusenosti z nakupovania
ale aj na poskytovanie niektorých
služieb, ktoré nie sú bežne dostať v
obchodoch resp. ich všade neposkytujú. Takýmito radami si môžeme ušetriť čas a predísť ďalším
problémom, ktoré sú so zháňaním
niektorých vecí spojené.
(nc)

