4 / RÔZNE

Aké by to boli Vianoce bez medovníkov? Kto si ešte nenašiel ten
akurátny recept, ako si ich upiecť
doma, má ideálnu možnosť získať
inšpiráciu na ďalšom kurze prípravy regionálnych špecialít v rámci cyklu Ako to robili naše babky.
Podujatie sa uskutoční v stredu 3.
decembra o 16.00 hod. v dielni Malokarpatského múzea v Pezinku na
ul. M.R. Štefánika č.4. Lektorka
Dana Kopálová zasvätí účastníkov
do prípravy tohto typického vianočného pečiva praktickými ukážkami
na viacero spôsobov. Vstup je
voľný.
(EL)

Vďaka finančnej podpore Slovenskej agentúry cestovného ruchu
vyšla nová mapa trojice kráľovských miest Svätý Jur, Pezinok a
Modra. Okrem máp každého z uvedených miest okresu obsahuje aj ich
stručné charakteristiky z hľadiska
cestovného ruchu. Materiál, ktorý
vyšiel v slovenskej, nemeckej a anglickej mutácii, možno získať v Informačných centrách v Pezinku a
Modre a na Mestskom úrade vo Svätom Jure. Časť z celkového nákladu
sa bude distribuovať v januári prostredníctvom medzinárodnej výstavy Slovakiatour v Bratislave. (EL)

Zavraždil manželku
Päťdesiatdeväťročný Pezinčan
Jozef R. pri vchodových dverách
do rodinného domu na Zámockej
ulici viackrát vystrelil z legálne držanej strelnej zbrane na svoju manželku. Postrelená 56-ročná žena
bola v stave ohrozenia života prevezená do nemocnice, kde na následky strelných zranení do oblasti
hlavy, krku a ruky na druhý deň zomrela. K incidentu medzi manželmi
došlo vo večerných hodinách po
slovnej hádke, pričom streľbu na
linku 158 oznámila ich susedka.
Vyšetrovateľ obvinil doposiaľ súdne netrestaného Jozefa z trestného
činu vraždy a vzal ho do väzby.

Pichol nožom družku
Po predchádzajúcom slovnom a
fyzickom konflikte pichol nožom do
chrbta 38-ročný Ján z Pezinka
svoju 29-ročnú družku pri ceste
smerom do Slnečného údolia v Limbachu. Ján čelí obvineniu z trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu o vraždu a hrozí mu
trest odňatia slobody až do výšky
osem rokov.

Kradli na stužkovej
Z trestného činu krádeže spolupáchateľstvom sú obvinení 17ročný Michael a o dva roky starší
Dušan. Počas stužkovej slávnosti
vnikli cez otvorené balkónové
dvere do šatne internátu SOU v
Pezinku, odkiaľ odcudzili niekoľko
mobilných telefónov, peniaze v hotovosti a ďalšie veci v celkovej hodnote za viac ako 30 tisíc korún.
Obaja obvinení sú stíhaní na slobode. Hrozí im trest odňatia slobody
na šesť mesiacov až tri roky. (at)

Na začiatku novembra sme si pripomenuli na cintorínoch
pamiatku zosnulých.
Snímka (mo)

Bývam na Novomeského ulici, pod našimi oknami
stále straší nedostavaná, rozpadajúca sa tehlová budova. Asi pred rokom dal majiteľ najskôr priviezť na
stavbu štrk, potom sa polroka nič nedialo. Neskôr priviezli železnú búdu (asi pre robotníkov), povyťahovali
pár spadnutých panelov a to bolo všetko. Búda sa
stala útočiskom pre bezdomovcov a alkoholikov.
Chcem vás poprosiť, či by ste sa mohli na tento problém pozrieť. Je to totiž nebezpečné pre deti, ktoré sa
tam hrajú, keďže v blízkosti chýba nejaké detské ihrisko.
Nie je nám vôbec príjemné "tráviť" čas s bezdomovcami a pijanmi, ktorí po nociach vykrikujú pod oknami.
(kč)

Spoločenským vyvrcholením Medzinárodného roku zdravotne postihnutých bude podujatie NÁŠ DEŇ. Už druhýkrát ho organizuje Mesto Pezinok
a je určené hlavne pre dobrovoľníkov, ktorí sa venujú zdravotne postihnutým v našom meste. Uskutoční sa v stredu 3. decembra o 14. hodine v kinosále Domu kultúry. Toto symbolické poďakovanie za človečenstvo zo
strany samosprávy mesta i samotných duševne a telesne postihnutých
bude mať nielen podobu slov, ale i hudobných darčekov od sponzorov.
Milí Pezinčania, príďte podporiť toto humanitné podujatie.
(EL)

Zaujímalo by ma, čo viedlo SAD k
zrušeniu poobedňajšieho autobusového spoja (medzi 13. a 14.
hod.) cez víkendy na Babu. Cez
leto i cez zimu ho pravidelne využívali turisti a lyžiari, preto sa mi zdá
jeho zrušenie nepochopiteľné.
V tomto čase chodí iný spoj na
Zochovú chatu a ten prevažne (z
nutnosti!) využívajú Pezinčania. Tí
by radšej cestovali na Babu a odtiaľ
podnikali túry po nádherných pezinských horách smerom do Pezinka, na Slnečné údolie, na Tri jazdce
či na rozhľadňu a odtiaľ inou turistickou trasou do Pezinka. V zime
poobede chce do lyžiarského strediska na Babu cestovať veľa lyžiarov, najmä mladých ľudí, ktorí nemajú autá.
S takouto požiadavkou na verejného dopravcu by malo vyrukovať
aj samotné Mesto Pezinok. (AJ)
O stanovisko k listu čitateľa sme
požiadali SAD Bratislava i Mesto
Pezinok.
Redakcia

V rámci dopravno-bezpečnostnej
akcie v celom Bratislavskom kraji v
dňoch 10. - 16. novembra boli policajti vo zvýšenom počte i na
cestách okresu Pezinok. Akcia
bola zameraná na odhaľovanie
priestupkov proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, trestných činov spáchaných v súvislosti
s cestnou premávkou a odhaľovanie ostatných trestných činov a priestupkov.
V okrese Pezinok bolo do akcie
zapojených 86 príslušníkov, najmä
poriadkovej a dopravnej polície.
Počas šiestich dní zistili 713 dopravných priestupkov. Na mieste

ich vyriešili blokovou pokutou 307,
celková výška uložených pokút
dosiahla vyše 145 tisíc Sk. V 96
prípadoch bol zistený nevyhovujúci
technický stav vozidla a 71 vodičov
nemalo zapnuté osvetlenie na vozidle. V troch prípadoch si sadli vodiči za volant pod vplyvom alkoholu. Policajti zadržali 25 osvedčení o
evidencii vozidla a 4 vodičské preukazy. V dvoch prípadoch boli zadržané tabuľky s evidenčným
číslom vozidla. Ďalej sa vyskytli
priestupky: 20 používanie telefónu
počas jazdy, 11 nesprávny spôsob
jazdy, 55 ostatné porušenie pravidiel cestnej premávky.
(at)

Na Martina sa uskutočnilo v Mestskej vinotéke tradičné Svätomartinské požehnanie mladého vína. Organizátorom podujatia bolo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov. Na slávnosť prišli desiatky členov združenia - menších i väčších
vinárov so svojimi produktmi i viacerí hostia.
K účastníkom sa pred aktom
požehnania vín postupne prihovorili
predseda združenia Ján Hacaj, evanj. farárka Helena Benková, rímskokat. farár Zdenko Sitka a primátor

mesta Oliver Solga.
Potom nasledovala ochutnávka
mladých vín a vzájomná výmena skúseností, už v menších deb atnýc h
skupinkách. Pri jednej z nich sme sa
zastavili, a dvoch
aktérov debaty sme
oslovili: "Bol to vynikajúci rok na vinič,
veľmi som bol spokojný s úrodou i Rímsko-kat. farár Z. Sitka pri požehnaní vína
kvalitou hrozna.
Veľmi dobrá bola aj cukornatosť,
kvality. Mám prevažne odrody Veltmušt nebolo treba dosládzať. Aj keď
línske zelené, Rulandské biele, Rizmladé vína ešte zrejú, už teraz sa
ling vlašský a Veltlínske červené z
ukazuje, že ich kvalita bude vynikajGreftov. Ich cukornatosť bola 190 Kl.
úca," - povedal nám Karol KovačovTohtoročné vína budú výborné.
ský. Svoj názor pridal aj vinár Pavol
Vinohradníci a vinári sú teda s tohDubek, ktorý hospodári na hektári
toročnou úrodou spokojní, ale ich
práca ani zďaleka nekončí, lebo víviníc: - Som už dosť starý, ale ešte
no, aby si zachovalo svoju kvalitu, si
sa nepamätám, že by sme mali takú
vyžaduje stálu opateru.
(mo)
dobrú úrodu, čo sa týka kvantity i

Zľava K. Kovačovský a P. Dubek

