Prvá písomná zmienka z roku
1390. Predchádzajúce názvy:
Lehmbach, Limpach.

Prvá písomná zmienka z roku
1208. Predchádzajúce názvy:
Bozen, Bozin (Bozyn).

Prvá písomná zmienka z roku
1214. Predchádzajúce názvy:
Horný Monar, Aisgrub, Slovakisch Weisgrub Toth Gurab.

Prvá písomná zmienka z roku
1208. Predchádzajúce názvy:
Sanbavich, Swanbach, Swajnsbach, Hattypatak (maď.).

Prvá písomná zmienka z roku
1208. Predchádzajúce názvy:
Turdane, Šukisdorf, Tirling, Minor Turne, Čukárd, Kučišdorf
(Veľké Tŕnie za Rakúska –Uhorska), Veľké a Malé Tŕnie (do 1.2.
1964).

Nebezpečného konania sa dopustil zatiaľ neznámy páchateľ.
Ručný granát umiestnil k čelnej
stene novostavby jedného rodinného domu, v blízkosti železničnej
stanice. Našťastie nedošlo k iniciácii rozbušky, granát nevybuchol.
Zneškodnil ho privolaný pyrotechnik. Páchateľ sa dopustil trestného
činu všeobecného ohrozenia, za
čo mu hrozia minimálne tri roky
odňatia slobody.
(ev)

Pozoruhodný výsledok dosiahli
futbalisti Karpaty Limbach keď v
27. kole IV. ligy, skupiny B zdolali
na svojom trávniku ŠK Gajary 12:1
(7:0). Zaskvel sa Slezák, ktorý skóroval 6-krát, doplnil ho Matoška 4
gólmi a po jednom pridali Krčmárik
a Bakyta.
(pr)

Lukostrelecký klub vo Viničnom v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Slovenským lukostreleckým zväzom
usporiadal medzinárodné podujatie v terčovej lukostreľbe Slovakia Grand Cup.
Na dvanástom ročníku medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo rekordných 186 lukostrelcov zo siedmich
krajín Európy. Štartovali súťažiaci z
Maďarska, Poľska, Slovinska, Českej republiky, Cypru, Ukrajiny a Slovenska. Súťažilo sa v kategóriach
olympijský luk a kladkový luk.
Najväčšie úspechy zaznamenali
Poliaci. Zo slovenských výprav
bola najúspešnejšia výprava Liptovského Mikuláša. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali – olympijský

luk – muži: Daniel Kraváček, OP
Prostejov (CZ), kladkový luk –
muži: Matúš Durný st., Liptovský
Mikuláš (SR), olympijský luk – ženy: Alla Arinina (Ukrajina), kladkový luk – ženy: Maria Dicomitou
(Cyprus), olympijský luk – juniori:
Jan Drevjany, Mariánske Hory
(CZ), olympijský luk – juniorky:
Magdalena Dziergas (Poľsko),
olympijský luk – kadeti: Marek
Hladký, Liptovský Mikuláš (SR),
olympijský luk – kadetky: Panagiota Georgioy (Cyprus), olympijský
luk – starší žiaci: Gasper Cehrier
(Slovinsko), olympijský luk –
mladší žiaci: Miroslav Hudec , OP
Prostejov (CZ), olympijský luk –
chrobáci: Juraj Hreus, LK Viničné.
(MM)

V pondelok 6. júna sa konalo na Mestskom úrade v Pezinku 2. zasadnutie Pezinského mikroregiónu. Členovia združenia hovorili o hospodárskom a sociálnom rozvoji, Podkarpatskom kanaliza čnom zberači, odchyte túlavých psov, likvidácii odpadov a inkubátore pre podnikate ľov v
rámci projektu Interekt 3A.
(r)

Blíži sa obdobie žatevných prác
a letných prázdnin. Pre profesionálnych hasičov je toto obdobie
najkritickejšie čo sa týka počtu požiarov. V roku 2004 vzniklo v
okrese Pezinok a Senec 14 požiarov. Najčastejšie horelo obilie na
koreni, slama na riadkoch a stohy
slamy.
Takmer za každou z príčin vzniku
požiarov je možné hľadať ľudský
faktor, či už ide o požiare zapríčinené nedodržiavaním predpisov a
nariadení alebo nedôsledným vykonávaním kontrol a udržiavaním
technického stavu po ľnohospodárskej zberovej a pozberovej
techniky, manipuláciou s otvoreným ohňom, zakladaním ohňov v
prírode a taktiež nekontrolovanými
hrami detí so zápalkami.
Je preto potrebné, aby občania
dodržiavali zásady protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach súvisiacich so žatevnými prácami, pozberovou úpravou, skladovaním
objemových krmovín a tiež v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktorým je dlhotrvajúce
suché a teplé počasie počas letných prázdnin. Profesionálni hasiči
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
výzývajú občanov, aby nefajčili a
nepoužívali otvorený oheň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov
obilia a suchých porastov!
S nadchádzajúcimi letnými prázdninami sa obraciame tiež na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam práve v
tomto období, keď deti bez dozoru
dospelej osoby zapríčiňujú svojimi
nekontrolovanými hrami veľa požiarov. Deti sú navyše vystavené
nebezpečenstvu zranenia pri požiaroch.
Sme presvedčení, že zodpovedným prístupom nás všetkých pomôžeme chrániť zdravie, ľudské
životy a predchádzať značným škodám na majetku svojom, prípadne
svojich blízkych.
mjr. Ing. Eva Orlická

Združenie občanov na pomoc
blížnemu HILÁRKO a Miestny klub
Slovenského orla Pezinok pozývajú všetkých na JUNIÁLES U HILÁRA v nedeľu 26. júna od 14.00 –
21.00 hod. v lokalite Sirková (nad
starou nemocnicou). Hudba, občerstvenie, tombola.
(jh)

