Golf v rukách zlodeja
Policajti krátko pred polnocou
25. júla kontrolovali motorové
vozidlo Golf. Vodič nevedel
predložiť doklady od vozidla.
Policajti si všimli, že spínacia
skrinka je poškodená. Ďalej
zistili, že vozidlo bolo odcudzené v Senci a má evidenčné
číslo, ktoré bolo pridelené
inému vozidlu.

Pes pohrýzol ženu
Emil I. z Pezinka podal trestné
oznámenie na Ondreja O.,
ktorý ako majiteľ nemeckého
ovčiaka nezabezpečil, aby pes
nemohol vybehnúť z dvora, kde
ho majiteľ chová. Pes vybehol
na ulicu, kde pohrýzol dcéru
oznamovateľa do hrudníka a
spôsobil jej aj drobné škrabance. Podľa lekárskej správy si
doba liečenia vyžiada asi desať
dní.
Odcudzil stavebný materiál
Do novostavby rodinného domu v Limbachu sa vlámal neznámy páchateľ. Cez vypáčené
dvere garáže odcudzil majiteľovi stavebný materiál v hodnote takmer 150 tisíc korún.
Zaútočila na policajta
Na policajta zaútočila Miriam
M. (38) z Muškátovej ulice. V
reštaurácii na Holubyho ulici
vulgárne nadávala zakročujúcemu policajtovi a pri vyvádzaní
z reštaurácie chytila zo stola
sklenený svietnik a prudko udrela policajta do hlavy. Žena
bola obvinená z útoku na verejného činiteľa.
(es)

V dňoch 8. – 11. septembra
oslávi obec Slovenský Grob významné jubileum – 790 rokov od
prvej písomnej zmienky o osídlení
obce. Toto významné jubileum
Slovenskogrobčania oslávia bohatým duchovným, kultúrnym a športovým životom.
Obecný úrad v Slovenskom
Grobe pozýva na oslavy všetkých
obyvateľov Pezinského mikroregiónu. Oslavy sa začínajú vo štvrtok 8. septembra o 17.30 hod. pri
Kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie koncertom vďaky so skupinou Jedruchovcov z Bratislavy. O
18.00 bude slávnostná svätá
omša.
V piatok o 20.00 sa uskutoční v
miestnom Dome kultúry hudobnozábavný program Grobania Grobanom. Po skončení bude zábava, do tanca bude hrať domáca
skupina Kryštál.
V sobotu o 14.00 hod. bude alegorický sprievod s duchovnými a
folklórnymi súbormi, ktorý prejde
od Penziónu Husacina Plus po

Dom kultúry. Potom na terase DK
vystúpia viaceré súbory. Večer o
20.00 začne zábavná šou pod názvom Hviezdny večer s protagonistami Robom Kazíkom, Marcelou Laiferovou, Jadrankou Handlovskou, Robom Kaizerom, Petrom Melušom a spevákmi zo Superstar. Program doplní ohňová
šou, ohňostroj a tanec.
V nedeľu budú na programe
majstrovské futbalové zápasy na
novom štadióne, o 14.00 hod. dorastenci hostia rovesníkov z
Ivánky a o 16.30 seniori privítajú
susednú Grinavu. Cez prestávky
vystúpia mažoretky a na hraciu
plochu zoskočia parašutisti. Záver
osláv bude opäť na terase Domu
kultúry, kde sa predstaví skupina
Profil.
Sprievodnými podujatiami budú
výstavy, lunaparky, jazda na kočoch, ochutnávka vín a grobskych
špecialít.
Dovidenia v Slovenskom Grobe!
Ing. Jozef Javorka
starosta obce

Keď sa v pondelok 25. júla navečer nad Pezinkom objavili nezvyčajne tmavé mraky, neveštilo
to nič dobré. Ozaj prišla silná búrka, podporovaná prudkým vetrom, miestami padali ľadové krúpy, našťastie neboli veľké. I tak sa
niektorí vinohradníci sťažovali, že
im spôsobili škody. Ešte väčšie
škody spôsobil silný vietor, ktorý
na viacerých miestach vyvrátil a
dolámal stromy a poškodil strechy domov a chát. Búrka z tepla
sa zmenila na silnú prietrž, ulice
boli plné vody, ktorá nestačila od-

tekať do kanalizácie, niektoré
domy a záhrady zatopilo. Veľa
práce mali hasiči, jednotka pezinského Hasičského a záchranného zboru zasahovala na viacerých miestach v meste. Odstraňovali spadnuté stromy a konáre pri
Pinelovej nemocnici, na Krížnej,
Suvorovovej a Meisslovej ulici a
odčerpávali vodu zo zatopenej
garáže na Cajlanskej ulici a v
reštaurácii stará Slimáčka. Spadnuté stromy boli aj na vozovke
medzi Modrou a Vinosadmi.
(mo)

Trestnými činmi, ktorých skutková podstata
by mohla byť naplnená prejavmi domáceho násilia sú: násilie proti skupine obyvateľov a proti
jednotlivcovi; týranie blízkej osoby a zverenej
osoby; ublíženie na zdraví; obmedzovanie osobnej slobody; vydieranie; znásilnenie; pohlavné
zneužívanie; výtržníctvo; porušovanie domovej
slobody; zanedbávanie povinnej výživy; únos;
vražda; lúpež.
Čo môže urobiť polícia?
– Zasiahnuť proti násiliu, ktoré je páchané medzi
blízkymi osobami.
– Môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a
zdravie, ak hrozí závažná škoda a ak vec neznesie
odklad.
– Môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok
(najviac na 48 hodín).
– Polícia môže počas týchto 48 hodín požiadať prokurátora o podanie návrhu na vzatie podozrivého
do väzby.
Násilie spáchané v rodine je rovnako trestným

činom ako násilie spáchané na verejnosti. Domáci
násilník porušuje rovnako zákon ako ktokoľvek iný,
kto sa dopustí násilného činu, a možno ho rovnako
obviniť, súdiť a potrestať väzením alebo iným trestom.
V prípade trestného činu týrania blízkej osoby a
zverenej osoby koná polícia zo zákona. To znamená, že na začatie trestného stíhania nie je potrebný
súhlas poškodenej.
Každý môže volať na bezplatnú linku 158 alebo
na stále 24-hodinové služby – v Pezinku OO PZ
Pezinok tel. 096152 3705, 3706. Hlavným cieľom
polície je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť obete.
Policajná hliadka na mieste zabráni násilníkovi v
ďalšom konaní a predvedie ho na OO PZ, kde sa
vykonajú ďalšie úkony trestného konania napr. výsluch poškodenej, výsluch podozrivého a ďalších
svedkov.
Násilie páchané na ženách a deťoch v rodine sa
týka nás všetkých. Každý z nás môže urobiť niečo
pre jeho odstránenie. Ak viete o tom, že vo vašom
susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu na
bezplatnú linku 158 (aj anonymne).
(ev)

na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku
č. 1–144/2005 zo dňa 20. 7.
2005 vyhlasuje výberové konanie na prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na
Radničnom námestí č. 7 za
týchto podmienok:
1. Predmetom výberového konania je prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na
prízemí budovy na Radničnom
nám. č. 7 v Pezinku, s celkovou
2
podlahovou plochou 236,2 m ;
2. Priestory sa nachádzajú v
samom centre mesta Pezinka v
budove, v ktorej sídli primátor,
Mestský úrad, Kataster nehnuteľností, Mestská polícia a Matričný úrad;
3. Predmetné priestory budú
uvoľnené a pripravené na prenájom odo dňa 1. 10. 2005;
4. Priestory sú vhodné najmä
na administratívne účely (napr. z
oblasti bankovníctva, poisťovníctva a pod.);
5. Výška nájmu musí byť mini2
málne 3000 Sk/m /rok. K nájmu
budú pripočítané aj prevádzkové náklady;
6. Svoju žiadosť záujemca doručí na adresu: Mesto Pezinok,
Mestský úrad, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedený názov a adresa záujemcu a výrazné označenie heslom „VK
Radničné nám. 7 – nebytový
priestor“. Lehota na podávanie
žiadostí sa končí dňa 5. 9. 2005
o 14.00 hod.
7. Vyhodnotenie výberového
konania sa uskutoční dňa 5. 9.
2005 o 14.30 hod v budove Mestského úradu na Radni čnom
nám. č. 7, I. poschodie, miestnosť č. 12, za prítomnosti všetkých záujemcov, ktorí v stanovenej lehote predložili svoje žiadosti;
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.
9. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní vyhlasovateľ rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne s tým oboznámi aj záujemcov, ktorí do toho času podali
svoju žiadosť;
10. Účastníci výberového konania sa môžu obrátiť vo veciach:
– technických (vrátane vykonania obhliadky nebytových priestorov) na: Ing. Ivana Dubeka,
vedúceho oddelenia správy majetku, tel. č.: 033/6901 170, email: dubek.ivan@msupezinok.
sk;
– organizačných na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ –
vyhlasovateľa výberového konania, tel. č.: 033/6901 110, príp.
033/6901 121, e-mail: sebesta.
miroslav@msupezinok.sk.

