Príslušníci Mestskej polície (MsP) od začiatku roka vykonali tri
služobné zákroky, pri ktorých zadržali šiestich páchateľov trestných činov. V dvoch prípadoch to boli trestné činy proti majetku
(krádež), v jednom ublíženie na zdraví. Páchateľov mestská polícia
odovzdala orgánom činným v trestnom konaní. Vo všetkých prípadoch mestská polícia vykonala úspešne služobný zákrok na základe oznamu všímavých občanov nášho mesta. Zabránila tým ďalším možným škodlivým následkom a zabezpečila ochranu života,
zdravia a majetku občanov.
Mestská polícia ďakuje obyvateľom, ktorí ako svedkovia veľmi
rýchlo zareagovali a páchanie trestnej činnosti oznámili na linku
mestskej polície.

Napadol muža nožom
V utorok 17. januára o 21.50 hod.
prijala Mestská polícia telefonický
oznam, že na Silvánovej ulici (Muškát) neznáma osoba s nožom v
ruke naháňa muža, pričom sa mu
vyhráža zabitím. Na miesto bola
okamžite vyslaná hliadka, ktorá
počas presunu spozorovala na Trnavskej ulici ležať na zemi bezvládne telo a nad ním skláňajúcu sa
osobu. Zistili, že zraneným je M. O.
z Pezinka, ktorý mal krvavé stopy
na odeve v oblasti hrudníka a ťažko
dýchal. Prítomný neznámy muž
uviedol, že zranený sa pokúsil kradnúť a pri pokuse o jeho zadržanie
ho pichol nožom. Pritom vytiahol z

V Mestskom múzeu v Pezinku
bola otvorená výstava Kelti. Ako
nám povedal pracovník múzea

Kurátor výstavy Mgr. Radoslav Čambal (vpravo) z Archeologického múzea na vernisáži v mestskom múzeu.

vrecka nôž. Keďže vzniklo podozrenie, že nožom môže ohroziť príslušníkov MsP, použitím donucovacích
prostriedkov mu ho vyrazili z ruky a
založili mu putá. Do príchodu Rýchlej zdravotnej pomoci, príslušníci
MsP poskytovali zranenému prvú
pomoc. Hliadka OO PZ Modra zistila totožnosť zadržaného, ktorým
bol 53-ročný V. Č. z Ružindola.
Modranskí policajti dotyčného predviedli na OO PZ v Pezinku. Hliadka
MsP zabezpečovala miesto trestného činu až do príchodu kriminalistov.

Kradli v škôlke
V piatok 3. februára o 20.45 hod.
na automatický záznamník útvaru

Peter Wittgrúber, jej zámerom je
prezentovať základné rysy keltskej kultúry – hrnčiarstvo, kováčstvo, poľnohospodárstvo,
šperkárstvo, vojenstvo, pohrebný mýtus. Na výstave, ktorá
je určená predovšetkým žiakom
základných a stredných škôl, sú
vystavené nálezy pochádzajúce
zo západného Slovenska, ktoré
sú vo vlastníctve Archeologického múzea Slovenského národného múzea. Nájdete tu však
aj niektoré nálezy z výskumu v
Slovenskom Grobe alebo také,
ktoré mestské múzeum nakúpilo. Výstava potrvá do 15. mája
2006.
(mo)

MsP Pezinok oznámili narušenie
objektu Materskej školy Za hradbami v Pezinku. Na miesto boli
okamžite vyslané dve hliadky. Po
vstupe do areálu škôlky jedna z
hliadok spozorovala neznámu
osobu skrývajúcu sa v kríkoch. Tá
keď zazrela policajtov dala sa na
útek smerom na Bernolákovu
ulicu. Druhá hliadka MsP krátko
nato spozorovala dve osoby bežiace z areálu škôlky smerom na
ulicu Obrancov mieru a zadržala
ich. Pri obhliadke areálu škôlky
zistili násilné otvorenie vchodových dverí do budovy, pričom boli
vytrhané drevené lišty a rozbitá
sklená výplň dverí. Na usvedčenie
páchateľov využili aj služobného
psa, ktorý sa po pachovej stope
dostal až k zadržaným. Páchateľmi boli 17-ročný S. N. a 13ročný Z. S. obaja z Pezinka, ktorých predviedli na ďalšie vyšetrovanie na OO PZ v Pezinku.

Vlámali sa do áut
V nedeľu 12. februára o 0.22
hod. oznámil občan Pezinka, že
na ceste pri Hypermarkete Tesco
spozoroval z okna svojho bytu tri
neznáme osoby s podozrením, že

Novozámocké vydavateľstvo
Crokus vydalo básnickú prvotinu
pezinských autoriek Evy Hajno-

Zľava – Eva Hajnovičová, Peter Wittgrúber a Magdaléna
Amzlerová pri krste knihy.

sa pokúsili vlámať do zaparkovaného nákladného vozidla. Vzápätí tieto osoby odišli na Bratislavskú ulicu, smerom do centra
mesta. Privolaná hliadka MsP
spozorovala pri križovatke Komenského – Drevárska – Bratislavská trojicu utekajúcich mužov. Mestskí policajti ich za pomoci donucovacích prostriedkov
zadržali. Pri bezpečnostnej prehliadke našli u jednej osoby kladivo, u ďalšej reflexnú vestu oranžovej farby. Pri preukázaní totožnosti zistili, že sú to 19 r. M. M., 17
r. T. S. a 19 r. M. S., všetci z Pezinka. Po týchto úkonoch im dali putá
lebo hrozilo, že sa dajú na útek.
Hliadka MsP so služobným psom
vykonala obhliadku miesta činu a
zistila, že páchatelia rozbili bočné
a čelné sklo na nákladnom aute a
bočné sklo na osobnom vozidle
Renault. Služobný pes po zachytení pachovej stopy doviedol psovoda až k páchateľom, ktorí sa k
trestnej činnosti priznali. Páchateľov potom vozidlami mestskej
polície dopravili na OO PZ v Pezinku.
Mgr. Ľudovít Farbula
náčelník Mestskej polície

vičovej a Magdalény Amzlerovej.
Zaujímavá knižka má 48 strán,
tvrdú väzbu, je ilustrovaná kresbami M. Amzlerovej a v náklade
200 výtlačkov vyšla s prispením
Fondu kultúry Mesta Pezinka.
Prezentácia knihy sa uskutočnila
vo štvrtok 16. februára za účasti
primátora Olivera Solgu, jeho
zástupcu Jozefa Chynoranského
a ďalších hostí, príbuzných a priateľov debutujúcich poetiek.
Krstný otec Peter Wittgrúber
pokrstil novú knihu lupeňmi šípových ruží.
(mo)

