pravný ch nehôd, opilstva a iné.
Najčastejším časom páchania
trestnej činnosti je 14. - 22. hod.
Najviac krádeží bolo spáchaný ch v
stredu, vo štvrtok a v piatok.
Z objasnený ch trestný ch činov
najviac spáchali delikventi vo veku
nad 20 rokov (155), deti (9), mládež
(13), recidivisti (33).
V Pezinku bolo spáchaný ch 584
priestupkov majetkového charakteru a na úseku občianskeho spolunažívania. Išlo o krádeže bicyklov,
mobilný ch telefó nov, osobný ch dokladov a iný ch veci v hromadný ch
dopravný ch prostriedkoch a z neuzamknutý ch motorový ch vozidiel.
(PZ)

Regionálna veterinárna správa v
Senci oznámila, že dň a 29. januára
2002 v katastri mesta Pezinok v
poľovnom revíri PZ Podkarpatské
Pole bola zastrelená líška, u ktorej
bola diagnostikovaná nebezpečná
nákaza zvierat - besnota.
Z tohto dôvodu oboznamujeme
obyvateľov s nebezpečenstvom
hroziacim z poranenia a zo styku s
besný m zvieraťom.
Besnota je pre človeka i zviera nevyliečiteľné ochorenie. Prenáša sa z
divokožijúcich zvierat na domáce
zvieratá a na človeka. Vírus besnoty
sa nachádza v slinách nakazeného
zvieraťa - už aj pred vypuknutím príznakov ochorenia. Do ľudského organizmu sa dostane nielen cez ranu
vzniknutú pohryzením, ale i cez drobné, aj neviditeľné poškodenia pokožky, na ktoré sa slina zvieraťa
dostane.
V záujme ochrany pred ochorením
na besnotu sa treba vystríhaťstyku s
neznámym zvieraťom, najmä divokožijúcim, ktoré stratilo prirodzenú
plachosťpred človekom, alebo ktoré
uhynulo. Takéto prípady treba čo
najskôr hlásiť príslušnému veterinárnemu lekárovi, ktorý urobí potrebné opatrenia.
Súčasne je nutné, aby každá osoba, ktorá sa dostala do styku so zvieratami podozrivý mi z besnoty, hlásila u svojho lekára. Inkubačná doba
na prepuknutie nákazy je od jedného do deviatich mesiacov. Po prepuknutí je táto choroba nevyliečiteľná a v každom prípade smrteľná.
Preventívne opatrenia u ľudí sú stopercentne účinné, ak sa urobia včas.
(RK)

nosť a ovzdušie obyvateľov pri Alpínke, neskutočne páchnuci potok,
ktorý pripomína, že v Limbachu stále nefunguje čistička odpadový ch
vôd a mnoho ďalších.
Veríme, že sa podarí všetky tieto
problémy postupne vyriešiť. Veď sa
podarilo postaviťdva semafory, prechod cez potok pri malej škole,
osvetlenie na ulici Orešie, úpravy
na Cintorínskej, odvodnenie Družstevnej ul., atď.

Cieľom Grinavského občianskeho vý boru je formou tý chto GOV
Fó r dať príležitosť obyvateľom Grinavy a ich hosťom zasiahnuť do
života v tejto časti Pezinka a aktívne priložiť ruku k dielu pri zvyšovaní kvality miestneho života. Tento
projekt podporuje Nadácia pre podporu občianskych aktivít z prostriedkov Euró pskeho spoločenstva a v rámci programu Tvoja zem
Nadáciou Ekopolis a ETP-S z
prostriedkov USAID.
Daniela Klamová, GOV

(Dokonč enie z 1. strany)

Hotová je už elektrická sieť a osadzujú sa nové okná.
Rozbehnuté práce na prízemí
zatiaľ zdržiava odstraň ovanie vlhkosti múrov a podláh. Používame
taliansku technoló giu Iglu, ktorá
zdá sa, je veľmi účinná. Práce v
tejto časti sa čiastočne oneskorujú
aj preto, že tu prebiehal historický
prieskum, pri ktorom sa objavili
niektoré prvky s umeleckou hodnotou, čo bolo treba rešpektovať.
Dohodli sme už celkový systém
vnútorný ch úprav, nádvoria i vonkajšku. Projektant navrhol, ako
bude vyzerať chodník od Radničného námestia a z Potočnej ulice.
Chceme aby toto riiešenie zapadlo
do budúcich stavebný ch úprav,
ktoré budú súvisieť s budovaním
pešej zó ny.
Pri definitívnom riešení okolia
Starej radnice zvažujeme aj osud
stromovej vý sadby. Ide o štrnásť
stromov, ktoré siahajú až ku kostolu. Ich zdravotný stav nie je dobrý ,
životnosťje obmedzená, preto sme
požiadali odborníkov, aby sa k tejto
veci vyjadrili. Samozrejme, ak by
došlo k ich vyrúbaniu zabezpečíme
okamžitú náhradnú vý sadbu urastený ch viacročný ch stromov.
Aj keď pri niektorý ch prácach nastalo isté zdržanie, zmluvný termín
odovzdania stavby - september
2002 - je reálny. Na poslednom kontrolnom dni to potvrdil dodávateľ
Unicostav s.r.o. a sľúbil, že termín
dodrží.
(mo)

Na ďalšie zo série stretnutí obyvateľov Grinavy - GOV FORUM - konaného v posledný januárový podvečer, prijali pozvanie zástupca primátora Oliver Solga a predstavitelia
Mestskej polície na čele s náčelníkom Ľudovítom Farbulom. Téma
diskusie bola naozaj široká: Mesto sociá lna politika - polícia - občan.
O. Solga priblížil histó riu i súčasný
stav a postoj mesta k ró mskej otázke. V tejto súvislosti sa spomínal aj
projekt integrácie ró mskych detí v
miestnej Materskej škole, kde sú
špeciálne na tento účel vymedzené
dve nové pracovné sily. Pre Ľ. Farbulu nebolo ťažké po tejto téme
predstaviť prácu Mestskej polície,
jej organizáciu, právomoci, ciele a
skúsenosti. Prítomní sa zaujímali o
postup a možnosti riešení konkrétnych prípadov pravidelne sa vyskytujúcich v Grinave. Spoločná diskusia mestský m policajtom poskytla
obraz o tom, na ktoré problémy majú upriamiť svoju pozornosť v tejto
časti mesta a naopak dala priestor,
aby vysvetlili ľuďom, ako majú v
jednotlivý ch prípadoch postupovať.
Bariéry v komunikácii so strážcami
zákona podľa slov náčelníka MsP
padajú aj preto, že ľudia poznajú
"svojho" policajta ako osobu, na
ktorú sa môžu kedykoľvek obrátiť.

(Dokonč enie z 1. strany)

Pomerne nízka objasnenosť, 26
percent, je u krádeží motorový ch
vozidiel a vecí z nich. Bolo ukradnutý ch 22 vozidiel a zo 45 zlodeji
ukradli rádiá, aktovky, mobilné telefó ny a iné veci. Č asto k tý mto krádežiam dávajú príležitosť samotní
motoristi, tý m že si veci pri opustení
vozidla neukryjú alebo nezoberú so
sebou.
Ostatný ch majetkový ch trestný ch
činov bolo sedemnásť, išlo o nedovolenú vý robu a držanie omamný ch a psychotropný ch látok, marenie vý konu úradného rozhodnutia a
vý tržníctva.
Na zostávajúcej kriminalite sa
podieľali trestné činy na úseku do-

Svojou prítomnosťou a kvalifikovaný mi odpoveďami na otázky občanov vzbudili dôveru, potrebnú pri
vý kone svojho povolania a vzájomnej spolupráci. Škoda, že napriek
pozvaniu túto príležitosť nevyužili
zástupcovia štátnej polície, kde je
spomínaná dôvera obyvateľstva
značne naštrbená.
Vo voľnej diskusii ľudia využili
prítomnosťzástupcu samosprávy a
nadhodili množstvo problémov, ktoré ich trápia. Opakovali sa sťažnosti a negatívny postoj obyvateľov k
novozriadený m jednosmerkám v
Grinave. Podľa názoru viacerý ch
sa vôbec neosvedčili a nesplnili
svoj účel, naopak sú nepraktické a
paradoxne zvý šili premávku na
priľahlý ch cestách. Ľudia, ktorí bý vajú na tý chto uliciach, musia komplikovane dookola obchádzať časť
Grinavy, aby sa dostali k svojim príbytkom. V diskusii občania poukázali na to, že problémom tu bola len
premávka na hlavnej komunikácii.
V tejto súvislosti prítomní opakovane žiadali o dostavanie tretieho
signalizačného zariadenia pri evanjelickom kostole v termíne, ktorý
primátor mesta prisľúbil obyvateľom na novembrovom GOV Fó re.
Opäť bola otvorená otázka zajačej
farmy. A čo ešte Grinavčanov trápi?
Kamió ny zhrošujúce život, bezpeč-
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