Vo štvrtok 28. jú na sa na Mestskom ú rade v Pezinku uskutočnilo
stretnutie subjektov cestovné ho
ruchu, ktoré ho cieľom bola vzájomná vý mena informáciípred začínajú cou sa letnou sezónou. K obsahu podujatia sa vrátime v jú lovom čísle.
(EL)

Mesto Pezinok sa 4. jú na stalo
popri členstve v Ú nii miest, aj členom Združ enia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Členstvo v tejto
organizácii, ktorá reprezentuje tisíce miest a obcí SR, predtý m
schválilo Mestské zastupiteľstvo v
Pezinku.
(mo)

V minulom čísle sme uverejnili
správu o jú novom termíne 1. ročníHradný ch slávností v Pezinku. Podujatie sa napokon v oznámenom
termíne nekonalo, nakoľko organizátori sa rozhodli, ž e ho pripravia
až na október. Bliž šie informácie
prinesieme v septembrovom čísle.
(red.)

Z trestné ho činu krádež e je podozrivý v minulosti už trestaný Marek S. (26) z Pezinka. Tento sa na
začiatku tohto roku vlámal do vozidla Š koda Felícia, ktoré bolo zaparkované pred bytovkou v Pezinku na ulici Obrancov mieru. Z
vozidla odcudzil autorádio za 7
tisíc korún a predal ho v Bratislave
za 500 Sk. Koncom januára z vozidla VW Passat zaparkované ho
pred bytovkou v Modre na Dukelskej ulici odcudzil autorádio v hodnote 15 tisíc Sk. Aj toto odpredal
neznámej osobe a peniaze minul
pre vlastnú potrebu. Poškodením
vozidiel spôsobil celkovú škodu vo
výške 7 tisíc Sk.
(at)
Snímka zachycuje najúspešnejších súťaž iacich.

Celomestská spevácka sú ťaž
Pezinok spieva - spievajte s nami
sa uskutočnila v Dome kultú ry v
prvú jú novú nedeľu. Zú častnilo sa
na nej 24 amaté rskych spevákov
v šiestich kategóriach.
VÝ SLEDKY: kategó ria 6-8
roční - 1. Michal Štrba (Au McDonald), 2. Anna Jatelinová (Kde
som ž ala), kat. 9-10 roční - 1. Dominika Haršányová (Diridonda), 2.
Martina Prisbulová (Zuzu), kat.

11-13 roční - 1. Soň a Šajermanová (Me muero de amor), 2.
Alena Čukanová (Fontána lásky),
kat. 14-16 roční - 1. Ivana Poláčková (Posledný tanec), 2. Daniel
Fischer (Ď akujem, ž e si), kat. 1725 roční - 1. Miroslava Sandtnerová (Keď si sám), 2. Jana Kosová, Jozef Galik (Love song), kat.
dospelí - 1. Rudolf Somík (Včerajší muž ), 2. Eva Mináriková (Nie
(mo)
sme zlí).

Upozornenie
Od tohto čísla termíny vydania
najbliž šieho čísla nájdete vž dy v
tiráž i na poslednej strane.
(red.)

Vinárska firma ponúka pracovné príležitosti v Pezinku:
- pivničný majster (vinárska
škola, prax a samostatnosť
nutné )
- robotník do vinárskej výroby.
Záujemcovia volajte na č.
033/641 3443 od 7.00 do 15.30
hod.

V rámci prebiehajú cich rokovaní
Slovenskej republiky s Európskou
ú niou (EÚ ) o vstupe SR do EÚ je
potrebné podľa platnej legislatívy
vykonať novú registráciu vinohradov a vytvoriť vinohradnícke registre vo vinohradníckych obciach
do 30.6. 2003. Mesto Pezinok je
vinohradníckou obcou. Registráciu
vinohradov prostredníctvom registračný ch pracovísk bude zabezpečovať Ú stredný kontrolný a skú šobný ú stav poľnohospodársky
(Ú KSÚ P) v Bratislave v spolupráci
s Ú radom geodé zie, kartografie a
katastra Slovenska, geodetickou
firmou a s ú zemný mi orgánmi štátnej správy.
V zmysle zákona NR č. 332/1996
Z.z. sa ukladá kaž dé mu vinohradníkovi povinnosťoznámiťvý meru

V sú vislosti so skončením platnosti vodičský ch preukazov vydaný ch do 31.12. 1992 Okresné riaditeľstvo Policajné ho zboru v Pezinku oznamuje občanom, ž e si ich
mô ž u vymeniť okrem stránkový ch
hodín aj v utorok a vo štvrtok. Kolky
sa v budove OR PZ v Pezinku
počas tý chto dnínepredávajú !
Stránkové hodiny pre vý menu
vodičský ch preukazov vydaný ch
do 31.12. 1992 sú v pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7.30 do
15.00, v stredu od 7.30 do 17.30 a v
piatok od 7.30 do 12.00 hod.

Prestávka je kaž dý deň v čase od
12.00 do 13.00 hod.
Ostatné ú kony na evidencii vodičský ch preukazov sa budú vykonávaťlen počas stránkový ch hodín
v pondelok, stredu a piatok.
Pri vý mene je občan povinný
predlož iť platný občiansky preukaz, starý vodičský preukaz, vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie vodičské ho preukazu (nájdete aj na
stránke http://www.acc.sk/policiapk), jednu fotografiu rozmerov
3,5x4,5 cm a kolok v hodnote 100
Sk.
(at)

vinohradov založ ený ch pred ú činnosťou tohto zákona (1.1. 1997),
počet vysadený ch krov s členením
podľa jednotlivý ch odrô d a pož iadať
o pridelenie registračné ho čísla.
Vinohrad s najmenej 300 krami
viniča alebo vý merou väčšou ako
2
500 m podlieha registrácii. Kontrolný ú rad pridelí vinohradu registračné číslo, ktorý m musí vinohradník vinohrad označiť.
V rámci vytvárania vinohradníckeho registra je potrebné jednotlivé
vinohradnícke hony, na ktorý ch sa
nachádzajú vinohrady pomenovať.
V budú cnosti sa budú mô cť vinohrady vysádzať len na základe vý sadbové ho práva. Toto vý sadbové
právo sa bude mô cť uplatň ovať na
novú resp. opätovnú vý sadbu viniča len na konkré tnych pomenova-

ný ch a zaregistrovaný ch vinohradníckych honoch.
Primátor vymenoval na zvládnutie ú loh spojený ch s vytvorením
vinohradníckeho registra tzv. vinohradníckych dô verníkov.
Žiadosť o registráciu vinohradu
podľa našej a európskej legislatívy
podajú i tíobčania (resp. organizácie), ktoríuž majú vinohrad zaregistrovaný .
Kontaktné registračné pracovisko: Ú stredný kontrolný a skú šobný
ú stav poľnohospodársky, Odbor
vinohradníctva a vinárstva, Matú škova 21, 833 16 Bratislava, tel.
02/547 75 822 (ú stredň a), 02/547
75 605 (priamo), fax: 02/546 54
282, e-mail: uksup@internet.sk,
registračný pracovník Ing. Branislav Šarmír.
(pf)

Do rodinné ho domu na Myslenickej ulici v Pezinku, kde bý va 77ročná ž ena, prišli 24. mája v odpoludňajších hodinách dve neznáme
osoby (muž a ž ena), ktoré pod zámienkou výhry vošli do bytu a ukazovali jej vázu, ktorú vraj vyhrala.
Po ich odchode dotyčná občianka
zistila, ž e jej chý bajú peniaze v hotovosti v sume 50 tisíc korún. (at)

Žiadame občanov o pomoc a
spoluprácu pri pátraní po hľadaný ch osobách:
Jozef HUPKA ,
nar. 8. 3. 1958,
trvale bytom Pezinok, Bystrická
22 (podozrivý z
páchania majetkovej trestnej
činnosti)

Peter KADNÁ R ,
nar. 15.5. 1955,
trvale bytom Pezinok, Svätoplukova 31 (hľadaný
Obvodný m oddelením PZ Pezinok
pre neplnenie si
vyž ivovacej povinnosti).
Ak máte poznatky o pobyte tý chto hľadaný ch osô b, mô ž ete telefonovať na číslo 096152 3300, bezplatne na tiesň ové volanie polície
158, alebo na ktorý koľvek policajný ú tvar.
(at)

l Riaditeľstvo Základnej školy
Vajanské ho ul. 93 v Modre prijme
do pracovné ho pomeru s nástupom od 1.9. 2002 kvalifikovaný ch
učiteľov s aprobáciou nemecký ,
anglický jazyk. Informácie osobne
na škole alebo telefonicky tel./fax:
033 647 2583.
l KÚ PIM 50 litrové nerezové
sudy od piva. Cena dohodou. Tel.
0905 194 103.

