KULTÚ RA / 7

Obč as sa stá va, ž e do dom á cno sti k ú pi m e no v ú
prá čku, chladničku, bicykel,
kočík, koberec, kus ná bytku,
posteľnú bielizeň a i., hoci ten
pôvodný predmet je ešte funkč ný. Č loveku je ľúto ho vyhodiťna smetisko. Č o s tým? Sú
rodiny, či jednotlivci, ktoré by
tieto použ ité veci vedeli ešte
zúž itkovať
, potrebujú ich, ale
na kúpu nemajú peniaze. Na jednej strane teda existujú
potencioná lni darcovia, na druhej strane tí, čo niečo potrebujú. Len nevedia navzá jom o sebe. Organizá tori kampane Za č istejšíPezinok, v snahe pomôcťjedným i druhým a v neposlednom rade predísťvyhadzovaniu nepotrebných vecína divoké sklá dky, ponúkajú sprostredkovanie kontaktov medzi nimi hneď viacerými formami:
1. V Informačnom centre v Pezinku na Radničnom
ná m. 9 (tel. 033/6901107) je mož nosťnechaťna seba
kontakt, či už v pozícii toho, č o nieč o ponúka (chce darovať
) alebo toho, čo nieč o potrebuje. Okrem kontaktu je
potrebný samosrejme bliž šípopis darovanej/pož adovanej veci (druh, stav). Uvedené informá cie budú vyvesené
na špeciá lnej ná stenke.
2. Č asopis Pezinčan, Holubyho 42 (tel. 033/641 3435)
a Televízia Pezinok s.r.o., Holubyho 42 (tel. 033/41
2950) sú ochotnísprostredkovaťtieto kontakty v pravidelnej rubrike PONÚKAM (DARUJEM) - POTREBUJEM.
Všetci, ktorísa organizač ne podujali dobrovoľníkom v
rá mci kampane Za č istejšíPezinok pomôcťa participovať
na tejto aktivite (Mestský úrad Pezinok, KC-Informač né
centrum, Televízia Pezinok, časopis Pezinčan) veria, ž e
ňou pomôž u dobrej veci, z ktorej budú maťvšetci osoh.
Jedni ušetria, iným ubudnú starosti, ďalšízískajú dobrý
pocit a pezinským jarkom, najmäpopri cestá ch, sa uľavía
nebudú sa musieťhanbiťza neporiadok v ich okolí. Tento
servis by mal experimentá lne trvaťdo konca má ja. Po
jeho vyhodnotení sa v ňom bude mož no pokračovať
,
alebo sa vymyslí iný - lepší model. Uvítame prípadne
vaše dobré ná pady ako ho zlepšiť(Mestský úrad Pezinok, tel. 033/6901 102).
(EL)

Malokarpatská kniž nica v Pezinku mala v minulom roku zaregistrovaných 4050 č itateľov - 1477
detía 2573 dospelých. Z toho je 77
percent Pezinčanov a 23 percent
cezpoľných. Vekové zlož enie č itateľov je veľmi široké . Ako verejná
kniž nica poskytujeme služ by od
tých najmenších č itateľov v predškolskom veku, ktorí prichá dzajú
ku ná m v sprievode rodič ov alebo
učiteliek materských škôl, cez ž iakov zá kladných škôl, stredoškolá kov, vysokoškolá kov, zamestnancov i nezamestnaných, až po č itateľov v dôchodkovom veku. Ná š
najstaršíč itateľmá 86 rokov.
V minulom roku kniž nicu navštívilo 35 246 ná vštevníkov, ktorísi
pož ič ali takmer 189 tisíc kníh. Priemerne ná s teda navštívi 141 č itateľov denne, ktorí si pož ič ajú 760
kníh, periodík alebo iných dokumentov.
Okrem výpož ič iek kniž nica zorganizovala 169 podujatí za úč asti
3878 ná vštevníkov. Kolektívne podujatia boli zamerané na podporu
č ítania detí. Boli to stretnutia so
spisovateľmi a tvorcami kníh (P.
Dvořá k, T. Janovic, P. Holka, V.
Šuplata) a zaujímavými osobnosť
ami, ktorých tvorba a č innosť
je spojená s knihami.

S dokumentá rnymi fotografiami Andreja
BALCA sme sa
mohli stretnúť
na výstave Medzin á rodné ho
festivalu fotografie, Pezinok
2001, a na výstavá ch v rá mci
p r o j e k t u Rodinný album.sk
a Najlepšie je s
mamou a otcom, ktoré sa konali v minulom roku po celom Slovensku. V minulom roku sa zúč asnil aj na fotož urnalistickej súť
až i, zná mej pod ná zvom Czech
Press Photo v Prahe. Spomedzi 208 fotografov z
Č iech a Slovenska Andrej v kategórii Reportá ž
získal č estné uznanie.
Tento rok sa mladýpezinskýfotograf prezentoval v Bialystoku v Poľsku, odkiaľje aj naša sním(sl)
ka.

Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila nový dlhodobý projekt s ná zvom Platforma
mladé ho podnikateľa. Cieľom tejto platformy bude
podpora a rozvoj malé ho a stredné ho podnikania a
vytvorenie priestoru pre združ ovanie a vzá jomnú spoluprá cu nielen vekovo mladých podnikateľov, ale aj
rovnako profesijne zameraných. Projekt platformy im
poskytne priestor na rozšírenie profesioná lnych kontaktov, prístup k obchodným informá ciam, zapojenie
do medzipodnikovej a medziná rodnej spoluprá ce,
mož nosťodborné ho vzdelá vania doma i v zahranič í.
Bliž šie informá cie na webovej strá nke
www.bi.sopk.sk, osobne na adrese Jašíkova 6, Bratislava, tel. na č. 02/4829 1230.
(mo)

Popri kniž nič nej č innosti je
dôlež itá aj informač ná č innosť
. V
minulom roku sme poskytli vyše
osemná sť
tisíc informá cií, vypracovali 56 rešerší na pož iadanie č itateľov. V databá ze regioná lnych
osobností je spracovaných 688
mien.
Internetové služ by v multimediá lnej študovni a v internetovom klube
využ ilo 3320 použ ívateľov, ktorí

strá vili v minulom roku na internete
1248 hodín. Kniž nica bola otvorená
šesťdnív týž dni (47 hodín).
Kniž nič ný fond bol doplnený o
3322 nových kníh v hodnote vyše
517 tisíc korún. Z tejto sumy vyše
216 tisíc Sk boli dary od sponzorov
- Mesta Pezinok a Malokarpatskej
nadá cie Revia. Všetkým patrínaša
vďaka.
Mgr. Anna Gašparovičová

V ostatnom č ase sa medzi niektorými mladými ľuďmi zač ali objavovaťdiskusie, ba až rozhorč enie
nad tým, ž e Mesto č i primá tor zaká zali alebo zrušili diskoté ky. Keďž e
sme sa chceli dopá traťpravdy, opýtali sme sa na to priamo primá tora
Mgr. Olivera Solgu:
- Žiadne diskoté ky som nezaká zal
ani neobmedzil, je to lož , ktorú rozširujú tí, čo nedodrž iavajú podmienky prevá dzky a zá konné normy.
V Pezinku sú štyri diskoté ky. Prvá
na Š enkvickej ceste funguje bez
najmenšieho problé mu, druhá v
Jame funguje tiež , pretož e prevá dzkovateľsplnil pož iadavky hygienika a mesta. Tretia, vo Weste,
bola dočasne zatvorená , pretož e
krajský hygienik zistil prekročenie
povolenej hranice hluku a boli tam
zistenia polície. Prevá dzkovateľsa
zaviazal urobiťná pravu. Diskoté ka
v Meštianskom dvore na Holubyho
ulici bola zatvorená na zá klade
merania hluku, porušovania všeobecne zá väzný ch nariadenímesta
a podá vania alkoholu mladistvý m.
Keď odstrá nia spomínané nedostatky bude diskoté ka opäťpovolená .
Mesto ponú ka podnikateľom za
vý hodný ch podmienok vybudovanie diskoklubu v prostredí, ktoré
nebude obmedzovať prá vo občanov na odpočinok, ale aj oni musia
pristú piť na podmienky, ktoré sú
bež né v celej civilizovanej Euró pe.
Veľmi ma mrzí, ž e niektorí prevá dzkovatelia vôbec neberú ohľad
na svojich spoluobčanov, ba dokonca podnecujú mladý ch ľudí,
často ešte deti, na podpisové a iné
protesty proti mestu. V Pezinku je
niekoľko desiatok reštaurá cií, kaviarnía podobný ch zariadení, ktoré
fungujú do neskorý ch nočný ch hodín bez aký chkoľvek problé mov.
Myslím si preto, ž e aj problé m niekoľký ch diskoté k sa dá vyriešiť, len
ich prevá dzkovatelia musia chcieť.
A na zá ver treba tiež konštatovať,
ž e ž iadna z tý chto prevá dzok nemala pri svojom vzniku povolenie
na diskoté ku alebo hudobnú produkciu - povolenie ž iadali len na
reštaurá ciu, kaviareň alebo dokonca cukrá reň. I napriek tý mto
skutočnostiam som však kedykoľvek ochotný stretnú ť sa s mladý mi ľuď mi a vysvetliť im, kto im
podá va nepravdivé informá cie.
(r)

Výstavu malieb Anny Jankovskej
Ná vraty do detstva v minigalé rii
Domu kultúry v Pezinku usporiadalo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku.
(r)

Klub dôchodcov na Hrnč iarskej
ulici pripravil v dňoch 20. - 22.
februá ra výstavu ruč ných prá c, na
ktorej prezentovali svoju šikovnosť
a um viaceré č lenky klubu.
(mg)

