V piatok 15. júla navštívila Pezinok delegácia Ministerstva pre
miestny rozvoj Českej republiky,
ktorú viedol minister Radko Martínek. Hostí v Starej radnici prijal
primátor Oliver Solga a zúčastnili
sa na besede v Regionálnej rozvojovej agentúre.
(mo)

Nový školský rok sa začne 5.
septembra 2005 a skončí sa 30.
júna 2006. Zimné prázdniny
budú od 23. decembra do 2. januára a polročné 3. februára.
Týždenné jarné prázdniny sa
pre Bratislavský kraj začnú 20. a
potrvajú do 24. februára 2006.
Veľkonočné prázdniny budú od
13. do 18. apríla.
(mo)

Zaujímavú ponuku dostalo
mesto Pezinok od známeho bábkara pána Ladislava Stražana,
ktorý je pripravený venovať sa
mladým záujemcom o prácu s
bábkami a odovzdať im svoje
bohaté skúsenosti. Prihlásiť sa
možno do 31.8. 2005 na sekretariáte Kultúrneho centra na Holubyho ulici 42, tel. 033/641
3949.
(EL)

Vo štvrtok 14. júla o 13.00 hod.
sa na základe rozhodnutia
Európskej únie rozozvučali na
celom kontinente sirény na
počesť obetí teroristického útoku v Londýne. Týmto spôsobom
sme si anglickú tragédiu pripomenuli aj u nás v Pezinku. (mo)

Pezinská kapela Feelme hrala filmové melódie
počas otvorenia svetoznámeho filmového festivalu v
Karlových Varoch. Dvojhodinový program bol v čase,
keď prichádzali celebrity. Pozostával z melódií z filmov
a seriálov James Bond, Knight Rider, Matrix, Top Gun,
The Wall, Easy Rider, Policajt z Beverly Hills, Twin
Peaks a ďalších.
Počas karlovarského festivalu účinkovali rôzne hudobné skupiny, ale žiadna nebola tematicky viazaná
na kinematografiu. "Sme jediní v strednej Európe, ktorí

Podľa vzoru z iných miest sa Mesto Pezinok pripravuje nainštalovať
na vybraných uliciach monitorovacie kamery. Majú prispieť k zvýšeniu
bezpečnosti, ochrane majetku a
verejného poriadku. Je to tiež
účinný preventívny prostriedok proti
kriminálnikom a zločinu. Monitorovaním verejných priestranstiev
možno znížiť percento krádeží a
vykrádania áut, krádeží bicyklov,
predaja drog a iných foriem narušovania verejného poriadku.
Monitorovací kamerový systém v
centrálnej mestskej zóne dopomôže k efektívnejšiemu kontrolovaniu dopravy a zabráni neoprávnenému parkovaniu a státiu na uliciach Holubyho, Radničnom nám.,
M. R. Štefánika, Kollárovej a na
iných problémových miestach.
Kamera má veľký monitorovací
priestor, je vybavená objektívom s
23-násobným optickým zväčšením
a osemnásobným digitálnym zväčšením, vďaka čomu možno dosiahnuť kvalitný obraz do vzdialenosti až 200 metrov. Aj na takúto
vzdialenosť možno prečítať evidenčné číslo motorového vozidla.
Kamera je polohovateľná v horizon-

hrajú filmovú muziku, upravenú najmä pre mladých,"
povedal bubeník skupiny Peter Bittner. Interpretujú ju v
rockovejšom či funky štýle, aj preto najbližší koncert
hrali na Cherrycoctail festivale v rakúskom Donnerskirchene, ktorý nemá s filmom nič spoločné.
Skupina Feelme existuje od januára 2002 a systematicky sa venuje filmovým témam v inštrumentálnej
podobe. Okrem programu 21st Century Songs hráva
improvizovanú hudbu k historickým nemým filmom,
ale tiež k animovaným či ďalším zo súčasnosti.
(aš)

o

tálnom smere v rozsahu 360 a vo
o
vertikálnom smere 180 . Je zabezpečená proti oslneniu a dokáže snímať aj v úplnej tme. Ovládanie kamier je diaľkové z dispečingu, ktorý
bude na Mestskej polícii.
Realizácia monitorovacieho systému bude postupná, podľa možností uvoľňovania finančných zdrojov z rozpočtu mesta. Ide o pomerne
nákladnú záležitosť. Náklady na
zriadenie riadiaceho strediska a
kamery sú 750 tisíc korún, každá
ďalšia kamera stojí 350 tis. V rokoch
2005 – 2006 by sa malo zakúpiť
sedem kamier. Mesto sa bude snažiť získať časť finančných prostriedkov aj od vlády SR, ktorá každoročne poskytuje dotácie na schválené projekty.
V rámci I. etapy realizácie monitorovacieho systému v roku 2005 by
sa malo zakúpiť riadiace stredisko a
tri kamery. Prvá by mala byť umiestnená na Holubyho ulici, tak aby
mala dohľad na Holubyho ulicu a
Radničné nám. (pred MsÚ). Druhá
kamera bude na Radničnom nám.
pred budovou MsÚ s dohľadom na
Radničné nám. a Potočnú ulicu.
Tretia kamera bude na Štefánikovej

ulici pri nákupnom stredisku Billa s
dohľadom na ul. M. R. Štefánika,
Kollárovu ul., Meisslovu ul. a Radničné nám. – priestor pred Starou
radnicou.
V II. etape v rokoch 2005 – 2006
by mali byť inštalované štyri kamery.
Prvá na ulici M. R. Štefánika pri nákupnom stredisku M Market s
dohľadom na Štefánikovu, Farskú
(pri kostole), Mladoboleslavskú (Zámocký park). Druhá kamera bude
na Holubyho ulici (pri križovatke
Polkorábova – Kupeckého – Mladoboleslavská) s dohľadom na Holubyho, Polkorábovu, Kupeckého,
Mladoboleslavskú. Tretia kamera
bude na Holubyho ul. (pri Fortni) s
dohľadom na Holubyho (po kláštor),
Fortnu, Farskú, Potočnú, priestor
pred Domom kultúry. Štvrtá kamera
bude na rohu ulíc Holubyho – Moyzesova s dohľadom na Holubyho
(po stanicu ŽSR), Jesenského (po
ul. Za koníčkom), Moyzesovu (po
polikliniku).
V ďalších rokoch sa kamerový
systém postupne rozšíri aj na sídliská Sever, Muškát, Za hradbami,
Juh a Starý dvor.
(mo)

Veľký záujem občanov cez prvý júlový víkend vzbudil 3. ročník
Malokarpatského festivalíku tradičnej kultúry NÁVRATY 2005. V
prvý deň sa uskutočnila škola ľudových remesiel, v rámci ktorej
sa na nádvorí Malokarpatského múzea prezentovali ľudoví
umelci a návštevníci si mohli niektoré remeslá aj vyskúšať. V nedeľu poobede na tribúne pred Zámkom vystúpili folklórne skupiny z regiónu. Účastníci mohli degustovať aj gastronomické
špeciality. Organizátori z Malokarpatskej komunitnej nadácie
Revia, Malokarpatského múzea, Centra voľného času a Kultúrneho centra zvládli svoju úlohu veľmi dobre, odmenou im boli
spokojní návštevníci, ktorí iste na podujatie prídu aj nabudúce.
(mo)

V Kováčovej pri Zvolene sa 18.
júna stretli už piaty raz deti zo Slovenska na Celoslovenských lesníckych hrách.
Tradične na podujatí nechýbali
deti z Pezinka zo Základnej školy na
Fándlyho ulici. Tak ako vždy aj tentoraz šírili dobré meno školy i mesta
Pezinka. Súťažiaci sa museli naučiť
26 druhov drevín, 8 krovín, 17 lesných plodov a húb, 52 druhov vtákov, horniny, obojživelníky, plazy,
práce v lese, čo je pre deti druhého
a štvrtého ročníka dosť náročné.
Pripravovali sa v školskom klube,
ale i v prírode pod vedením pani
vychovávateľkyAnny Rybárikovej.
Mladí Pezinčania prípravu zvládli
veľmi dobre, o čom svedčia ich
dobré výsledky a umiestnenie v
súťaži. Poradie: 1. Michal Púpava a
Eva Schneiderová (ZŠ Fándlyho
Pezinok), 2. ZŠ Sihelné, 3. Matej
Púpava a Daniel Blaško (ZŠ Fándlyho).
Okrem diplomov, účastníckych
listov a knihy s prírodovednou tématikou si deti priniesli aj nové poznatky a zážitky, veď takáto súťaž
sa koná iba raz za rok.
(ar)

Vo Vinum Galérii Bozen v Pezinku rokoval 7. júna Antidopingový výbor Slovenskej republiky. Na zasadnutí sa zúčastnili
poprední predstavitelia Monitorovacej skupiny Dohovoru proti
dopingu Rady Európy. Účastníkov rokovania počas slávnostnej
recepcie pozdravil primátor
mesta Oliver Solga.
(mo)

Ak nemáte kde počas letných
nákupov, návštevy lekára či úradov nechať vaše dieťa, priveďte
ho k nám do nášho centra.
Počas troch hodín môže stráviť
čas hrou, kreslením či rozhovorom s inými deťmi pod stálym
dohľadom jednej z našich pracovníčok. Ak je to možné, treba
sa nahlásiť telefonicky vopred.
Otvorené: po – pia 9.15 – 12.15
hod. Poplatok: 40 Sk za prvú
hodinu, potom už len 30 Sk na
dieťa. Kontakt: 0908 114 278.
Kde: Holubyho 91, (kláštor kapucínov). Centrum pre rodinu
MaMaTaTaJa

