Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v minulom roku rozhodlo, že
v uliciach mesta budú kamery. Majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti,
ochrane majetku a verejného poriadku.
V rozpočte mesta na rok 2006 je
na monitorovací kamerový systém
vyčlenených 1,2 mil. Sk. Realizácia je rozdelená na viacero etáp. V
tomto roku by to mala byť I. a II.
etapa. Prvá etapa (termín sprevádzkovania do konca apríla) zahŕňa zriadenie operačného riadiaceho strediska v priestoroch mestskej polície a inštalovanie troch
kamier na Holubyho ulici, Radničnom námestí a na ul. M. R. Štefánika. V druhej etape (realizácia do
konca roku) bude systém rozšírený
o ďalšie 3 - 4 kamerové miesta v
centrálnej mestskej zóne.
Viaceré slovenské mestá majú s
kamerovým systémom už veľmi
dobré skúsenosti, podstatne sa u
nich znížila kriminalita (počet krá-

Mesto Pezinok si už roky školí
vlastných sprievodcov. Tieto kurzy
absolvovalo už desiatky záujemcov. Keďže práca sprievodcu predpokladá stále na sebe pracovať,
vznikla medzi pezinskými sprievodcami iniciatíva založiť si svoj
klub, ktorý by im pomáhal neustále
sa zdokonaľovať v sprievodcovskej činnosti a permanentne absorbovať nové poznatky o našom
meste.
Prvé stretnutie zakladateľov a
záujemcov o členstvo v pezinskom Klube mestských sprievodcov sa uskutoční 5. apríla o 16.00
hod. v Mestskej vinotéke na Radničnom nám. č. 9. Prípravný výbor
zároveň 5. apríla o 16.00 hod. ponúka pre širokú verejnosť prechádzku po Historickom okruhu
Pezinka so sprievodcom. Týmto
podujatím sa naše mesto dodatočne hlási k Svetovému dňu
sprievodcov, ktorý sa slávi 13.
februára. V roku 2007 si Pezinok
už oficiálne pripomenie tento deň
a pripojí sa tak k ďalším jedenástim slovenským mestám, ktoré
organizujú pri tejto príležitosti bezplatné turistické prehliadky. (EL)

Hľadám opatrovateľa/os.
asistenta pre 42 r. imobilného muža v Pezinku. Nástup
možný od 1. apríla 2006. Kontakty: 0905 239 409, 0904 155
528 a 642 3179.

deží alebo lúpežných prepadnutí,
násilných útokov, vreckových krádeží), vandalizmus a občania majú
väčší pocit bezpečia a v meste je
väčší poriadok.
Monitorovací systém pracuje tak,
že signál z kamier prichádza do
operačného strediska, kde sa monitoruje a nahráva. Takže okrem reálneho zachytenia udalostí bude
zabezpečovaný videozáznam, potrebný na analýzu udalostí, prípadne objasňovanie deliktov a ich dokazovanie. Archiváciu dát zabezpečuje digitálny videorekordér.

Policajt vidí na monitoroch pohyby na všetkých kontrolovaných
miestach. Kamery sa ovládajú
diaľkovo z dispečingu. Objektív
kamery je vybavený 23-násobným
optickým zväčšením a osemnásobným digitálnym zväčšením,
vďaka čomu možno dosiahnuť
kvalitný obraz do vzdialenosti 200
metrov. Kamera dokáže snímať aj
v úplnej tme.
Monitorovací systém v našom
meste na základe verejnej súťaže
realizuje firma ARDOS z Bratislavy.
(ľf, mo)

Kamera 1 – umiestnenie: roh budovy Radničné nám. č. 9.
Dohľad: Holubyho ul., Radničné nám. časť pred MsÚ.
Kamera 2 – umiestnenie: Radničné nám. budova MsÚ, parkovisko.
Dohľad: Radničné nám., Potočná ul.
Kamera 3 – umiestnenie ul. M. R. Štefánika pri Bille.
Dohľad: ul. M. R. Štefánika, Kollárova, Meisslova, Radničné nám.,
priestor pri Starej radnici.

Na pozvanie dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave Doc. Antona
Eliáša sme mali možnosť v piatok 17. marca aj v našom meste privítať
delegáciu Filozofickej fakulty zo slovinskej Ľubľane na čele s jej dekanom Božidarom Jezernikom. Hostia si prezreli naše mesto a v historických priestoroch Starej radnice ich privítal primátor Oliver Solga, ktorý
spomenul aj našu rodiacu sa spoluprácu so slovinským mestom Izola.
Prítomný bol aj člen mestskej rady a prodekan Trnavskej univezity doc.
René Bílik a tak sa hovorilo najmä o vzdelávaní a spolupráci, pretože na
ľubľanskej fakulte sa vyučuje slovenský jazyk.
(r)

V rámci Česko-slovenského pohára vo volejbale žien, ktorý sa uskutočnil v Pezinku v dňoch 11. – 12. marca, sa stretol primátor Oliver
Solga s podpredsedom NR SR Viliamom Veteškom. Ten sa zúčastnil
nielen na finálovom zápase, po ktorom odovzdal medaily hrá čkam a
poďakoval pezinským organizátorom, ale podrobne sa zaujímal aj o
dianie v meste, najmä v súvislosti s prenosom kompetencií zo štátu na
samosprávy. Niekoľkohodinová návšteva bude ma ť na jeho podnet aj
skoré pokračovanie, pretože vyjadril záujem dozvedie ť sa čo najviac o
problémoch miest, ale aj o ich riešeniach a každodennom ži vote občanov.
(r)

BRATISLAVA – Na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour sa uskutočnila
anketa, ktorá mala za cieľ zistiť
záujem o turistický Pezinok.
Až 78 percent opýtaných odpovedalo, že Pezinok by navštívili
pre dobré víno a gastronomické
špeciality. Prírodné krásy by si
chcelo pozrieť 15 percent, historické pamiatky 11 percent a
múzeá 26 percent turistov.
Doteraz Pezinok ako objekt cestovného ruchu navštívilo 76 percent opýtaných a sedem percent
to mieni čoskoro urobiť.

Respondenti si myslia, že naše
mesto by ako turisti navštívili najviac na 1 – 2 dni, na tri dni až týždeň by ich prišlo dvadsať percent.
Pokiaľ ide o ubytovanie 26 percent opýtaných by uprednostnilo
hotel vyššej kategórie, pre 20 percent by postačilo ubytovanie nižšej kategórie a 22 percent by dalo
prednosť bývaniu v súkromí.
Zo stravovacích zariadení uprednostňujú reštaurácie vyššej kategórie (43 percent), rýchle občerstvenie (43 percent) a reštaurácie
nižšej kategórie (33 percent).
(mo)

Tak ma napadlo, že uš by
móhla dóndzit jar. A fčúl mám
dojem, že vácerým z vás hovorým rovno z duši. Né že bych
nevydržal ešče trocha zimy, ale
nerát bych bol, keby to dopadlo
jako minulý rok, že snech aš do
mája a potom hnet leto. Šak uš
aj dátum je na to jak vyšitý, lyžári
lyžujú uš len s povinosci a zachvýlu tu máme velkonočné
svátky. S týmto postupným oteplovaným neny spojený len fajnský pocit, ket sa na vás opre slnko, ale aj velyké nebespečí.
Tútok cestú bych scel apelovat
na šoféru hlavne osobných, ale
aj nákladných vozú a autobusú,
aby sa kukaly hlavne na cestu a
né na nohy a inačé veci babám,
keré, jak je zvykem, z oteplovaným budú skracovat sukne a
prehlbovat výstrihy. Né, že by
šoférky boly bes viny, to any zdaleka né, možno nemajú aš také
hrýšne myšlenky, jako my chlapi, lebo jednak na nás chlapoch
neny aš tak moc čo okukovat (aj
ket to móže byt len očný klam) a
na druhej strane chlapi teho na
ulyci neukazujú any polovyc
tólko jako nekeré dzífky. Čo sem
ale zažil minule, to mi vyrazilo
dech. Za volantem krátkozraká
panyčka (mala okuláre), v jednej ruke pri uchu mobil , v druhej
cigaretlu a veselo stála na hlavnej cesce, na križovatke pri Lipárovi a brzdzila dost hustú premáfku. Vypadala jako keby blúdzila, lebo mala seneckú ešpézetku. A fčúl si prectafte, že by
išel za nú autobusár, kerý by sa
len na moment ohlédel za kračú
suknu. Neščascí hotové. A gdo
by bol vinovatý? Jasné, že autobusár, baraj podla mna by maly
hlavný dzíl viny ty dve baby,
jedna kerá zastala tam, gdze
nygdo ze zdravým rozumem
nezastavý a tá druhá, že svojim
oblečeným, keré by sa bes obáf
mohlo klydne nazvat aj vyzlečeným odpútala šoferovu pozornost od rýdzená. Nedá mi nevyjadryt sa aj k téj detvanskej (holopupkárskej) módze. No to uš
je teda výmysel galoty na púl rici
a svedr len tak kúsek pot prsá.
Gdo to kedy vidzel? A ešče aj
vetrofky, kabáty, bundy, šecko to
má délku jako keby bola textilná
(alebo handrová) kríza. Alebo
mi dá negdo rozumné vysvetlený, prečo sa tý baby oblékajú
takto napolovyc? A f takejto zime? Já vým, že fčúl budem zase
chvýlu obvynovaný z mušského
šovynyzmu, ale kus pravdy
mám, né? Aj preto by bolo dobré, keby uš bola jar, nech na to
majú jaký-taký dúvot.
Zúctu Vás Strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

