Kominá ra sme vždy spá jali so
šťastím. Rozhodli sme sa preto, že
na prahu nového roku jedného
vyhľadá me. Avšak ná jsť dnes kominá ra nie je také jednoduché. Spomenuli sme si na všetký m ná m
dobre zná meho, 76-ročného Michala Slezá ka. Pod prezý vkou Kominá r Miško ho poznajú nielen Pezinčania, ale aj v širokom okolí. Aj
keď kominá rčinu zavesil na klinec,
stá le má k nej blízky vzťah.
Predtý m robil v pezinskej tehelni
ako navá žač. Tvrdá robota, vydržal
pri nej štrná sť rokov. Prišiel za ním
raz zná my, či by nešiel robiť kominá rčinu. Odmietol, veď v tehelni
slušne zará bal, a mal aj obavy, čo
by na to povedali ľudia.
Predsa však si to neskôr rozmyslel a do komuná lu nastúpil.
Veľmi čudne sa cítil, keď o dva dni
už išiel do tehelne ako kominá r.
Taký to pocit mal aj vtedy, keď prechá dzal domy na Bratislavskej ulici, kde sa narodil a bý val. Ľudia sa
spočiatku čudovali, ale tak ako on, i
oni si zvykli.

Snímka M. Oravec

Mó dna prehliadka s modelmi, ktoré vytvorili žiač ky uč ebného odboru krajč írka.

Aj v tomto roku sa uskutočnili v
priestoroch Domu kultúry Dni učň ovského školstva. Pod ná zvom
TAK TOTO VIEME sa žiaci SOU
Štefá nikova a Komenského ul.
predstavili s praktický mi uká žkami
učebný ch odborov, na ktorý ch prezentovali svoj um a zručnosť. Ná vštevníci si mohli počas dvoch dní
pozrieť i vý stavku učň ovský ch
prá c, so širokou paletou zaujímavý ch vý robkov. Na slá vnostnom
otvorení sa okrem žiakov oboch
učilíšť a zá kladný ch škôl zúčastnili
aj početní hostia, medzi ktorý mi bol
aj primá tor mesta Ivan Pessel.
(mo)

Minulý mesiac bola daná do užívania riadená svetelná križovatka
na uliciach Holubyho-JesenskéhoMoyzesova. Vyriešil sa tý m viacročný problém, ktorého riešenia sa
dožadovali občania z radov chodcov i motoristov. Pri zhustenej premá vke na hlavnej ceste sa chodci
takmer nemohli dostať na druhú
stranu alebo vodiči zaradiť sa do
prúdu z vedľajšej komuniká cie.
Situá ciu komplikovala nedisciplinovanosť vodičov, ktorí nerešpektovali tý chto účastníkov premá vky.
Riešenie malo dve alternatívy kruhový objazd a svetelnú križovatku. Štúdie posudzovali orgá ny,
ktoré sa musia k tý mto veciam vyjadrovať (Polícia, Slovenská
sprá va ciest, Agentúra 2000). Nakoniec zvíťazila lacnejšia alternatíva, ktorou bola svetelná križovatka. Kruhový objazd, ktorý sa zdal
vhodnejším riešením, by si vyžadoval ná klady 8 miliónov, svetelná
križovatka 1,8 milióna korún.

Počas overovania do 7. decembra sa robil prepočet vozidiel, ktoré
križovatkou v nastavený ch časoch
prechá dzali. Po tomto termíne je už
prevá dzka automatická , riadená
počítačom.

Možno si niektorí vodiči ešte zahromžia, že sa spomalila premá vka, ale v každom prípade je v organizá cii dopravy poriadok a križovatka je bezpečnejšia. A o to išlo.
(mo)

Potom ho riaditeľ Bottá n poslal
do školy. Tri roky po večeroch
každé dva tý ždne chodil do Bratislavy, aby získal vý učný list.
Prá ca kominá ra sa mu nakoniec
zapá čila. Bol spokojný aj so zá rob-

kom, ktorý mu navyšovali tringelty.
Z roboty chodil čistučký , na pracovisku mali dobre vybavené sociá lne zariadenia - s teplou vodou a
sprchou.
Neskôr, keď sa v domoch už inštalovalo plynové kúrenie, spolu s kolegom sa preorientovali aj
na šamotovanie kotlov. Chodili
robiť i do Bratislavy, raz boli dokonca až v Tatrá ch. Okrem toho
mal aj svoj stá ly rajón - tvorili ho
tretina Pezinka, Slovenský
Grob, Vinosady, Dubová , Budmerice a okolité majere. Domá cnosti musel navštíviť šesťkrá t do roka, inak by nedostal
odmeny. Od novembra už začínali s rozná šaním kominá rskych kalendá rov, bol to taký
zvyk, v každej domá cnosti si ho
zobrali a dali zaň pá r koruniek.
"Nikdy som sa nehneval, keď
ma dievčatá požiadali, či mi
môžu chytiť pre šťastie môj gombík na blúze. Bá rs aj tri, povedal
som im. Raz ma stretla skupinka dievčeniec, či by som im

nedal kalendá r. Keď som im ho dal,
všetky ma pobozkali na líce." - pochvá lil sa M. Slezá k.
Na zá ver ná vštevy sme ho požiadali, aby ná m vyrozprá val nejaký zá žitok zo svojej kominá rskej praxe.
- Tý ch som mal veľmi veľa, nuž há dam tento: Raz som robil domy v Slovenskom Grobe. Keď som vstúpil do
jedného dvora, hneď som zistil, že sa
tu schyľuje k zabíjačke. Po dvore behala revúca sviň a, opodiaľ stá li unavení traja starší a dvaja mladší muži.
Všetci mali poriadne vypité, nemohli
sviň u ani chytiť. Videl som, že musím
pomôcť. Zobral som od nich nôž, brava som ešte poriadne poprehá ň al a
potom za pomoci jedného z tý ch
triezvejších mladíkov zabil. Nemal
som s tý m problém, lebo doma som
si zaká ľačky robil sá m. Potom ma začali prítomné ženy prehová rať, že aby
som im urobil celú zabíjačku, lebo ich
muži to v takomto stave nedoká žu.
Brá nil som sa, že má m ešte robotu,
ale nakoniec som im to urobil všetko.
Nevedeli, ako sa mi odmeniť.
Milan Oravec

Snímka M. Oravec

Zá kladná škola na Kupeckého
ulici sa v rá mci programu SOKRATES zúčastň uje na projekte Traditional feasts and festivals (Tradičné
jedlá a slá vnosti), ktorý prebieha
od 1. augusta 2001 do 31. júla
2002.
Koordinujúcou školou sme my a
partnerský mi školami sú IES Sebastian Fernandez, Cartaya v Španielsku a Scuola Media Statale
Luigi Valli, Narni Scalo v Taliansku.
Na projekte sa zúčastň ujú od ná s
najmä žiaci deviatych ročníkov ako
aj študenti zo Španielska a Talianska. Ponúka sa im príležitosť zdokonaliť sa v anglickom i nemeckom
jazyku, spoznať tradície a zvyky
zúčastnený ch krajín. Napríklad v
časopise, ktorý pripravujú naši
žiaci si môžu Taliani a Španieli
ná jsť informá cie o našom regióne,
meste či našej škole.
V tomto roku očaká vame ná vštevu učiteľov z tý chto krajín, na
ktorú sa veľmi tešíme. Pripravíme
pre nich tradičné slovenské jedlá ,
ktoré im sami uvaríme.
Za zmienku určite stojí i to, že
tý ždeň od 26.11. do 29.11. bol vyhlá sený Radou Európy za tý ždeň
programu Comenius. Preto dň a
27. novembra o dvaná stej hodine
všetky zúčastnené školy z celej
Európy poslali svoje odkazy a želania, pripevnené na balónoch s logom EÚ.
K našim aktivitá m patrí i vý stava
suvenírov a rôznych materiá lov z
európskych krajín zaradená k projektu Európa v škole.
Naša snaha možno v budúcnosti
povedie i k vý mennému programu.
Žiakom sa otvá rajú nové obzory a
nachá dzajú si priateľov i za hranicami Slovenska.
Ž iaci 9. A ZŠ Kupeckého
v Pezinku

