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Aké sú vaše aktivity na dôchodku? Vytvára vám mesto podmienky na realizáciu?

Anna Štilhamerová

Eva Wengová

Anna Štilhamerová: - Som predsedníčkou pezinského klubu Venuša, ktorý združuje ženy, väčšinou
na invalidnom dôchodku, po operácii
prsníka. Činnosť klubu je zameraná
hlavne na stretávanie, kde sa porozprávame, varíme, pečieme i liečime
sa. Zúčastňujeme sa na podujatiach,
ktoré robí mesto, ale aj organizujeme Deň narcisov, Deň jabĺk, prednášky. Mesto nás podporuje, pomáha nám finančne, ale aj vtedy,
keď potrebujeme nejaké pomôcky či
miestnosť.
Eva Wengová: - Chodím do klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici,

Mesto Pezinok organizuje ďalší
kurz mestských sprievodcov. Prvé
stretnutie záujemcov sa uskutoční
v stredu 3. novembra o 16.00 hod.
na Mestskom úrade, v zasadačke
č. 12. Kurz bude ukončený záverečnou skúškou a jej absolventi
získajú osvedčenie oprávňujúce
na výkon sprievodcovskej služby v
Pezinku. Prihlásiť sa možno do
uvedeného termínu na tel. č.
033/6901 102 alebo e-mailovej
adrese: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

V aprílovom čísle Pezinčana sme
uverejnili správu o pripravovanom
prieskume na zistenie záujmu občanov o zriadenie cirkevnej školy v
Pezinku. Prieskum sa robil na základe požiadavky viacerých občanov mesta, ktorí zriadenie školy
požadovali.
Ako sme sa dozvedeli na Farskom úrade v Pezinku organizátori
rozdali 5000 kusov dotazníkov, z
ktorých sa vyplnených vrátilo 218.
Z nich bolo 200 za zriadenie cirkevnej školy, 12 bolo proti a 6 bolo neplatných. Z 200 kladných odpovedí
len 64 potvrdilo záujem, že dieťa
bude školu navštevovať. Je to malý
počet na to, aby bola cirkevná
škola v našom meste zriadená,
pretože by na jednu triedu vychádzalo iba po osem žiakov, čo je veľmi
málo.
(mo)

Ján Veselý

kde sa dá kultúrne vyžiť, činnosť je
ozaj bohatá. Našla som si tu veľa
priateliek. S podujatiami, ktoré sa
pre dôchodcov v klube a v meste
robia som spokojná. Škoda len, že z
časových dôvodov sa na mnohých
podujatiach nemôžem zúčastniť
častejšie, vychádza mi to len na jeden deň v týždni.
Ján Veselý: - Som predsedom
Jednoty dôchodcov Slovenska v
Grinave. Je dobré, že mesto sa stará
o dôchodcov a vytvára im podmienky na stretávanie. V klube
dôchodcov máme vytvorenú hudobno-spevácku skupinu Jajoba. Ro-

Milada Krejčiová
bíme si vlastné programy, na posedeniach si zatancujeme a zaspievame. Je nám spolu príjemne.
Milada Krejčiová: - V našom
klube na Sládkovičovej ulici vediem
spevácky zbor Jasienka. Vystupujeme v klube i na rôznych podujatiach v meste. Veľmi rada tiež recitujem. Vymysleli sme si ďalšiu aktivitu,
budeme sa v novovytvorenom krúžku učiť angličtinu. Som presvedčená,
že v rámci klubov dôchodcov v našom meste by sa dal vytvoriť aj
ochotnícky divadelný krúžok, je tu
mnoho schopných ľudí, ktorí by sa
do takejto činnosti zapojili. (mo, pr)

Od 1. septembra sa na základných školách prváci a žiaci 2. stupňa učia aj
jeden povinne voliteľný predmet - náboženstvo alebo etickú výchovu.
Týždenne je to jedna hodina. Druháci, tretiaci a štvrtáci majú náboženskú
výchovu ako nepovinný predmet.
Zaujímalo nás, koľko žiakov sa prihlásilo na povinne voliteľný predmet
(náboženstvo alebo etika) v prvom ročníku a na 2. stupni. Informácie nám
poskytlo sociálne oddelenie MsÚ:
(mo)

1. ročník ZŠ
Základná škola

Náboženská výchova

Etická výchova

Na bielenisku

12

11

Kupeckého

43

27

Holubyho

20

3

Fándlyho

60

21

Orešie

16

0

Spolu

151

62

2. stupeň ZŠ
Základná škola

Náboženská výchova

Etická výchova

Na bielenisku

145

139

Kupeckého

236

148

Holubyho

104

76

Fándlyho

216

192

Orešie

107

53

Spolu

808

608

No, tak máme aj po vinobraný a
pomaly aj po obyračkách. Vačina
vinohradnýkú si pochvalovala
pekné počasí, báraj to any zdaleka
nebolo tak dobré jako minulý rok.
Chválili si hlavne tý, čo scihli obrat
ešče za tepla a sucha. Ale sú aj
ludé, čo si pamatajú taký rok, že uš
začátkem októbra uderily také mrazy, že pri obyračke opadával s
kýblu klozír. Ale to boli bohatý ludé,
ket obýraly do klozírových kýblú,
my skromnejší ešče aj neska obíráme do zinkových.
Na začátek mosím vyslovyt radost s teho, že sa vám stĺpek lúbý a
že mi nekerý z vás aj píšu. Konkrétne podzekovány patrý Romanovi Hupkovi z Grinavy, kerý vám
šeckým otkazuje, že sa nemáte
hambit vyprávat po pezinsky, lebo
aj to je to, čo nás odlyšuje ot tých
druhých. Za vzor nám dáva východnáru, kerých spozná každý,
hnet jak otvorá hubu. Podzekováný patrý aj Ančike pezinskej
kronyke, kerá mi napísala jak jej je
lúto za starú Fortnu, kerú ona volá
Katova ulička a aj za inačíma vecáma ze starého Pezinka. Já len
dúfam, že ket sa tá Fortna dokončí,
bude trocha krajšá jako prettým
(ten chodnýk uš aj je) a že temu
nebude nygdo vymýšlat nové mená, ale že to zostane Fortna a nájde sa aj tabula, čo to šeckým poví.
Ve svojem lisce spomína Ančika aj
známú osobnost našeho mesta
Imriška Šipku, kerý patrí k Pezinku
podobne jako Šéne Náci k
Prešporku. Stejnak je to zaujímavé, kolko ludzí sa tu snažilo o slávu
a večnú památku, dokonca si nekerý z nych na tu počest postavili v
mesce aj šelijaké opachy a neskaj
si na nych nygdo any nespomene.
Imriška si pamatajú hádam šeci, čo
ho zažily a nekedy stretly v mesce.
Já si ho pamatám velice dobre,
jako kedysik brázdzil mesto a my
zme sa ho jako malé dzeci pýtaly
kedy zme sa narodzily alebo o kólkej ide vlak do Trnavy. Nykedy sa
nemýlil. Dohový, jako by sa Imriško
živil neskaj, možno by zrovna on
bol výnymečný počítačový macher, taký náš pezinský Bil Gejc a
vozil by sa v drahém aftáku.
No, ale vrácim sa ešče g nekerým vašim pripomýnkam. Opčas
keca stretneme v mesce, alebo pri
decku vínka, nekerý z vás mi hovorá, že sa nehovorý nygdy, ale nykedy alebo že mesýc je po správnosci mesác a tak dálej. No já na to
len tólko: Vážený, uvedomte si, že
Pezinek neny žádná zaprdzená
dzedzina, ludzí je tu jako maku,
keby sa šeci naráz rozhodly ýt v
nedzelu na fodbal, any by sa nepomescily. Ináč sa vypráva v Grinave,
ináč na Cajle, ináč na námescí a
ináč na Pažici, tak gdo sa f tém
šeckém má vyznat? Já. No, ale to
mám pri každém podezrivém slove
písat do zátvorky jaxa to gdze hovorí? Já sem si f týchto vecách pomóhel tvrdzeným dzetka Bernoláka (áno, to je ten, čo podla ného
premenovaly Čeklís a čo ho máme
aj na dvestokorunáčke), kerý tvrdzí, že „píš jako očuješ“, no a já sem
si to, práda trocha prispúsobil a tak
moje heslo je: „píš jak víš“ a tak to
bude f týchto stĺpkoch aj nadálej. A
komu sa to nelúbi... Tú pesnyčku
hádam poznáte šeci.
Zúctú Váš Strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

