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Spoločenské dianie na Slovensku po roku 1989 prinieslo okrem
presadzovania humanizačných a
demokratizačných princípov aj nutnosť prevziať zodpovednosť za
seba samého v rôznych sférach
života. Jednou z nich je i svet drog,
dovtedy prezentovaný len ako problém západného sveta. Kým do
roku 1989 fungovalo Slovensko len
ako tranzitná krajina, s otvorením
hraníc sa zmenilo na krajinu
cieľovú.
Nepodceňujem svet nelegálnych
drog ale oveľa alarmujúcejšia situácia je vo vzťahu detí k spoločensky tolerovaným drogám - alkoholu
a cigaretám. Najnovšie štatistiky
dokazujú, že ako neustále pribúda
nových konzumentov znižuje sa aj
veková hranica detí, ktoré po týchto
látkach siahajú.
Toto sú dostatočné dôvody, aby
dospelí, ktorí majú výchovný vplyv
na deti a mládež formovali v nich
odmietavé postoje k drogám a učili
ich preferovať zdravý životný štýl.
Protidrogovej prevencii na školách sa venuje niekoľko celoročných preventívnych programov v
rámci etickej a občianskej výchovy,
prírodopisu ale aj iných predmetov.
Len tam, kde je prevencia kontinuálna a systematická je možné
očakávať vypestovanie odmietavého postoja k legálnym či nelegálnym drogám.
Jednou z akcií, na ktorých sa ZŠ
na Fándlyho ulici pravidelne zúčastňuje (4-krát) a je súčasťou preventívnej práce je Týždeň boja proti
drogám. Jednotlivé aktivity sa zameriavajú na zdravý životný štýl,
zdravé stravovanie, pohyb a trávenie voľného času. K najzaujímavejším určite patrili bežecký maratón
chlapcov a maratón dievčat v aerobiku. Pre deti prvého stupňa bola
mimoriadne atraktívna prekážková
dráha, ktorú sme im postavili v telocvični a deti ju mohli absolvovať aj
viackrát.
Počas celého týždňa na viacerých vyučovacích hodinách vyrábali plagáty, ktorými vyzdobili vestibul školy ale aj svoje triedy. Na plagátoch vyjadrili svoje osobné postoje k drogám.
Protidrogová prevencia je syzifovská práca, pričom treba vynakladať obrovské úsilie na dosiahnutie aj minimálnych úspechov.
Najväčšou chybou by bolo spoľahnúť sa len na represívne zložky.
V ich kompetencii je minimalizovať
ponuku návykových látok ale je na
nás ostatných ako sa bude vyvíjať
dopyt po nich. Alena Golianová

Začiatkom decembra sprístupnili
časť novej budovy na Potočnej ulici
pri Dome kultúry. V prízemí bolo
otvorených niekoľko obchodov, ale
stavbári v prácach stále pokračujú.
Zdá sa, že čo nevidieť v centre
mesta pribudne ďalší zaujímavý
obchodný komplex.
(mo)

"... a vy, co tu pijete
a o dušu svoju nedbáte,
na deň božího narodzenia,
doniesli sme vám
duchovného pozdviženia..."

Dohviezdny večer v podaní divadla PIKI.

S týmito slovami zavítalo do štýlovej vínnej krčmičky v Modre pezinské Divadlo PIKI, aby spolu s koledníkmi z pezinského chrámového zboru AD UNA CORDA potešilo v čase vianočnom dušu a srdiečka nielen návštevníkov krčmy,
ale aj detičky a ich rodičov v iných
regiónoch Slovenska. Vianočnú
veselohru s koledami, anjelmi a
bábkovým divadlom Dohviezdny
večer, natočila Slovenská televízia.
"... a jesli radi spívate
a falešne nezatahujete,
zaspívajte si spolu s nima."

Tretí ročník tradičného cyklomaratónu bude mať novú trasu. Kým prvé
dva spájali Pezinok s partnerskými
mestami Neusiedl am See a
Mosonmagyaróvár, v prvý júnový
predĺžený víkend 2005 zamieri pelotón účastníkov na južnú Moravu.
Rozhodlo sa o tom na stretnutí priateľov cykloturistiky, ktoré sa uskutočnilo v stredu 8. decembra na
Mestskom úrade v Pezinku. Ďalšou
novinkou je, že cyklomaratón sa
rozšíri na štyri dni a povedie z Pezinka cez Stupavu, popri rieke Morave, do Malých Levár (1. deň), cez
Moravský Ján na Moravu do Břecla-

vi, Ledníc a Valtíc (2. deň), 3. deň
bude venovaný okolitým moravským vínnym cestám a ich zaujímavostiam a 4. deň po ceste späť sa
bude prechádzať cez Hohenau, Angern kompou do Záhorskej Vsi, do
Vysokej pri Morave, Stupavy a odtiaľ cez Malé Karpaty do Pezinka.
Spať sa bude v kempingoch, pre
prípad nepriaznivého počasia bude
pripravený tzv. mokrý variant na prenocovanie pod strechou.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do
30. apríla 2005 na Mestskom úrade
v Pezinku, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk. (EL)

Od 1. novembra má v našom meste sídlo rýchla lekárska služba International Rescue System. Sídli v bývalej materskej škole pri Psychiatrickej liečebni. Tel. kontakt: tiesňové volanie - 155, dispečing IRS - 0903
112 112.
IRS má pôsobnosť pre celý bývalý pezinský okres a v celom rozsahu
nahradila rýchlu lekársku službu so sídlom v Modre.
(mo)

V utorok 16. novembra sa žiaci 1.
stupňa Základnej školy Fándlyho
ul. spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi zúčastnili na podujatí Stretnutie jesenných svetielok.
Svetielka lampiónov sa vynárali z
tmy Zámockého parku a prinášali
akési tajomstvo. Deti svojimi lampiónmi osvetlili nielen Zámocký park,
ale aj pochmúrne jesenné ulice
nášho mesta. V sprievode asi 600

ľudí sa vynímali svetielka a spríjemňovali atmosféru, ktorá skončila malým občerstvením a hudbou
v budove školy. Výborná spolupráca detí, rodičov, starých rodičov
a učiteľov priniesla spokojnosť na
všetkých stranách.
Ďakujeme za peknú účasť na našich školských podujatiach a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami.
Mgr. Ingrid Laláková

Pozerala som televízny záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, kde sa navrhoval názov uličky Fortna. Škoda, že nikto z poslancov
si neoveril pôvod tohto slova a hlavne ako sa píše. Pán primátor význam
slova vysvetlil, avšak oficiálny názov Fortna poslanci odsúhlasili v Pezinčine, v našom tvrdšom nárečí. Správne sa totiž (podľa slovníka cudzích slov)
píše Fortňa, s mäkčeňom. Názov pochádza zo starého nemeckého slova.
Keďže jeden z poslancov povedal, že celý život chodil cez Fortnu, všetci
poslanci sa priklonili k tvrdo sa vyslovujúcemu slovu. Možno by sa pánovi
poslancovi kráčalo mäkšie po tejto ulici, keby bol názov Fortňa napísaný
správne, s mäkčeňom. Našu Pezinčinu nechajme strýcovi Lajovi do
Okénka Pezinčiny, či Stĺpka po našem, kde nám vtipnou formou pripomína
dnes už mnoho zabudnutých nárečových slov.
Alžbeta Jedličková

Na Štedrý deň o 14.25 hod. na
druhom programe STV.
(ka)

V rámci dopravno-bezpečnostnej
akcie zameranej na cyklistov, ktorá
sa uskutočnila 4. novembra v
Šenkviciach, Viničnom, Modre,
Pezinku a vo Vajnoroch, polícia
skontrolovala 60 cyklistov. Štvrtina
cyklistov jazdila na neosvetlenom
bicykli, niektorí ich nemali vybavené žiadnym osvetlením, týmto
previnilcom polícia darovala odrazové sklíčka a odovzdala im letáčik
s informáciou o povinnej výbave
bicykla.
Polícia apeluje na občanov, aby
nejazdili na neosvetlenom bicykli,
pretože takéhoto účastníka cestnej
premávky môže vodič motorového
vozidla prehliadnuť a spôsobiť mu
vážne zranenie.
(es)

V novembri vyhlásil Slovenský
Červený kríž verejnú finan čnú
zbierku na zmiernenie následkov
víchrice, ktorou boli postihnutí obyvatelia Vysokých Tatier dňa 19.
novembra 2004. SČK sa obracia
na podnikateľské subjekty, fyzické
a právnicke osoby, ako aj na občanov Slovenska, aby pomohli, prejavili svoju solidaritu a poukázali finančné prostriedky na číslo účtu:
Fond SČK Ľudia ľuďom, bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, Dunajská 24, 811 08 Bratislava 1, č.ú. 35-8437-012/0200,
variabilný symbol: VS 911 75.
Zbierka bude trvať do 31.12.
2004.
SČK ďakuje všetkým, ktorí prejavili svoje humánne cítenie a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa ocitli v
dôsledku vyčíňania prírodného
živlu v núdzi.
(SČK)

V minulom čísle v rubrike Spomíname sme nesprávne uviedli termín úmrtia Jozefa Osuského,
správne malo byť 29.10. Za chybu,
ktorá vznikla pri prepisovaní sa
ospravedlňujeme.

