4 / INFORMÁCIE/ POŠTA

Druhé tohtoročné zasadnutie
grantovej komisie nadácie Revia
sa uskutoční 7. júna 2005. Uzávierka prijímania projektov je 20.
mája. Žiadosti o grant podané po
tomto termíne už nebudú akceptované a presúvajú sa do ďalšieho kola.
Nadácia Revia neinformuje žiadateľov o výsledkoch výberového
procesu. Každý žiadateľ sa musí
informovať individuálne.
Posledné grantové kolo v tomto
roku bude v septembri 2005.
REVIA- Malokarpatská
komunitná nadácia

MODRA – V stredu 20. apríla sa v
Kultúrnom dome v Modre uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia Malokarpatská vínna cesta.
Súčasťou jeho programu bolo nielen vyhodnotenie činnosti a hospodárenia za rok 2004, ale aj plánovanie aktivít na tento rok.
(EL)

V rámci projektu Cesty k porozumeniu, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti, sa uskutočnilo
v apríli v Pezinku niekoľko podujatí
s Rómami a pre Rómov.
Najprv začiatkom mesiaca bola
brigáda, počas ktorej pezinskí Rómovia vyčistili od odpadkov verejné
priestory na sídlisku Juh, potom 8.
apríla futbalový zápas na štadióne v
Grinave medzi chlapcami z Glejovky a žiakmi ZŠ Na bielenisku, v
ktorom opäť zvíťazil tím rómskych
spoluobčanov. Na nasledujúci deň
sa plný autobus Rómov vybral na
prehliadku hradu Červený Kameň,
kde si v pivniciach aj zahrali na gitare a zaspievali a 16. apríla sa zúčastnili na vernisáži výstavy rómskej insitnej maliarky Jolán Oláh v
Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne. Začiatkom mája
sa ešte pripravujú v spolupráci s
touto galériou tvorivé výtvarné
dielne pre rómske deti.
(EL)

Bývam na Vajanského ulici a
mám vážne výhrady voči občanom
z bytoviek na Mierovej ulici a
priľahlých bytoviek na ul. 1. mája,
ktorí chodia so psami von na našu
ulicu. Hnevá ma, že ich majitelia
neodstraňujú zanechané exkrementy po psoch ako aj to, že psy
neustále značkujú močom porasty
v predzáhradke, následkom čoho
niektoré stromčeky už vyhynuli.
Možno sa to niekomu bude zdať
malicherné, ale stromčeky musím
kúpiť, starať sa o ne, okopávať,
polievať a potom mi ich zničia. To
by iste nikoho nepotešilo.
Všimla som si tiež, že niektoré
psy nie sú vôbec označené známkou, teda majitelia zrejme vôbec za
ne neplatia príslušný poplatok.
Mestská polícia by si mala aj na
tieto veci posvietiť. Zn. Občianka

Sme skupina mladých ľudí, ktorých nebaví len tak doma sedieť, ale chce
so sebou niečo robiť. Snažíme sa nájsť zábavu v cyklistickom športe MTB
a BMX. Podmienky na jazdenie u nás nie sú najlepšie, dráhy si väčšinou
staviame sami. Týmto chceme opäť osloviť pána primátora Olivera Solgu,
ktorý nám už dlhší čas sľubuje výstavbu fourcrossovej dráhy v blízkej lokalite. Dúfame, že sa veci dajú do pohybu a výstavba sa čoskoro začne. Na
Slovensku je zatiaľ len pár dráh tohto typu. Myslíme si, že Pezinok by sa
mohol týmto zviditeľniť a zároveň by prispel k rozvoju nového bicyklového
športu.
Martin Škvarko, Marek Peško
Foto: Miroslav Frič

Nezabudli sme na prísľub mladým cyklistom, vyskytli sa len menšie problémy, ktoré riešenie časovo
posunuli. Dráha sa začne už čoskoro stavať pri Strednej škole Policajného zboru, kde je už skejtpark
a ihrisko hokejbalu. Práve pri vybavovaní fourcrossovej dráhy s novým riaditeľom SŠ PZ sme zistili,
že máme prenajatý len priestor na
skejtpark, na hokejbalové ihrisko,
ktoré postavila Policajná škola, to

tak nie je. Okrem novej požiadavky
na vybudovanie dráhy sme teda
museli zmluvne doriešiť aj hokejbalové ihrisko v tomto areáli. Zmluvy
sú už pripravené a koncom tohto
mesiaca alebo začiatkom mája sa
začne navážať zemina na vybudovanie terénnych prekážok podľa
návrhu, ktorý máme k dispozícii.
Zeminu na dráhu bezplatne zabezpečí a dovezie pezinská firma
D.I.S.I.
(mo)

Chcela by som vyjadriť svoj názor k problematike detských ihrísk v Pezinku. Bývam na sídlisku Sever, detských ihrísk je tu dosť, len sú v žalostnom stave. Viem, že ich Mesto každý rok trochu zrenovuje (opraví hojdačky, znovu namaľuje), ale zdá sa, že to nestačí. Samozrejme, je to v nás
ľuďoch, ako sa k svojmu okoliu správame, a to sa práve odráža na uvedených ihriskách. Ľudia tu chodia prevetrať psy, zahadzujú papiere, nedopalky a mamičky majú čo robiť, aby svoje deti ustrážili, aby tieto veci nedávali do úst. Keď už ten neporiadok musí byť v celom meste, nech nie je na
detských ihriskách. Preto by som navrhovala oplotiť tieto ihriská nejakým
nízkym plotom. Viem, že tým sa nedá všetkému zabrániť, ale hádam
aspoň tie psy sa tam nedostanú.
Mária Gajdošíková

Počas minulého roku dostali
všetky základné a stredné školy
novú počítačovú učebňu. Tento
projekt je známy pod menom Počítače pre školy. Vo viacerých médiach odzneli informácie o tom, že
tieto počítače dostali školy z projektu Infovek. Nie je to však pravda.
Všetky počítače z projektu Počítače pre školy sú darom súkromnej
spoločnosti Deutsche Telekom AG
školám na Slovensku. Týmto darom chcel Deutsche Telekom AG
podporiť slovenské školstvo a
umožniť našim žiakom a študentom prístup k najmodernejším technológiám, akými sú počítače a internet. Hodnota tohto daru dosiahla 1 miliardu Sk.

Projekt Infovek je financovaný zo
štátneho rozpočtu a počas minulého roku z neho nebol realizovaný
žiadny nákup počítačov pre školy.
Darovaná počítačová učebňa od
Deutsche Telekomu obsahovala 5
žiackych a jeden učiteľský počítač
s najnovšími technológiami, tlačiarňou, skenerom, tabletom a ďalším vybavením, potrebným na vytvorenie lokálnej školskej počítačovej siete. Na počítačoch je nainštalovaný najnovší softvér, pre školy
bolo vytvorené špeciálne Centrum
technickej podpory a počas štyroch
rokov je pre ne zabezpečený aj
bezplatný záručný servis.
(jk)

Píšem Vám z ďalekej Kanady a
chcela by som vás poprosiť, či by
ste uverejnili túto gratuláciu našim
rodičom Blažene a Alojzovi Kabátovcom k ich sedemdesiatinám
(otec 6. apríla, mama 11. mája):
Milí naši rodičia, dovoľte, aby
sme vám k vášmu významnému
životnému jubileu zo srdca zaželali veľa zdravia, spokojnosti a
radosti do ďalších dní.
Ku gratulácii sa pripájajú dcérky Jarka, Blaženka a Vierka
s manželmi a vnúčence Jarmilka, Branko, Peter, Sandra a najmladší Jarko. Všetci vás objímajú a bozkávajú.
Ďakujem Vám veľmi pekne a teším sa na ďalší výtlačok Pezinčana, ktorý si vždy veľmi rada prečítam.
Viera Kabátová, Kanada

Niektorí z vás možno už vyskúšali
cyklochodník do Senca, odovzdaný
do užívania vlani v septembri. Určite
ste prišli domov sklamaní a znechutení. Pravdepodobne ste poblúdili
alebo prišli do miest, kde sa chodník
stratil v čerstvo zoranom poli. Váš
hnev a sklamanie sú oprávnené.
Tieto emócie však treba adresovať
ku skutočným vinníkom, pretože
Mesto ani realizátori za to naozaj
nemôžu.
Už niekoľko dní po otvorení tohto
cyklochodníka, ktorý značkovalo 30
cyklistov z Pezinka, sa začala devastácia. Niekto všetky zabetónované smerové značky postupne
vytrhal zo zeme. Posledným klincom "do rakvy" bolo rozoranie časti
chodníka pri Viničnom (pred Galbovým mlynom). To sa vraj stalo omylom a starosta Viničného Štefan
Lenghart prisľúbil nápravu.
Objavujú sa požiadavky, aby bol
cyklochodník vyasfaltovaný, aby ho
mohli používať aj korčuliari. Toto je
však ťažko akceptovateľné, pretože
kilometer takého chodníka by stál
vyše jeden a štvrť milióna Sk. Kto by
to zaplatil? Na vyznačenie cyklotrasy z Pezinka do Senca bolo
použitých oveľa menej peňazí.
Našim zámerom bola predovšetkým bezpečnosť, najmä detí, ktoré
v zhustenej premávke sa chodia
kúpať do Senca, čo je veľmi nebezpečné.
Mnohí sa teraz pýtate, čo s tým,
kto chodník opraví? Pravdupovediac, to neviem. Uznáte, že ozaj je
ťažko presvedčiť desiatky dobrovoľníkov, aby išli znovu vo voľnom
čase značiť chodník a betónovať,
keď ich prácu už raz niekto zmaril.
Peter Wittgrúber
spoluorganizátor projektu
cyklochodníka

Prostredníctvom Pezinčana sa
chcem poďakovať Mestu Pezinku a
firme L.U.CH., ktorá nám cez "železnú" sobotu odviezla ťažkú železnú prekážku z nášho dvora. A
navyše boli veľmi milí.
S vďakou
Oľga Csibová

