Materská škola na Pekníkovej
ulici je už druhý rok zapojená v projekte Európa patrí deťom. Tento
projekt má multikultúrny charakter
a jeho cieľom je nadviazať priateľstvo a družobný styk s podobným výchovným zariadením, vymieňať si skúsenosti a spolupracovať v metodickej a pedagogickej
oblasti. Vychovať deti v duchu euroobčianstva a motivovať ich k prekonávaniu komunikačných zábran.
Pri tejto príležitosti naša materská škola 1. júna zorganizovala
metodický seminár, na ktorom sa
zúčastnilo 21 pedagógov a pracovníkov z družobnej materskej školy
v Mosonmagyaróvári, s ktorými
sme si vymenili skúsenosti v pedagogickej oblasti. Verte, že aj napriek jazykovej bariére sme si porozumeli a mali čo povedať.
V kontexte európskej spolupráce
chceme formovať v našich deťoch
pocit rovnosti, priateľstva, tolerancie a radosti zo spoločných aktivít.
Napriek rozdielnosti jazykov sú
naše kultúry veľmi podobné. Ich
zbližovanie môže prácu v našej
materskej škole obohatiť a priniesť
nové dimenzie chápania euroobčianstva nielen našich detí ale aj
rodičov.
Edita Varechová
riaditeľka MŠ

"Spomienka na prekrásne chvíle", takto znela myšlienka, ktorá
bola vyjadrená v pozvánke na
stretnutie spolužiakov zo ZŠ
Grinava po 35 rokoch.
Stretnutie bolo úžasné, mám
krásny zážitok, preto sa chcem s
ním podeliť.
V sobotu 21. mája si do reštaurácie Silván v Limbachu na najkrajšie roky detstva prišlo zaspomínať 45 dospelých ľudí. Boli to už nie
15 roční, ale zrelí, životom skúsení
päťdesiatnici. Bolo to stretnutie
jednej veľkej rodiny. Celá akcia
bola veľmi pekne zorganizovaná a
niesla sa v srdečnej atmosfére,
ktorá trvala až do rána.
Som rada, že som sa na tomto
stretnutí mohla zúčastniť ako jedna
z ich triednych učiteľov. Cítila som
sa medzi nimi veľmi dobre. Odchádzala som nadšená a šťastná, s
obdivom, aké majú títo ľudia veľké
srdcia, plné lásky, s ktorou sa vedia
podeliť nielen so svojimi rodinami,
rodičmi, súrodencami, ale našiel sa
ešte kus lásky aj k spolužiakom, s
ktorými prežili deväť rokov.
Všetci si zaspomínali na školské
roky, o ktorých sa vyjadrovali, že
boli to ich krásne chvíle. Keď som
sa tam dozvedela, že som učila a
učím ich deti na Obchodnej akadémii v Pezinku, želám si aby aj táto
mladá generácia mala také veľké
srdcia, plné lásky, ako ich rodičia.
Ing.Oľga Trstenská

Výbor Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov v Pezinku zorganizoval pre svojich členov 3-dňový
zájazd do Zuberca – Roháče.
Prvý deň sme mali niekoľkohodinovú zastávku v Žiline, kde sme
si prezreli zrekonštruované centrum mesta, ktoré tvorí Mariánske
námestie, Námestie A.Hlinku a pešia zóna. Potom sme pokračovali v
ceste na Oravu do Zuberca, kde
sme sa ubytovali.
Druhý deň sme boli na nákupoch
v Jablonke, potom sme mali zastávku v Oraviciach, kde sme si
pozreli staré i nové termálne kúpaliská, a keďže nám počasie prialo,
tak i krásnu oravskú prírodu. Záver
patril návšteve múzea Oravská
dedina v Brestovej.

Posledný deň sme sa vyviezli
autobusom do lyžiarskeho areálu
Zverovka, odtiaľ tí zdatnejší išli na
pešiu túru do Spálenej doliny,
ostatní sa zúčastnili na ľahšej vychádzke na partizánsky cintorín,
kde sme si uctili pamiatku dvadsiatich slovenských partizánov, ktorí
položili svoje životy za naše oslobodenie.
Cestou domov sme sa ešte zastavili v Dolnom Kubíne v Múzeu
P. O. Hviezdoslava a posedeli sme
si v kolibe pri výborných bryndzových haluškách.
Ďakujeme Mestu Pezinku, ktoré
nám prispelo finančnou čiastkou
na tento pekný výlet a pani Zouzalíkovej za organizáciu zájazdu.
Výbor JD

Združenie kresťanských seniorov
v Pezinku usporiadalo 1. mája ekumenický zájazd – púť do Rajeckej
Lesnej – Frívaldu. V tomto marianskom pútnickom meste bol v roku
1995 požehnaný a otvorený slovenský betlehem. Je dielom
majstra Jozefa Pekazu, ktorý sa
mu venoval pätnásť rokov. Dominantou pútnickeho areálu z roku
1866 je kostol Narodenia Panny
Márie. Slávnostná svätá omša bola
obetovaná za seniorov a členov

hasičského zboru. Navštívili sme
tiež studienku a kalváriu.
Cestou naspäť sme sa zastavili v
Bojniciach, kde na zámku bol práve
deň strašidiel. Pozreli sme si aj zámok, kúpalisko a zoologickú záhradu. Domov sme sa vrátili síce unavení, ale plní krásnych dojmov.
Hojná účať členov na tomto podujatí svedčí o tom , že naši členovia
chcú žiť aj v seniorskom veku spoločenským životom a tiež chcú spoznávať naše kultúrne pamiatky a
prekrásnu prírodu. Eva Balážová

Dňa 14. apríla 2005 nadobudol účinnosť zákon č.
132/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003
Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
757/2004 Z.z., kde sa za § 72 vkladá § 72a Zánik
trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Právna
úprava má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzenéobdobie – 12 mesiacov odo dňa účinnosti zákonamožnosť dobrovoľne odovzdať strelnú zbraň ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Počas
tohto obdobia zaniká trestnosť nedovoleného
ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním zbrane.
Znamená to, že občania, ktorí do 14. apríla 2006 dobrovoľne odovzdajú na políciu nezákonne držanú
strelnú zbraň, vyhnú sa trestnosti nedovoleného
ozbrojovania.
Účelom zákona je znížiť počet nelegálne držaných
zbraní. Úprava zákona má uľahčiť aj identifikáciu
zbraní použitých pri páchaní trestnej činnosti.
Nelegálne držané zbrane môžu občania odovzdať

Ten kto chce urobiť čosi viac pre
svoje zdravie, si iste nenechal
ujsť príležitosť navštíviť v pezinskom Dome kultúry zaujímavé
podujatie ORBIS HARMONIAE
(Svet harmónie). Tradiční usporiadatelia – Kultúrne centrum,
O.Z. Karpaty Slovakia a Mgr.
Dária Fehérová – pripravili aj
tentoraz pre návštevníkov pestrý program, v ktorom nechýbali
prezentácie diagnostických a
terapeutických metód, liečebné
rituály, meditácie, prednášky,
diskusie, predaj kníh, bylín, zdravej výživy, rôznych zdravotníckych pomôcok. Aj šiesty ročník
tohto podujatia potvrdil, že mnohých Pezinčanov a návštevníkov mesta táto problematika
zaujíma, nielen preto, že tu vidia
rôzne liečebné metódy, ale niektoré si môžu na sebe aj vyskúšať.
(mo)
Foto: Miroslav Frič

Café, bar, restaurant RADNICA
vás pozýva na štvrtkové live koncerty na nádvorí Starej radnice v
Pezinku. V júli organizátori pripravili tieto koncerty: 7. júla – Milan
Konfo Konfráter (Beatles songs
performance), 14. júla – BG Time s
Kamilou, 21. júla – Také oné (jazz
night), 28. júla – Karpatské horké.
Viac informácií dostanete na tel.
č. 033/641 4000, kde si môžete
rezervovať miesta na sedenie. (r)

Ešte do konca júna 2005 bude
prebiehať zisťovanie o informačných a komunikačných technológiach v domácnostiach, ktoré na
území SR organizuje Štatistický
úrad Slovenskej republiky. Projekt sa uskutočňuje v členských
krajinách Európskej únie. V Pezinku zamestnankyňa ŠÚSR
Jana Kimličková navštívi sedemnásť vybraných domácností.
Získané údaje budú použité výlučne na štatistické účely. Za ich
ochranu zodpovedá ŠÚSR.
(mo)

na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Pri odovzdaní strelnej zbrane vyhotoví policajt občanovi písomné potvrdenie, ktoré bude obsahovať presné označenie strelnej zbrane.
Strelné zbrane, ktoré v rámci zbraňovej amnestie
prevezme polícia od občanov, budú podrobené znaleckému skúmaniu z dôvodu zistenia či so zbraňou
nebol spáchaný trestný čin. Ak bude výsledok znaleckého skúmania negatívny, môže občan požiadať o jej
zaevidovanie. Žiadosť možno podať do dvoch mesiacov od písomného oznámenia, že so zbraňou nebol
spáchaný trestný čin. Ak občan o zaevidovanie nepožiada, zbraň pripadne do vlastníctva štátu.
Zbraňovú amnestiu by mali využiť napríklad občania,
ktorí roky skrývajú staré neprihlásené strelné zbrane,
pochádzajúce napríklad aj z obdobia druhej svetovej
vojny. Tieto zbrane sú totiž nebezpečné aj pre samotných vlastníkov, pretože za tie roky neboli podrobované pravidelným skúškam.
Ďalšie informácie nájdete na www.minv.sk. (mk)

