V rámci projektu Otvorená škola,
ktorý je súčasťou projektu Vytvorenie partnerstva pre rozvoj informačnej infraštruktúry pre verejný a
neziskový sektor bude verejnosti
umožnený prístup na internet na
Základnej škole Kupeckého ulica aj
počas letných prázdnin. Prázdninový Internetový klub bude otvorený 12 hodín denne od 8.00 do
20.00 hod. v týchto dňoch: pondelok 22.8., utorok 23.8., streda 24.8.,
štvrtok 25.8., piatok 26.8., sobota
27.8. (od 16.00 do 20.00 hod.), utorok 30.8., streda 31.8., štvrtok 1.9.,
piatok 2.9.
Zuzana Frnová

Milí rodičia, najmä zo sídliska
Juh, všimli ste si, že nám chýbajú
kvalitné a pre malé deti bezpečné
detské ihriská? Tento stav chceme
zmeniť. Prichádzame s projektom
Zdravé ihrisko – zdravé deti, v
rámci ktorého by sme radi zrekonštruovali menšie ihrisko na Bratislavskej ulici.
Najťažšie je však zohnať peniaze
na túto dobrú vec pre deti. Doposiaľ
nám ponúkli pomoc REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia,
Mesto Pezinok, Záhradný raj, Ing.
Marian Gašparovič – AGAMA, Daniel Babiak a Martin Baričič, Drevovýroba – FRAŇO a Milan Demovič
st.
Za finančnej podpory Revie a
nemalej pomoci Záhradného raja
môžeme zakúpiť šmykľavku, bezpečnú i pre 1 – 2 ročných drobcov.
Firma Agama a Dravovýroba –
Fraňo nám zabezpečila lavičky
priamo na obrubníky pieskoviska
(montujú ich ochotní rodičia) i stôl s
lavicami pre rodičov – na spríjemnenie chvíľ počas dozoru na deti. S
pomocou Mesta Pezinka na ihrisko, nachádzajúce sa takmer celý
deň v tieni bytoviek, osadíme zakúpené zariadenia, aby naša námaha
nevyšla nazmar, a bezpečnejšie
spojazdníme už existujúce hojdačky. Toto všetko vymaľujeme, nech
sa deti tešia z ihriska plného farieb.
Po získaní nových donorov
(sponzorov) dokúpime ďalšie zariadenia – vláčik, motorku či auto
na strunke, kolotoč..., ale hlavne
vybudujeme plot okolo celého ihriska. Ten chceme zo zdravotných
dôvodov, lebo dobre vieme, ako je
to so psíkmi a mačkami na sídliskách. Aspoň čiastočne chceme
udržať ihrisko zdravé a bezpečné
pre naše deti.
Obraciam sa na vás s prosbou o
pomoc, finančnú, materiálnu či
osobnú pri maľovaní, udržiavaní
alebo pri zabezpečovaní rekonštrukčných prác. Privítame každú
ochotnú ruku a pomoc, i tú najmenšiu.
Organizátorkou projektu Zdravé
deti – zdravé ihrisko je Katarína
Demovičová, tel. č. 0904 540 905.
(kd)

Zľava – Marek Hrašna, Filip Adamčík, Jakub Slezák, Manh Le Duc, Erik Kľúčik, Juraj Bodo, hore
David Bulava.

Zľava – Karolína Slezáková, Laura Borbášová, Romana Holendová, Nikola Mikolášková, Tereza Sedláková, Diana Klamová, vpredu Veronika Švorcová.

Koncom školského roka, 8. júna,
sa uskutočnilo v Bratislave krajské
kolo v gymnastickom štvorboji žiakov. Obe družstvá kategórie A zo
Základnej školy na Fándlyho ulici v
Pezinku, ktoré postúpili z okresného kola, sa umiestnili na 1. mieste. Gymnastický krúžok, ktorý na
tejto škole úspešne dlhoročne funguje, pokračuje v zbierke ocenení
aj v tomto roku. Prvé miesta boli

dostatočnou odmenou za celoročnú prípravu ale aj inšpiráciou do
ďalšieho obdobia. Pod vedením
tréneriek Ireny Hlinkovičovej, Miroslavy Petrakovičovej a Márie Hrašnovej sa zlatá medaila ušla týmto
gymnastkám a gymnastom: Kategória A (1. – 2. ročník) žiačky: 1.
miesto – Laura Borbášová (+ 3.
miesto v kat. jednotlivcov), Romana Holendová, Diana Klamová,

Kto chodí cez tzv. Gastropasáž
(podchod) z ulice M. R. Štefánika
smerom na Záhradnú, vie, že je to
škaredý, nehygienický a v noci
dosť nebezpečný priechod pre
ľudí. Pýtam sa, komu vlastne priechod má slúžiť? Chodcom, podnikateľom či ich autám? V noci tu
počuť hlasné debaty pracovníkov
Bagety i chodcov, ktorí sa zastavujú pri oknách tejto prevádzky,
ktorá nemá sklá zakryté, ako je to
inde. Od tretej ráno začína štartovanie áut z pekárne, búchanie s
dverami pri nakladaní, hlučné rozhovory, čo ruší nočný pokoj. Ak
niečo nebodaj poviete šoférom,
dočkáte sa spŕšky hrubých slov.
Kedysi bola na stene od Štefánikovej ulice tabuľa Zákaz vjazdu,

ale tá je už preč. Dnes podchodom
prechádzajú autá, alebo tu parkujú,
čo toleruje aj mestská polícia.
Prečo?
Pasáž je neosvetlená, hrozí tu
prepadnutie ľudí; špinavá, mnohým okoloidúcim v noci slúži ako
WC. Neraz tu vidieť aj pobehujúce
hlodavce.
Komu vlastne pasáž patrí? Čo na
to Mesto a Mestská polícia? Nikto
zo zainteresovaných nevidí tento
stav? Nebolo by lepšie Bagetu
presťahovať na iné, vhodnejšie
miesto, kde by nestrpčovala život
občanom, ktorí tiež majú právo na
pokoj a zdravé životné prostredie?
O tomto sa už pohovorilo mnoho,
ale vecné pripomienky doteraz neboli riešené. Prečo? Ján Hladký

V našom meste sa veľa robí preto, aby sa zlepšili vzťahy a porozumenie medzi rómskou menšinou a majoritou. Napokon väčšina z nás má záujem o dobré spolužitie. Ale čo robiť, keď sú medzi Rómami jedinci, ktorí o
porozumenie jednoducho nestoja.
Máme záhrady pri Glejovke, kde Rómovia bývajú. Takmer každý deň
zisťujeme, že niekomu čosi zmizlo. Železo, plechy, jahody, zemiaky či iná
zelenina a ovocie. Lašujú po ohradených záhradách, ako by boli ich. Niekoľkokrát sme ich pri krádežiach vyrušili, presvedčili sme sa na vlastné oči,
že sú to oni. Je pri tom zarážajúce, že sú medzi nimi prevažne mladiství.
Uznáte, nám sa ťažko hovorí o porozumení s takýmito ľuďmi.
Dávame toto do pozornosti Mesta a mestskej polície, aby sa to riešilo,
lebo stretnutia so zlodejmi nemusia dopadnúť dobre.
Majitelia záhradiek v Glejovke

V dňoch 7. – 9. júla sa v priestoroch hypermarketu TESCO Pezinok vyzbierala suma 22 794,50 Sk, 1 euro a 1 anglická libra na pomoc a podporu
ľudí s mentálnym postihnutím. Je to najvyššia suma spomedzi 30 prevádzok spoločnosti Tesco na Slovensku, v ktorých sa zbierka organizuje.
Organizátormi zbierky v našom meste sú Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím v Pezinku a Domov sociálnych služieb pre deti
Hestia. Ďalšia zbierka bude 11. až 13. augusta.
(ľv)

Tereza Sedláková, Veronika Švorcová (+ 2. miesto v kat. jednotlivcov), náhradníčky: Nikola Mikolášková, Karolína Slezáková. Kategória
A (1. – 2. ročník) žiaci: 1. miesto –
Filip Adamčík, Marek Hrašna, David Bulava, Le Duc Manh (+ 1.
miesto jednotlivci), Jakub Slezák (+
2. miesto jednotlivci), náhradníci:
Juraj Bodo, Erik Kľúčik.
(DK)

Takto odstránili poruchu. Po
"opravároch" ostala nezabezpečená vyše metra hlboká jama,
plná vody, pritom okolo nej dennodenne prechádzajú ľudia.

Chcel by som poukázať ako sa už
pol roka rieši problém s unikajúcou
vodou na ulici Pod lipou, ktorá
uličkou pre peších preteká na Seneckú ulicu. Po niekoľkých nahláseniach na Vodárňach sa nič nedialo. Až keď prišlo k poškodeniu
plynového potrubia. To sa začalo
vymieňať, lebo sa muselo, ale unikajúca voda nikoho netrápila. Dúfal
som, že pri výmene potrubia na
Seneckej ulici opravia aj unikajúcu
vodu na ulici Pod lipou. Aj sa tak
stalo. Plynárom sa podarilo dotlačiť
na miesto poruchovú službu, aby
opravili tečúcu vodu. Ale ako vidieť
na snímke voda aj teraz ešte tečie.
K tomu ako máme vlhko v pivnici a
že nám praskajú steny na dome z
toho ako je celý svah pod domom
premočený sa zatiaľ nevyjadrujem.
Pevne však verím, že po tomto
ohlase sa všetko vyrieši a nebudem nútený podniknúť tvrdšie opatrenia, aby bola porucha vody (kanalizácie) na ulici Pod lipou odstránená.
Ján Holienčin

