Strýco Lajo!
Prepáčte mi to familiárne oslovenie. Dovoľte mi, prihovoriť sa
Vám.
Krása jazyka je skrytá v literatúre, krásu národa zachycujú
dejiny. Dejiny, to je aj dedičstvo
otcov, skryté v kráse ľudových
zvykov, tancov, hier, i v nárečí. A
je dobré, že sa prenáša z generácie na generáciu. Dôkazom
toho je aj Váš Stĺpek po našem
v Pezinčanovi. Vždy sa teším
na Váš príspevok. Zaspomínam si na svoje detstvo a mladosť. Som rada, že sa ešte nájdu ľudia, ktorí vedia svojim jednoduchým humorom potešiť.
Máte dobrý postreh a viete poštekliť na tom správnom mieste.
Váš humor nie je hanlivý, ale
výstižný. Vy viete vštepovať
lásku k ľudovým tradíciam, čo
dokážu iba ľudia, ktorí si ju vypestovali sami od útleho detstva a majú schopnosť dotvárať, odovzdávať, nadchýnať.
Poznať takýchto ľudí je vždy
zážitok, ktorý osvieži dušu. K
nim patríte aj vy.
Želám Vám ešte veľa Stĺpkov
po našem, zdravie a veľa chápajúcich čitateľov.
Ružena Šmahovská
z Grinavy

V rámci projektu Klubu darcov
nadácie Revia, ktorý sa realizuje v
parterstve s Kontom Orange a Slovenskou sporiteľňou boli v 3. grantovom kole 11. októbra schválené
v Pezinku nasledovné projekty:
1. ZŠ Kupeckého – Moderná
gymnastika v Pezinku, 15 tisíc Sk,
2. Katarína Demovičová –
Zdravé ihrisko, II. etapa, 20 tis. Sk,
3. Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa – cvičebňa, 10 514 Sk, 4.
Klub orientačného behu TJ Sokol – Mapa "Sever", 20 tis. Sk, 5.
Mládežnícky basketbalový klub
– Mládežnícka basketbalová liga,
5 tis. Sk, 6. ZŠ Kupeckého – Kupeckého Memoriál, 6 tis. Sk.
Spolu bolo v rámci Klubu darcov
podporených 16 projektov v celkovej sume 167 404 Sk, z toho z
Fondu Klubu darcov v sume 137
803 Sk a zo zdrojov Revie v sume
29 601 Sk.
Najbližšie zasadnutie grantovej
komisie bude 6. 12. 2005. Uzávierka 4. grantového kola je 14.
11. 2005. Projekty predložené po
tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho
kola.
REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia

Drobci s maminami si vo "veľkej" vode užívajú.

V septembri sa začali v detskom bazéne na sídlisku Sever plavecké
kurzy pre dojčatá a batoľatá. Organizuje ich organizácia Plavecké
jasličky MOKO so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá má svoje pracoviská aj v Žiline, Martine a v Pezinku. Ako nám povedala zakladateľka
spoločnosti Monika Kováčová, cieľom kurzov je predovšetkým priaznivo ovplyvniť vývoj motoriky, dosiahnúť spevnenie svalov, aby nebol
taký nápor na vyvíjajúcu sa opornú sústavu detičiek. Deti sa tu naučia
pravidelne cvičiť, vzrastá kapacita ich pľúc, čo sa prejavuje na lepšom
zvládaní chorôb.
(mo)

Skončila sa totalita, nastúpil
strach z demokracie. Kde je sloboda slova, prejavu, kde je pravda?
Pohoda, pokoj, radosť z práce,
priam rodinná atmosféra vládli
ešte pred štyrmi rokmi na jednej
pezinskej škole. Nastal deň, keď
toto všetko odvial čas. Atmosféra
začala hustnúť. Prichádzali stále
dusnejšie a dusnejšie dni, hoci na
oblohe svietilo slnko. Čoraz častejšie bolo tienené jednou osobou,
z ktorej začal vanúť strach, šírila
sa arogancia, vyhrážky, despotizmus.
Dospelý človek znesie veľa, ale
čo deti? Dusnú atmosféru tie pozornejšie pochopili okamžite.
Vzhľadom na svoj vek nedokázali
hneď reagovať, ale postupom
času prekonali samy seba a reagovali ako dospelí. Pýtali sa:

"Načo študovať, keď pred nás
predstúpi učiteľ bez vzdelania,
vyjadrovacích schopností a bez
autority?"
Prečo taká skepsa? Lebo po
mnohých šťastne a plodne prežitých rokoch v kolektíve vynikajúcich kolegov i žiakov som sa dožila
"poďakovania" vo forme výpovede
z nadbytočnosti. Viedla k tomu
cesta pretkaná vyhrážkami, ponižovaním, stresom, podceňovaním, šikanovaním, psychickým
terorom. Zdá sa vám, že to v dnešnej demokracii nie je možné? Milí
Pezinčania, skúste sa spýtať svojich detí...
Všetky dobrovoľné či nedobrovoľné odchody zo školy (šesť pedagogických pracovníkov v priebehu roka) majú jedného spoločného menovateľa: pani riaditeľku.
Mgr. D. Miškovská

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave III oznamuje, že na pracovisku Pezinok,
Šenkvická 14, kde sa vybavujú
vodičské preukazy a cestovné
doklady, došlo od 1. októbra k
zmene úradných hodín. Uvedené doklady si môžete vybaviť:
v pondelok 7.30 – 12.00, 13.00 –
15.00, utorok 7.30 – 12.00,
streda 7.30 – 12.00, 13.00 –
17.30, štvrtok 7.30 – 12.00, piatok 7.30 – 12.00.
Žiadosť o 48-hodinový, tzv.

expresný pas možno podať aj v
utorok a štvrtok od 13.00 do 15.00
hod. Expresný pas si môžete vybaviť aj na bratislavskom pracovisku
na ulici Sch. Trnavského 1.
Poplatky za vybavenie cestovných dokladov pre dospelých s
platnosťou 10 rokov sú 1000 Sk
(vybavenie do 30 dní) a 4000 Sk
(do 48 hod.). Deťom od 5 do 15
rokov sú vydávané pasy s platnosťou 5 rokov za 400 Sk, expresne za 1600 Sk. Rodičia detí
do 5 rokov za 2-ročný pas zaplatia

V Areáli zdravia Rozálka pri tenisových kurtoch je parkovisko, aj
keď vždy poloprázdne, objavila sa
tam tabuľka s oznamom: Len pre
klientov tenisu. Ďalšie parkovisko
je za bistrom Rozálka, tiež poloprázdne, kde tiež je oznam Len
pre bistro a kone. Moja otázka
znie: Kde má parkovať návštevník
toľko propagovaného Areálu zdravia, keď príde autom, aby sa poprechádzal okolo lúky alebo chce
ísť na výlet do hôr, na rybačku či v
zime korčuľovať sa. Nemá kde
parkovať, zostáva mu len odignorovať značku zákazu vjazdu alebo
parkovať na tráve na lúke.
Dňa 7. 8. 2005 som bola na prechádzke v okolí Areálu zdravia,
zaparkovala som pri bistre Rozálka, kde som chcela ísť na občerstvenie. Medzitým, čo som bola
preč, mi nejaký dobrák nastrkal
pod každé koleso skrutky, ktoré sa
mi pri cúvaní dostali do kolies.
Rozčúlilo ma to, bol to dosť zákerný a primitívny čin. Občas si
chodím zahrať tenis do Areálu
zdravia, ale určite sa po hre už nepôjdem občerstviť do bistra Rozálka.
Libuša Veselá

l MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, príspevková organizácia, Trnavská 10, 902 01 Pezinok poskytne do prenájmu
kancelárske priestory na poschodí v objekte na Futbalovom štadióne, Komenského
30 v Pezinku. Počet kancelárií: 5, celková podlahová plocha 58,6 m2. Informácie na
telef. čísle: 0903 254 937 (p.
Berzédi), 0902 360 096 (Ing.
Paták).

250 Sk za vybavenie do 30 dní a
1000 Sk do 48 hodín.
K vybaveniu pasu sú potrebné
doklady: doklad o totožnosti,
pôvodný cestovný doklad, príslušný poplatok v kolkových
známkach, pre dieťa rodný list, v
prípade rozvedeného manželstva aj rozsudok o zverení dieťaťa do výchovy. Pri podaní žiadosti musí byť každý prítomný
osobne, aby bolo možné nasnímať podoby tváre do elektronickej formy.
(ev)

