V pondelok 4. septembra sa znovu otvorili brány základných škôl
po dvojmesačných prázdninách.
Počas nich deti s rodičmi absolvovali dovolenky, niektorí prázdninovali tiež u starých rodičov či sa zúčastnili na letných táboroch. Nech
už bol spôsob užívania prázdnin
akýkoľvek, deti si oddýchli od školských povinností a to každému z
nich prišlo vhod.
Vedenia škôl využili prázdniny
na vykonanie nevyhnutných rekonštrukcií a opráv, aby deti prišli
do krajšieho a zdravšieho prostredia.
Osemdesiat prvákov štyroch
tried v Základnej škole na Fándlyho ulici privítali v prvý školský

deň spolu s rodičmi spoločne v
školskej jedálni (na snímke). Po
vyzvaní najmenší žiačikovia postupne prechádzali cez kvetinový

kruh na pódium, kde ich osobne
pozdravila triedna učiteľka a kde
sa prvýkrát stretli so svojimi spolužiakmi.
(mo)

S prekvapením a rozhorčením
som si prečítal článok Pezinok na
Agrokomplexe Nitra v časopise
Pezinsko č. 33. Mnohí Pezinčania
asi ani netušia, kde sa kozy v Pezinku chovajú, a to i napriek tomu,
že to miesto je skoro v centre
mesta, priamo na dotyku s našim
hlavným cintorínom a to dokonca
aj na pozemkoch mesta. Pani
Ľubica Kozubová, ktorá je majiteľkou farmy Kozí dvor pri RVZ,
prišla do Pezinka pred pár rokmi,
kúpila si dom v areáli Lesných závodov a začala s činnosťou
Akadémie vzdelávania, ako aj s
hudobnými aktivitami. Na tomto
pozemku sa uskutočnil hudobný
festival a hovorilo sa o vybudovaní pódia a hľadiska. Malo to byť
celkom príjemné a kultúrne prostredie. Malo... Problém sa začal
vtedy, keď sa, po nástupe nového
primátora, majiteľka dozvedela,
že pod jej oknami, medzi jej do-

mom a cintorínom už nepôjde
štvorprúdová výpadovka z Pezinka, ale mesto robí potrebné kroky,
aby pozemok v jej susedstve odkúpilo od Slovenského pozemkového fondu a v záujme občanov
rozšírilo jestvujúci cintorín. To sa
jej však nepáčilo, pretože pozemok chcela kúpiť aj ona. Štátny
orgán však dal prednosť záujmom
občanov a pozemok je majetkom
mesta. Pani Kozubová sa nevzdala, rozhodla sa, že keď už
nemôže mať pozemok, nebude
tam ani cintorín. A tak nasledovala
jedna petícia za druhou, kritika
mesta i primátora, a dokonca podanie na súd, aby mestu nedovolil
zriadenie cintorína. A to i napriek
tomu, že každý súdny človek vidí,
že cintorín už dnes nestačí a jeho
rozšírenie je nevyhnutné. Mesto
sa zaviazalo medzi cintorínom a
pozemkom Ľ. Kozubovej vybudovať vysoký nepriehľadný plot a

pás vysokej zelene. Nič nepomohlo, súd len oddialil neodkladné riešenie a pod vyblednutou
vlajkou Slovenska a Európskej
únie sa ešte pár mesiacov budú
pásť (a smrdieť) kozy.
(OS)

V týchto dňoch sa hovorí o obnovení okresných súdov.
Minister spravodlivosti Štefan
Harabín chce obnoviť na Slovensku asi dve tretiny z dvanástich
zrušených súdov, ktoré to budú
však zatiaľ nepovedal.
Okresný súd k 1. januáru 2005
zrušili aj v Pezinku, proti čomu
vtedy ostro protestovalo Mestské
zastupiteľstvo i primátor Pezinka
Oliver Solga.
Podľa Harabína zrušenie okresných súdov bolo v rozpore so smernicami Európskej únie, lebo tie garantujú právo občanov na bezproblémový prístup k súdom.
(mo)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku realizuje projekt orientovaný na zvyšovanie odbornosti zamestnancov štátnej správy v informačných technológiách a zručnostiach pri práci s počítačom. Projekt
financuje aj Európska únia, z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov, aby
sa zdokonalili a rozšírili si vedomosti v oblasti počítačovej gramotnosti,
pričom cieľom je získanie medzinárodne uznávaného osvedčenia ECDL
(European Computer Driving Licence).
Do projektu je zapojených všetkých 140 zamestnancov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, vrátane zamestnancov pracoviska v
Senci. Od 1. júna do 30. novembra 2006 sa postupne zamestnanci
úradu vzdelávajú a testujú v počítačových zručnostiach.
Každý účastník dostane Index ECDL a každý, kto splní podmienky
úspešného absolvovania dostane Certifikát ECDL, t.j. vodičský preukaz
na počítače Štart.
Ing. Helena Janočková

Pezinská chovateľka kôz PhDr.
Ľubica Kozubová na tohtoročnom
Agrokomplexe v Nitre získala ocenenie od Zväzu chovateľov zvierat v kategórii Kozy a čestné uznanie od Ministerstva pôdohospodárstva SR za kolekciu kozičiek
BK.
,,Tieto uznania budú zdrojom
pre mňa a mojich priateľov v práci
s kozičkami do ďalšieho obdobia.
Mojim cieľom bude raz dochovať
a vyšľachtiť, nazvem to ,,superkozu" – kozu 21. storočia," vyznala
sa Ľ. Kozubová.
(mo)

Oharková sezóna sa skončila,
nekeré dzeci uš hádam aj zabudly, že maly práznyny a začína im byt f škole dĺho, prezident odezdal cenu modranského stopára eštebákovi, zase
zme prehrály s Čechma, zato si
to odnesú možno Maďari, lebo
tý vlastne móžu za šecky naše
mindráky a čaškosci. V mestách
a dzedzinách sa pomaly zvolebnývá, richtári a jejich poddaný
rátajú škody, čo za ty štyri roky
napáchaly, lepá dzíry, čo ešče
nescihly zalepyt a na šeckých
sa užgŕnajú, jako v ameryckém
filme. Do teho s pivnyci rozvána
iršajový burčák a my sa uš nevýme dočkat ščavnatej husacinky a mascených lokší jaké
vedzá urobyt len vajzgrupské
bapky a tecinky. Ináč, nevým, či
sa pamatáte na tý časy, ket sa
ešče Rusi z Ameryčanma pretekaly o to, kemu umre výcej
kozmonautú a Ameryčané lecely na mesýc a ket tam pristály,
uš tam tecinka z Vajzgruba predávala husacinu. Neskaj to uš
nygdo asi neráta, ale otkedy
Ameryčané majú tý raketoplány,
tak na tých mŕtvych vysoko
vedú. No ale scel sem vlastne o
tém, že báraj kalendár ukazuje
nečo inšé jasen a šecky jej
vnady sú uš tu. Pamatám si, že
ket sa nás učitelka f škole pýtala
jaké ročné obdobý má gdo najračej, taxem bol jedziný, gdo
povedal, že jasen a ket sa šeci
čudovaly, že prečo, že šak na
jasen padá líscí ze stromú a furt
prší, taxem im vysvetlyl, že na
jasen dozrývajú slyfky, hrózny a
dalšé dobroty, na jasen je vinobráný a golotoče, strelnyca a
šecko, čo k temu patrý. Nehovorým uš o tém, že na jasen sa
robý paradajkový pretlak a zavára lečo. A ket skončá ty
burčáky začne f pivnyci posmrtkávat kapusta, čo len tot
fčéraj začla kvasyt. Podla mna
je jasen najlepšá preto, lebo
napĺna šecky zmysly a ze šeckého najvýcej chut ačuch. Aj tot,
minule nám Joško Demovič
donésel za košík parádnych
dubákú, no radost pohledzet,
fajnové na dotek, vonavé, jak
difča v rospuku a tá omáčka čo
sných bola, no, povým vám,
hrých sa nesčemeryt. A týden
nato donésel modráky, no povecte,čo móže byt lepšé, jako
mat v jaseny takéhoto kamaráda. Jasen má svoje čaro aj pre
oči, veznyte si len to slnko, kvety, líscí, góly... Týmto sem vám
scel povedat, že uš je to tu, taxa
nyčím nenehajte rosptylovat a
užite si jasen plnýma dúškama.
Stretneme sa na Vinobraný!
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

