Bývam na Bystrickej ulici č. 20,
kde sú pre 57 rodín určené 4 kontajnery na ostatný odpad a jeden
kontajner na papier. Dvakrát týždenne tento odpad vyvážajú. Veľmi častým javom je to, že už v nedeľu sú tieto kontajnery preplnené
a občania sú nútení dať odpad v
taškách vedľa nich. Nehovoriac o
tom, keď sú nejake sviatky, vtedy
si pripadáte ako na smetisku. Niekedy je kontajner plný papiera a
zvyšný končí, asi viete kde...
Chýba tu kontajner na sklo, plastové fľaše, poprípade na bio odpad. Máme záujem separovať, ale
keď nie sú vytvorené podmienky,
je to len rozprávanie do vetra.
Touto cestou by som chcel požiadať o doplnenie všetkých druhov
kontajnerov.
(ŠW)

Konto Orange podporuje voľnočasové aktivity mladých ľudí z celého Slovenska. Tento rok do grantového programu Roztočte to s
nápadom prišlo 335 originálnych a
tvorivých projektov. Od júla do novembra podporia 59 kultúrnych,
športových, pracovných a vzdelávacích aktivít či podujatí.
Medzi podporenými projektmi sú
aj dva z Pezinka – Kinečko pod
hviezdami a Medzinárodná letná
univerzita pezinčiny, o ktorých
sme písali v minulom čísle. (mo)

Píšem vám vo veci sľubovanej
cestnej komunikácie alebo chodníka na Kutuzovovej ulici. Bývam
v tejto lokalite už dvadsať rokov a
cesta sa doteraz neurobila. Blíži
sa zima, a chodník prijateľný pre
chodcov nikde. V lete a na jar je tu
blato, obuv mi nik nezaplatí a ja
čakám kedy sa situácia konečne
vyrieši.
Iveta Slezáková
O stanovisko k článku sme požiadali primátora Olivera Solgu: –
Osobne som navštívil pisateľku
sťažnosti a musím konštatovať,
že situácia je naozaj taká, ako ju
opisuje. Budeme sa snažiť ešte
do konca roka chodník pri spomínaných štyroch domoch na Kutuzovovej vybudovať. A chcem tiež
poďakovať manželovi pisateľky
tohto listu, lebo podstatnú časť
chodníka pred svojím domom už
sám vybudoval.

Pezinok je obľúbenou zastávkou pre cirkusy, ktoré zavítajú na Slovensko. V minulých dňoch u nás hosťoval najväčší európsky cirkus Humberto.
Snímka (mo)

Dovoľujem si reagovať na príspevok pani Osvaldíkovej o jej
skúsenosti v pezinskej plavárni v
júlovom čísle, ako aj na dve reakcie, ktoré nasledovali v augustovom čísle Pezinčana.
Ocitol som sa toto leto v podobne j situácii na kúpalisku v Dunajskej Strede, kde ma takisto ako
rodiča nechceli pustiť do detského
bazéna s mojím 3-ročným synom
a zdá sa mi, že to nie je len pezinský problém. Navyše mám dojem,
že tkvie celkom inde, ako v ,,arogancii" návštevníkov, ktorí ,,si myslia, že sú čosi viac, sú predsa z
Bratislavy" (mimochodom, nezaváňa autorovi trochu aroganciou
aj takéto zovšeobecňovanie?),
alebo u zamestnancov, ktorí po-

ctivo dbajú na dôsledné dodržiavanie stanovených pravidiel. Nebol som pri tom a nechcem súdiť,
ako sa chovali spomínaní návštevníci. Podstatu problému však
vidím v samotnom nariadení, ktoré zakazuje rodičom malých detí
vstup do bazéna spolu s nimi.
Chápem, ak do detského bazénu nemajú voľný vstup dospelí
bez detí, ale nútiť rodiča, aby sa
zobďaleč pozeral na svoje predškolské dieťa v bazéne je naozaj
nezmysel. Jediný argument, ktorý
som v reakciách našiel, je snaha o
udržanie ,,kvality a hygieny vody",
resp., že zákaz ,,chráni deti pred
chorobami". Tento argument však
nedáva zmysel z viacerých dôvodov: 1) hlavným zdrojom znečiste-

Na Slovensku sa realizuje filantropický projekt Únie materských
centier a spoločnosti Slovak Telekom, ktorý zahŕňa internetizáciu
materských centier. Slovak Telekom pre 41 z nich zabezpečí dvojročné pripojenie na internet zadarmo a zároveň pre mamičky
poskytne vzdelávanie v oblasti
práce s počítačom a internetom.
Medzi prvými desiatimi centrami
na Slovensku pripojenými do internetovej siete bolo aj pezinské

materské centrum MaMaTaTaJa,
ktoré má sídlo v priestoroch kláštora na Holubyho ulici.
Materské centrá sú mimovládne
neziskové organizácie (zriadené
prevažne ako občianske združenia v súlade so zákonom o združovaní, zákon č. 83/1990 Zb.) tak,
aby poskytovali priestor pre zmysluplné a tvorivé prežívanie času
materstva a rodičovstva rodičom
spolu s ich maličkými deťmi.
Martina Simorová

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovala pre
svojich členov trojdňový autobusový zájazd na Oravu a do Roháčov.
Navštívili sme Považské múzeum v Budatínskom zámku, kde sa nachádza jedinečná expozícia drotárstva, historická a archeologická expozícia, sakrálne umenie i dobový interiér.
Na druhý deň sme išli do Roháčskej doliny, kde sme absolvovali pešiu
túru do Spálenej doliny, zdatnejší prešli až k Ťatliakovmu jazeru.
Posledný deň sme urobili výjazd do Poľska a odtiaľ sme išli cez Dolný
Kubín a Ružomberok domov.
Na zájazd nám prispel MsÚ Pezinok, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Výbor JDS-MO Pezinok

Zámocký park denne navštívia
stovky ľudí. Prichádzajú sem
starší ľudia, mamičky s deťmi,
mladí ľudia. Len pár metrov od
rušného mesta nájdu pokoj a kus
krásnej prírody. Mnohé mestá
nám môžu toto nádherné miesto v
centre mesta len závidieť.
Je smutné, že aj sem prichádzajú vandali. Nedávno osadené
nové lavičky už ktosi úplne zničil.
Rovnaký osud stihol aj tabuľky,
ktorými sú označené vzácne dreviny na naučnom chodníku. To už
naozaj niektorí jednotlivci nevedia
inak tráviť voľný čas?
(mo)

nia detských bazénov bývajú malé
deti same, keďže mnohé sa ešte
len učia používať toaletu a ani plienočky nie vždy situáciu zachránia.
Najmä preto sa voda v detských
bazénoch musí vymieňať oveľa
častejšie ako vo veľkých verejných bazénoch; 2) Na plavárňach
je spravidla predpis, že deti aj dospelí sa musia pred vstupom do
bazénu osprchovať – toto pravidlo
by mali zamestnanci plavárne kontrolovať; 3) Rodičia sú s deťmi v
každodennom styku a práve u
nich sa predpokladá, že sú zárukou zdravia a hygieny svojich detí.
Nevidím teda logický dôvod,
prečo by mali práve rodiča byť rizikom pre svoje deti do takej miery,
že im obmedzia vstup s nimi do
bazéna, kde môžu nielen priamo
dozerať na deti, ale môžu spolu s
nimi tráviť príjemný rodinný čas, či
učiť ich plávať. V súčasnosti majú
rodičia aj tak málo času na trávenie so svojimi ratolesťami, bolo by
škoda, keby medzi nich vstúpila
ešte aj kocúrkovská byrokracia.
Martin Stohl

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára aj v školskom roku
2006/2007 kurzy jogy, kalanetiky a astronomický krúžok,
ktoré sa začínajú:
kurz jogy
4. 10.
kalanetika
3. 10.
astronomický krúžok
3. 10.
Presnú hodinu, kedy budú krúžky otvorené sa dozviete u informátora v Dome kultúry. Prihlásiť
sa možno na prvej hodine, kde
dostanete aj informácie o celom
programe kurzov a výške poplatkov.
(kc)

