Ahoj Peti, úžasný projekt, dúfam že sa ti to podarí, verím tomu...ohľadom tej
pomoci Laco spomínal že by vedel zohnať nejakú omietku zadarmo ak by bolo
treba aj nejaký nábytok možno že povie milosovi... čo sa týka toho nábytku na
mieru to bude asi robiť Miloš, ale okná a dvere ak by si chcela tak v našej firme
xl servis predávame,vedeli by sme ti dať aj veľkoobchodnú cenu, keď to bude
aktuálne tak sa ozvi. A Laco ti môže spraviť cenovú ponuku. Toľko zatiaľ odo
mňa čo by som vedela pomôcť... Myšlienka projektu je úplne super, veľmi sa
mi páči A ako som ti už písala alebo hovorila určite by som bola rada keby simi
chodil do tvojej škôlky, bez problémov by som ti ho zverila..;-)Z normálnej
škôlky mám dosť obavy...tak držím palce A keď niečo tak sa ozvi.pekný denik
Miška Pechová
Info k projektu Horáreň Modra - http://lono.sk/rc-lono
Práve sme sa vrátili z pracovnej porady mestského zastupiteľstva. Tu sme sa
dozvedeli, že do horárne by bolo treba investovať oveľa viac, ako sme
predpokladali. Bolo nám zamlčané (alebo neviem z akého dôvodu nám to
povedali až dnes), že je vyschnutá studňa, že by bolo treba spraviť nový vrt a
že by sme museli kúpiť nové trafo, ktoré by vyšlo asi 1000 000 korún, pretože
momentálne je tam elektrika trikrát drahšia ako hocikde inde. Okrem iného by
sme sa pravdepodobne nedohodli na priaznivých podmienkach v zmluve o
nájme medzi naším o.z a mestom, keby dialog pokračoval dalej...Takže s
partnerom sme sa rozhodli, že horáreň v Modre z radosťou prenecháme
niekomu inému... Celkovo mám z toho veľmi zlý pocit a nerozumiem prečo
nám túto budovu ponúkali, ked je vlastne nepoužiteľná pre tento účel...
Verdikt teda znie: Lono, rodinné centrum o.z. hľadá iné zázemie pre svoju
činnosť. V prípade, že by ste mali nejaký tip alebo radu, budeme vdační ked
nás kontaktujete. Dakujeme za podporu
-S úctou Petra Nenčevová
tel.: 0918 189 575
petra@lono.sk
www.lono.sk
Dobry den, nahodou som siel po ulici Malobielska a nakonci je jedna opustena
budova, netusim co to je ale mal som zvlastnu pohnutku Vam napisat aj ked
sme sa nikdy nevideli. Ak mate zaujem tak skuste zistit co to je za budovu a ci
by
sa
tam
nedalo
spravit
nieco
pre
deti.
pozeral som Vaše stránky a fb :). Mám 2.5ročné dievčatko a hľadám
spriaznenú dušu, ktorá by nám pomohla s rozvojom jej osobnosti. Sme zo
Senca a doteraz nás najviac oslovil spôsob Montessori (chodili sme na kurz k
Lucke Dedíkovej...ona mi spomínala aj nejakú kamarátku, ktorá rieši niečo v
Modre tak mám pocit, že by ste to mohli byť Vy). Tie priestory som sa snažil
vypátrať na internete, ale nepodarilo sa mi to. Šiel som okolo len náhodou na
bicykli a keď som zbadal tú budovu, tak hneď mi vzbudila dojem, že to má byť
priestor pre deti. Keď som následne narazil na Vaše stránky, tak sa mi to
spojilo a myslel som, že Vy budete vedieť koho to je, keď ste z Bielu. Myslím, že
na Obecnom úrade by to mali vedieť. Ak by ste mali s tým problém, tak to
skúsim zistiť ja.
S pozdravom Zmetak Viliam

A čo bývalé TIC v Harmónii? Patrí to teraz lesníkom...
Katarína Feriancová
Ach jaj .... To je teda prístup mesta... No comment. Tak teda držím palce, aby
sa tvoj sen podarilo zrealizovať v lepsich podmienkach a za rozumnu cenu.
Papa :-)
Erika Slaná
Milá Petra,
napriek nezdarom, a ak to tak v tomto momente hlúpo poviem, dobre, že to
takto dopadlo ešte na začiatku.
Pevne verím, že sa vám podarí nájsť oveľa lepšie a krajšie miesto, ako stvorené
iba pre vás, pre Lono.
Niečo podobné hľadáme v okolí Myjavy, takže viem, že to neni ľahké pre vás.
Nevzdávajte sa, robíte správnu vec, a tie dobré sily to už zariadia :)
Veľa šťastia, nech sa deje len to najlepšie pre vás!
Duška
Čo sa týka tej horárne, asi to tak malo byť. Škoda. No život ide ďalej. Možno
s tou elektrikou strašia, to by nestálo toľko. Ide tu skôr o to , kto by to
financoval a ked vy, či by vám horáreň odpredali. Takto z nej mesto nemá
žiadny úžitok , chátra, stráca hodnotu. Keby vám ju za dobrú cenu predali, tak
to nie je stratené. Keby ste tam fakt , že chceli bývať.
Mama
Hlavne sa netráp.
Smutné! Nenechajte sa znechutiť!
Ivica f.
Peťka, to je hrozné, čo si napísala. Nerozumiem tomuto systému, že každý chce
každého len oblafnúť. Vidia mladých ľudí s malým dieťaťom a predsa... Bola
som zvedavá ako ste včera dopadli, takže už to viem. Prajem Vám, aby ste
rýchlo našli niečo rozumnejšie. Božteky
Valéria Holatová
To nás veľmi mrzí. Držíme vám velmi velmi palce, ste najlepší projekt ktorý sa
na Slovensku vyskytol :-) nevzdávajte sa!
Zuzana Petrášová
Ahoj peti. Je mi to luto, ze ti to nevyslo.Ako tip mi napada len kastiel tu
v budmericiach. Ak si dobre spominam, tak minimalne rok (alebo dva?) sa tam
uz nic nedeje. Len v parku byvaju obcas akcie organizovane miestnymi
obyvatelmi....Vyucovalo sa tam ked skola prerabala nejake priestory ale teraz
je to uplne prazdne. Predtym to mali spisovatelia.... Mozno by stalo za to to
prezistit. Je to kastiel s nadhernym velkym parkom. mozno by bolo dobre sa
porozprava s miestnym starostom, je velmi mily a spolupracujuci clovek.

Rad pomaha ostatnym. No nema to v kompetencii pridelit to o.z, ale hadam by
ta vedel nasmerovat kam si dat ziadost.... Alebo poradil ako by sa to dalo....
Aj by sa mi pacilo mat nieco take tu v budmericiach ... J Trochu som si
precitala tie tvoje plany.... Nasa hanicka sa tiez narodila doma, ma rodny list
tu z budmeric, poradove cislo 1. Drzim peste, nech nieco vymyslis.
Pa Zuzana Procházková

