4 / LISTY/ RÔZNE

Napísali ste nám 50 rokov SOU Pezinok
Chceli by sme poïakovať Mestskej polícii v Pezinku, že urobila
poriadok pri parkovaní motorových
vozidiel na Cajlanskej ulici, hlavne
v okolí hostinca.
Obèania Cajlanskej ulice

Pozývame vás na diskusný veèer
s názvom ¼udia v ohrození, ktorý v
spolupráci s Pezinským rozprávkovým divadlom organizuje Obèianske združenie Èlovek v ohrození.
Pozvaní sú hostia - vojenský pozorovate¾ OSN v konfliktných oblastiach (Kosovo) a èlen Konfederácie
politických väzòov Slovenska. Témou diskusie bude rozpad totalitných režimov v Európe a u nás.
Diskusný veèer sa uskutoèní dòa
26. septembra o 19.00 hod. v malej
sále Domu kultúry v Pezinku.
Patrik Dubovský

Prázdninový týždeò v tábore
V dòoch 20. - 26. augusta prežilo
päťdesiat detí z Pezinka prekrásny
týždeò v detskom tábore v Trenèianskom Jastrabí. Zaujímavý program pre ne pripravili obetaví mladí
¾udia pod vedením Združenia saleziánskych spolupracovníkov.
Tento projekt sa uskutoènil i vïaka finanènej podpore Mestského
úradu v Pezinku, Komunitného
združenia SAMI-SEBE a ïalších
sponzorov.
Všetkým èo pomohli zo srdca ïakujeme.
(ke)

Bocianie zastavenie
V piatok 24. augusta naveèer
sme mali možnosť vidieť zriedkavý, avšak ve¾mi nádherný obraz.
Do mesta priletelo šesť krásnych
bocianov a usadili sa na vrchnú
èasť strechy kláštora. Jeden z nich,
zrejme vodca skupiny, zaujal
miesto na najvyššom bode - na
kríži. Aj keï bol pomerne silný vietor, bociany presedeli na streche
celú noc. v sobotu ráno spoloène
odleteli a viac sme ich už nevideli.
Ani najstarší obyvatelia si na takéto nieèo nepamätajú.
Blanka Halásová

V týchto dòoch si na Strednom
odbornom uèilišti M.R. Štefánika
pripomínajú 50. výroèie vzniku. V
roku 1951 tu v skonfiškovanej budove zaèala svoju èinnosť Odborná škola tehliarska a tehliarsky
uèòovský domov. V roku 1958
škola zmenila názov na Závodnú
úèòovskú školu Pezinok. Postupne
sa rozširovala škála uèebných odborov, zameriavali sa na výuèbu
uèòov pre podniky z okolia. V rámci
prestavby výchovno-vzdelávacej
sústavy zaèína od 1. septembra
1979 pôsobenie Stredného odborného uèilišťa s teoretickým vyuèovaním. Zriaïovate¾om bol Západoslovenský KNV. V roku 1987 prešla
zriaïovate¾ská funkcia na Drevársky a nábytkársky priemysel, zmenil sa aj názov školy na Stredné
odborné uèilište drevárske. O tri
roky neskôr vzniká Stredná škola
pre pracujúcich, s dvojroèným štúdiom, konèiacim s maturitou. Od
roku 1984 do roku 1991 prešlo uèilište ïalšími organizaènými zmenami. V roku 1993 sa názov Stredného odborného uèilišťa drevárskeho zmenil na Stredné odborné
uèilište Pezinok. Posledné delimitácie sa vykonali v roku 1996, vtedy
zo Slovenskej ¾udovej majoliky v
Modre prešli pod SOU majstri odborného výcviku.
Za 50 rokov existencie bránu
školy opustilo 5648 absolventov, z
toho 1017 maturantov. V súèasnosti škola zabezpeèuje teoretickú
i odbornú výuèbu v odboroch klampiar (strojárska výroba), mechanik
(opravár cestných motorových vozidiel), krajèír (dámske odevy), predavaè (potravinársky tovar, rozlièný tovar), umeleckoremeselné
spracovanie keramiky a umelecký

keramik. Nadstavbové študijné odbory sú strojárstvo, odevníctvo,
prevádzka obchodu, umeleckoremeselné práce.
Najdlhšiu tradíciu na škole má
príprava žiakov v odbore predavaè
potravinárskych tovarov, ktorú zabezpeèujú už 37 rokov. V tomto
odbore, spolu
so zameraniami predavaè - rozlièný
tovar a predavaè - priemyselný tovar,
ukonèilo štúd i u m 11 6 2
žiakov.
Dlhú tradíciu na škole
Riadite¾ školy
mala výuèba
aj v odboroch Ing. Daniel Zoch
s t r o j n ý z ámoèník, murár, stolár, ktoré v roku
1984 prešli na SOU na Komenského ulici.
Praktické vyuèovanie zabezpeèujú na pracoviskách školy. Pre
uèebný odbor umelecký keramik
boli v roku 1999 dobudované štyri
odborné dielne v budove SOU na
Štefánikovej ulici. Pre uèebný odbor dámska krajèírka zriadili tri odborné dielne v prenajatých priestoroch na Dolnej ulici v Modre. Výuèbu v odbore predavaè zabezpeèujú na pracoviskách firmy
ZDROJ Senec a v odboroch mechanik - opravár cestných motorových vozidiel a klampiar pre strojársku výrobu v prenajatých priestoroch firmy Tatra Regena v Glejovke.
V priestoroch SOU zriadili školskú predajòu, kde žiaci odboru predavaè pod vedením majstrov od-

MOJE HOBBY

BK Pezinok pozýva do svojich radov žiakov 4. - 7. roèníkov ZŠ z Pezinka a okolia.
Informácie osobne v ŠH
na Holubyho alebo
na tel. è.: 641 28 58.

PONUKA PRÁC
Stavebné klampiarstvo
Pokrývaèské práce
Izolácie striech
Pezinok, Moyzesova 11
tel. 641 30 12

Zá¾ubou èerstvého sedemdesiatnika Tibora Kudelu je u mužov zriedkavý
koníèek - vyšívanie. Venuje sa mu už 44 rokov. Skúsil to vraj, keï bola žena
v pôrodnici a od toho èasu ho to drží. Zaèal s deèkami, najskôr s menšími,
potom aj s väèšími. vyskúšal robiť obrázky na zarámovanie a ve¾ké stolové
obrusy, ktorých urobil už viac ako štyridsať. Ve¾a jeho prác sme mohli vidieť
pri našej návšteve, ale väèšinu z nich už porozdával po rodine. Pár kusov
daroval aj švagrinej do Belgicka.
Vyšíva predovšetkým cez zimu, alebo keï je zlé poèasie, vtedy nechodí
na záhradku, ktorá mu rovnako prináša radosť. Zaujímavosťou je, že pán
Kudela bol 35 rokov bagristom v tehelni a predtým desať rokov traktoristom
v Strojnotraktorovej stanici. Teraz keï je na dôchodku, má na svoju zá¾ubu
viac èasu, èo aj využíva.
(mo)

borného výcviku zabezpeèujú predaj výrobkov žiakov a súèasne predávajú obèerstvenie. Výsledky a
kvalitu profesionálnej prípravy v
jednotlivých uèebných odboroch
prezentujú na pravidelných výstavách žiackych prác, ktorú inštalujú
na nádvorí SOU alebo v Dome kultúry. Zúèastòujú sa na prehliadkach a na odborných súťažiach
JUVYR v Bratislave, UÈEÒ v Trenèíne a UÈEÒ MLADÝ TVORCA v
Nitre.
Poèet uèebných a študijných odborov v škole sa postupne stabilizoval, èím sa vytvoril aj kompletný
stav pedagogických pracovníkov.
V skromných podmienkach starej
budovy sa vytvorili uèebne a doplnili uèebné pomôcky na komplexnú
prípravu kvalifikovaných pracovníkov. V súèasnosti má škola šestnásť stálych uèite¾ov všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov teoretického vyuèovania.
Okrem toho, že pripravujú odborníkov v príslušnom odbore, snažia sa
vychovať rozh¾adeného èloveka so
znalosťou cudzích jazykov, schopného narábať s výpoètovou technikou, disponujúceho základmi ekonomiky, práva a etiky. Žiaci sa zúèastòujú na odborných exkurziach
a odborných výstavách. Viacerí
absolventi školy ukonèili štúdium
na vysokých školách, úspešne podnikajú èi zastávajú významné posty.
(sou)

H¾adáte ideálne
miesto na bývanie?
Ponúkame stavebné pozemky situované na južnom svahu
Malých Karpát, v krásnej lokalite Turie Brehy, v katastri mesta Pezinok. Atraktívne miesto
zabezpeèuje pokojné bývanie
s priamym kontaktom s malokarpatskou prírodou a dostupnosťou centra hlavného mesta
do 25 min.
Cena pozemkov je 1800 Sk/
2
m . V cene sú všetky inžinierske siete vybudované na hranicu pozemku, vèítane prístupových komunikácií a verejného osvetlenia.
Ve¾kosť pozemkov: 800 - 950
2
m (možnosť spájania pozemkov)
Realizácia IS: 07/2001 10/2002
Realizácia RD: od 9/2001 (ponúkame služby inžinierskej èinnosti a stavebného manažmentu vo všetkých etapách
výstavby).
INFORMÁCIE: PABA - stavebná a realitná kancelária, Holubyho 73, Pezinok.
Tel.: 033/642 31 02 (fax, záznamník), 0905 635 155.

