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Zná my slovenský viná rsky odborní
k Fedor Malí
k pripravil v októ bri
ochutná vku vybraných malokarpatských ví
n na veľvyslanectve SR
vo Varš ave. Predstaviteľom poľskej politickej honorá cie predstavil
ví
na Ing. Ladislava Š ebu zo Š enkví
c a niektoré produkty pezinských výrobcov Ví
no Matyš á k a
VPS Pavelka - Sobolič.
Z pezinských ví
n sa ponúkali Matyš á kov kabinetný Sauvignon
2001, Irš aj 2001, Cabernet Sauvignon 2000, Krá ľ Ondrej II. 2000,
Rizling rýnsky 2001 neskorý zber a
Pavelkov Rizling rýnsky 2001 neskorý zber, červený Paves 2000
(zmes kabernetu, frankovky a neronetu).
(mo)

V septembri sa konal v rakúskom
Wiener Neustadte dvojtýždenný
intenzí
vny kurz vo vytvá raníwebových strá nok, na ktorom sa zúčastnili i dvaná sti študenti a dve profesorky z Gymná zia Pezinok. Ú vodný projekt podporilo Ministerstvo
š kolstva Rakúska (vynaložili naň
18 tisí
c eur).
Na konci kurzu mali študenti úlohu vytvoriť domovskú strá nku. Kto
má prí
stup na internet, môže si ju
pozrieť na www.bgzehnwn.ac.at/
pezinok.
Ú častní
ci kurzu navš tí
vili v Eisenstadte odbornú vysokú školu zameranú na výpočtovú techniku, informatiku a manažment. Okrem toho
sa zúčastnili na exkurzii v ORF Online redakcii vo Viedni. Vo
voľnom čase si pozreli historické
pamiatky Viedne, Eisenstadtu a
Wiener Neustadtu.
Chceli by sme sa poďakovať za
možnosť zúčastniť sa na kurze riaditeľovi družobné ho gymná zia Dr.
Brunovi Stachelovi a riaditeľstvu
Gymná zia v Pezinku.
Braňo Gális

Od symbolické ho októ brové ho otvorenia kampane
Za čistejš íPezinok sa v rá mci
tohto projektu
u s k u t o čn i l o
viacero zaují
mavých aktiví
t. Najprv
to bol prieskum ná zorov hlavne
detía mlá deže na problematiku
zberu odpadu v meste, či chov
psov, ktorý zrealizoval partner kampane Malokarpatské osvetové stredisko. Potom sa uskutočnil dvojtýždňový zber veľkoobjemové ho
odpadu prostrední
ctvom 20 veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených na územícelé ho mesta.
Ďalš í
m konkré tnym počinom je
vybavenie pezinských škô
l plastovými vrecami na odpad, ktorých
dodá vku sponzorovala š enkvická
firma Novoplasta. Organizá tori

ďakujú jej majiteľovi Ing. Jakubovi
Nová kovi, členovi Klubu podnikateľov mesta Pezinok. V kampani sa
aktivizovalo aj občianske združenie U psej matere, ktoré podalo k
ná vrhu všeobecne zá väzné ho nariadenia O chove psov svoje stanovisko. Ostatným novembrovým
podujatí
m bola exkurzia 45 vybraných žiakov a pedagó gov pezinských š kô
l, zá stupcov miestnych
mé diía odborných pracovní
kov do
partnerské ho mest Neusiedl am
See v Rakúsku. Jej cieľom bolo na
vlastné oči sa presvedčiť, ako tamojšie š koly a domá cnosti separujú a ako vyzerá loká lna sklá dka
komuná lneho odpadu.
Na realizá ciu tohto projektu zí
skali iniciá tori kampane - Mesto Pezinok a Komunitná nadá cia REVIA
137 950 Sk z Nadá cie otvorenej
spoločnosti OSF v Bratislave.
(EL)

Na začiatku bola fotografia a ná pad. Č í
? Nuž naš ej spolužiačky z
Hudobnej š koly v Pezinku pani Evy
Galanovej - dnes Š iš kovej. Spojila
sa s tými sprá vnymi ľuďmi a dobrý
ná pad sa začal realizovať . Ste zvedavío aké stretnutie išlo? Ubehlo
totiž 50 rokov od prvé ho výletu žiakov hudobnej š koly na smolenický
Š KARBAK.
Stretnutie účastní
kov tohto historické ho výletu bolo v nedeľu 20.
októ bra. Prichýlila ná s PhDr.
Ľ ubica Kozubová - riaditeľka Jazykovej š koly pri RVZ na Tehelnej
ulici. Mladš ia generá cia ná m sprí
-

jemnila stretnutie hudobnými uká žkami. Najviac ná s potešilo stretnutie s prvým riaditeľom, dnes už 80ročným, Antonom Glasom, vtedajš ou a dlhoročnou profesorkou
hudby Má riou Moravčí
kovou a dneš nou riaditeľkou Ľ Š U Má riou Vanekovou. Každý účastní
k si zaspomí
nal na pekné chví
le prežité s hudbou. Nezabudli sme ani na tých,
ktorí
už nie sú medzi nami.
Po družnej besede, plníspomienok a s hudbou v srdci sme sa
rozišli.
Ú častní
čka historické ho výletu
Edita Durdovanská

Zá kladná organizá cia telesne postihnutých a Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami usporiadali
19. novembra v Dome kultúry posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa na
ňom 215 členov ZO Pezinok, Senec, Modra, Š enkvice a Svätý Jur.
Hrala hudobná skupina Ametyst,

Prechodom kompetenciína obce
a mestá v oblasti š kolstva vznikol
na území mesta Pezinok samosprá vny orgá n Mestská š kolská rada. Jej voľbu uskutočnili
predsedovia rá d škô
l zo zá kladných škôl, materských š kô
l a zá kladnej umeleckej š koly v Pezinku.
Zloženie jedená sťčlennej rady je
nasledovné : Mgr. Ľ udmila Benčúriková - nominovaná za Mesto Pezinok - predsední
čka, Ing. Já n Butko
- nominovaný za katolí
cku cirkev podpredseda, Katarí
na Suhayová
- nepedagogický pracovní
k - tajomní
čka, členovia - Mgr. Michal
Belá ň - nominovaný za OÚ
OŠ MaTK, Mgr. Božena Mizerová nominovaná za odborovú organizá ciu, PhDr. Tatiana Preš inská pedagó g ZŠ , Jarmila Gaš tanová pedagó g MŚ, Daniela Š iandorová rodič z MŠ , Ing. Pavol Jurkovič rodič z MŠ , Ing. Danica Tomaš ových - rodič zo ZŠ , Ing. Valé ria Federová - rodič zo ZŠ .
Mestská školská rada je iniciatí
vnym a poradným samosprá vnym
orgá nom. Vyjadruje a presadzuje
verejné zá ujmy, zá ujmy rodičov a
pedagó gov v oblasti výchovy a
vzdelá vania. Plníaj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje
sa k činnosti š kô
l, školských zariadení
, orgá nov miestnej štá tnej sprá vy, orgá nov mesta z pohľadu š kolskej problematiky.
S ná metmi, pripomienkami, ná vrhmi sa môžete obracať na jednotlivých členov.
(ĽB)

o večeru sa postarala reštaurá cia
Lalia.
Hlavným sponzorom bolo mesto
Pezinok, ktoré poskytlo zadarmo
sá lu DK. Súčasť ou podujatia bola
bohatá tombola, o ktorú sa zaslúžili
súkromnípodnikatelia z Pezinka i
okolia.

Poďakovanie patrítýmto sponzorom: Air Carpatia Bratislava, UNI obchod
Č astá , Krajčí
k 101 Drogé rie Senica, Stavebniny Plus Č astá , Agrofox Pezinok, Ná bytok Galan Pezinok, Perví
n Limbach, Acker, Stamet, Trubač,
Makro s.r.o., M+J Slaná , Peká reň Minobs, Juraj Pessl, Ferad Pezinok, Mäsoprodukt Svätý Jur, DPEKOBETAS s.r.o. Pezinok, Š kolský majetok Modra,
EFEKT, KoMaCo, Tanja s.r.o., Obuv Emí
lia Pezinok, Procter+Gamble Bratislava, Daniela Viničné , Farby - Laky Pezinok, Ví
no Jano Limbach, Zama
Sudy Pezinok, Limbašské Vinohradní
cke družstvo, Sučanská a spol. s r.o.
Limbach, Minh Nguyen Van, Vinohradní
ctvo Pavelka - Sobolič Pezinok,
LUMA Viničné , LUCH Pezinok, Kovena Bratislava, Provin s.r.o., Kamená rstvo - Granit Pezinok, Jamiza, Koala Pezinok, Kora Mó da, SATINA, 3STAV
s.r.o. Pezinok, ThiThanh Phuong Phung Bratislava, Slovakia lift - Hlavanda
Pezinok, Odevy a iné Bratislava, BÖCKMANN Modra, ZO SZTP Š enkvice,
ZO SZTP a ZPCCH Modra, FRAMIPEK Š enkvice, KINEKL Pezinok, Helio
s.r.o., FANT - BALÁ Ž Pezinok, Š afá r Autobazá r, ZO SZTP a ZPCCH Senec,
Potraviny rozlič. tovar Š enkvice, Potraviny DarJa Vinosady, Agrokomp
Modra, Vinohradní
cka spol. Modra, Vinohradní
cke a poľnohosp. družstvo
Modra, Slovakia TAP, Colormont Pezinok, Strnisko Autoopravovňa Pezinok, M. Baďura ml. Š enkvice, FUJIMOTO s.r.o. Pezinok, BAGETA Pezinok,
ZO SZTP a ZPCCH Svätý Jur, PALMA - TUMYS Bratislava, Matyš á k Pezinok, L.V.S. Pezinok, Kubica Pezinok, Slovenská poisťovňa a.s. Pezinok,
PREMOS Pezinok, cukrá reň Veronika, Regena Pezinok, Potraviny Efekt,
Reš taurá cia Lalia.

INZERCIA

Prí
chod zimy znamená ná ročnú údržbu ciest a chodní
kov,
ktorú mesto zabezpečuje prostrední
ctvom firmy Petmas. Treba si vš ak uvedomiť, že údržbu
chodní
kov priľahlých k nehnuteľnosti, je povinný zabezpečiť
každý majiteľ (držiteľ, sprá vca,
uží
vateľ) nehnuteľnosti. To znamená , že chodní
ky musia
udržiavať v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a
ľadu.
Vyzývame majiteľov, domov,
obchodov, kancelá riía reštaurá cií
, hlavne v centre mesta, aby si
plnili svoje povinnosti pri zimnej
údržbe chodní
kov nielen preto,
že je to ich povinnosť zo zá kona,
ale hlavne preto, aby sme sa
všetci v Pezinku cí
tili bezpečne.
OŽ P MsÚ

Občianske združenie Prevencia
AD v spoluprá ci s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie a
Občianskym združení
m Pläsk zorganizovalo 11. októ bra koncert pod
ná zvom Prá ve teraz . Koncert bol
zá verečnou akciou 10-mesačné ho
projektu o detských prá vach Detské prá va - sprava i zľ
ava.
Cieľom projektu bolo hovoriť s
deť mi, rodičmi a učiteľmi o detských prá vach, o ich uplatňovanív
prostredí
, kde sa deti najčastejšie
pohybujú - v rodine a š kole, formovať v nich aktí
vny a altruistický postoj a zvýš iť ich zá ujem o okolie
teraz, keď vš ade prevlá da nezá ujem a egoizmus.
Súčasť ou projektu bola informačná kampaň v uliciach mesta a
na š kolá ch prostrední
ctvom plagá tov, pohľadní
c, listu pre rodičov
zostavené ho z detských prá c o
detských prá vach.
Na niektorých zá kladných š kolá ch si žiaci zvolili ombudsmanov z
radov učiteľov, ako obhá jcov svojich prá v.
Projekt finančne podporila Nadá cia pre podporu občianskych aktiví
t z finančných fondov EU. Koncert podporili Mesto Pezinok, Nadá cia REVIA a firma CDS (Ľ ubomí
r
Č eman).
OZ Prevencia AD

