Máte pocit, že vaše dieťa nepatrí
do materskej školy, avšak nie je
zrelé ani do prvého ročníka základnej školy? Ak si kladiete túto
otázku, určite vás zaujme možnosť, ktorú ponúka Základná
škola na Kupeckého ulici, kde v
školskom roku 2005/2006 otvorili
tzv. nultý (prípravný) ročník. Jeho
úlohou je pripraviť deti na úspešný
vstup do 1. ročníka.
Určený je najmä pre deti s odloženou školskou dochádzkou,
ktorú potvrdzuje aj psychológ v
pedagogicko-psychologickej poradni. Ďalej môže ísť aj o problémy
v logopedickej a grafomotorickej
oblasti, či o sociálnu nezrelosť detí. Danú triedu raz týždenne navštevuje logopedička, ktorá jednotlivo s deťmi pracuje. Máme pripravených 70 grafomotorických pracovných listov, kde si deti veľmi
môžu zlepšiť svoj grafický prejav.
V prvom polroku postupujeme
podľa Programu výchovnej práce
v materských školách a platných
učebných osnov pre nultý ročník.
V druhom polroku pridávame
oboznamovanie s číslami, písanie
číslic, porovnávanie a zoznamovanie sa s prvými písmenkami abecedy. Kladieme dôraz na hravé
učenie, ktoré sprevádza množstvo
didaktických hier, hudobno-pohybových hier a dramatizácie. Počet
detí v uvedenej triede je momentálne 12, preto máme možnosť sa
im individuálne venovať. Ďalšie
informácie môžete nájsť na internete www.zskupk.edu.sk.
Mgr. Silvia Skovajsová

Vlani sa narodilo v Pezinku
252 detí, z toho 122 dievčat a
130 chlapcov.
Najobľúbenejšími dievčenskými menami boli Nina, Simona (7), Lucia, Michaela a
Tamara (6), u chlapcov Samuel
(11), Jakub, Martin a Matej
(10).
Zaujímavosťou je, že v celkovej skladbe mien (252) sme našli až 116 mien (v roku 2004 ich
(mo)
bolo len 91).

BRATISLAVA – Minister školstva
SR Martin Fronc navštívil v utorok 31. januára Športové gymnázium na Ostredkovej ulici v
Bratislave a odmenil najúspešnejších študentov – športovcov
školy. Potešilo nás, že medzi
desiatimi ocenenými boli aj
dvaja Pezinčania – Pavol Jurčík
(džudo) a Jana Mezeiová (streľba), ktorí dosiahli cenné športové úspechy v medzinárodnom meradle.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 10. februára
schválilo finančnú podporu pezinským športovým klubom a organizáciam v roku 2006. Finančné prostriedky z mestského rozpočtu na rozvoj športu dostanú:
Klub

tis. Sk

1. Judo club
Karate-kickbox
VTC – volejbal club + tenis club
Mládežnícky basketbalový klub
Tanečné centrum Charizma
MaSK
Klub orientačného behu Sokol
Športový klub hádzanej Agrokarpaty
PŠC Pezinok
GFC Grinava
TJ Baník
Klub šachu
HOBA
Stolnotenisový oddiel (ŠKP a Slovkarpatia)
Lyžiarsky klub Baba (Klub bežeckého lyžovania)
Plavecký klub
Perutýn – klub športového potápania
Klub modernej gymnastiky pri ZŠ Kupeckého
Minifutbalový klub Nový život
x)
Rezerva (právomoc primátora)
Spolu:

230
200
150
400
110
150
75
200
660
150
150
7
10
50
15
20
10
20
13
260
2 880 000

x)

z rezervy primátora (260 tisíc Sk) bolo rozdelené:
Stolnotenisová liga mládeže pri ZŠ Na bielenisku
50
Majstrovstvá sveta v orientačnom behu mládeže
50
VTC – tenis club, na vybavenie sociálnych zariadení
50
Na organizáciu športových podujatí pre neregistrovaných športovcov
20
Zostáva
90

Dokončenie z 1. strany

Na záver misií posvätili pátri
misionári nový misijný kríž, ktorý bude postavený vedľa kostola.
V piatok 17. februára navštívili
misionári pôsobiaci v našom
meste na čele s pátrom Michalom Zamkovským aj primátora
Olivera Solgu. Zaujímali sa najmä o históriu mesta, spoločen-

ský a duchovný život ako i o
súčasný rozvoj mesta. Vyjadrili
sa pochvalne na adresu obyvateľov mesta, ktorí sa vo veľkom
počte zúčastňovali na svätých
omšiach ale aj na sprievodných
podujatiach a najmä vyjadrili
poďakovanie TV Pezinok za pozornosť a priestor, aký venovala
vo svojich programoch misiám.
(mo)

Ako nás informoval prezident VTC Pezinok
Ľuboš Strážay, v tomto roku budú pokračovať
v obnove klubových športovísk. "S pomocou
európskych grantov sme rozbehli budovanie
sociálnych zariadení pri antukových ihriskách.
Vybudujeme tu nové WC, sprchy, šatne, prípojky elektriny a vody, ktoré doteraz chýbali.
Po ich dobudovaní tu budeme môcť organizovať turnaje, ale aj tenisové a volejbalové tréningy na lepšej úrovni. Na jeseň sme začali
výstavbu dvoch plážových pieskových ihrísk,
na ktorých sa okrem volejbalovej mlade bude môcť realizovať aj verejnosť, pretože v Pezinku, na rozdiel od Svätého Jura, Senca a iných okolitých menších miest, takéto športovisko chýba. Chystáme aj rekonštrukciu haly VTC. Keďže nemá predpísanú výšku stropu, museli sme mať
doteraz na oficiálne súťaže výnimku. V rámci rekonštrukcie upravíme
svetlú výšku, nevyhnutné budú aj úpravy palubovky, zateplenia, izolácie
a kúrenia, čím sledujeme zníženie spotreby energií."
(mo)

Podieľajte sa aj vy na zveľaďovaní svojho mesta či obce, využite zákonnú možnosť rozhodnúť o tom, ako budú použité 2 percentá vašich daní, ktoré by inak
boli odvedené štátu.
Prečo nadácia REVIA?
Lebo nás už poznáte, sme tu od
roku 1996 a spoločne robíme
dobré veci. V rokoch 2002 – 2005
ste nám darovali z daní sumu 2
477 737 Sk, ktorú sme zúročili a
použili na rozvoj malokarpatského regiónu, pre radosť jeho
obyvateľov, či na riešenie ich potrieb a problémov.
V roku 2004 ste cez REVIU darovali z 2% daní 802 198 Sk, ktoré
boli použité:
1. Grantový program nadácie
– podporil projekty detských
ihrísk, aktivity športových klubov,
materských centier, festivaly, koncerty mládeže, tvorivé dielne, aktivity detí a znevýhodnenýcyh spoluobčanov, zachovanie folklórnych tradícií... (156 930 Sk).
2. Podľa darcami určeného
účelu sa rekonštruovali priestory
Centra výchovnej a psychologickej prevencie a prispeli sme k budovaniu ubytovacieho zariadenia
pre odchovancov z detských domovov v Pezinku. Podporila sa
zdravotná rehabilitácia Maťa Kohúta, celoročné aktivity mestskej
organizácie Únie žien v Pezinku a
Športového klubu Malé Karpaty z
Modry, rozšírila sa školská knižnica ZŠ Častá o encyklopedickú
literatúru (393 600 Sk).
3. Zabezpečenie profesionálnej
kvality koordinácie a podpory
všetkých aktivít, prevádzka kancelárie, výdavky na služby, odmeny pracovníkov kancelárie a
externých spolupracovníkov (251
668 Sk).
Finančná kontrola z Ministerstva financií zisťovala dodržanie
účelu a lehoty poskytnutého podielu zaplatenej dane za roky
2002 a 2003 a bola 14. 11. 2005
úspešne ukončená, bez zistenia
nedostatkov.
Veríme, že sa k nám pridáte.
Vám všetkým, ktorí ste nám doteraz prejavili svoju dôveru ďakujeme!

