V stredu 21. júna sa o 16.00
hod. uskutoční v nových priestoroch Cafe-travel na Holubyho ul.
21 tradičné stretnutie subjektov
cestovného ruchu, ktoré je už
roky "inventúrou" pripravenosti
mesta pred blížiacou sa letnou
turistickou sezónou. Pozývame
naň všetkých, ktorí v Pezinku a
jeho okolí poskytujú služby pre
turistov – ubytovacími a stravovacími zariadeniami počnúc, cez
cestovné kancelárie, kultúrne
inštitúcie až po Informačné centrum a športové zariadenia. Bližšie informácie možno získať na
Mestskom úrade v Pezinku, č.
dverí 9, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

Centrum pre rodinu (CPR) – MaMaTaTaJa v Pezinku, ďakuje Západoslovenskej energetike, nadácii
PONTIS za podporu pri uskutočňovaní projektu Vzdelávajme sa. Pod
týmto názvom prebehli v priestoroch CPR viaceré kurzy.
Boli to kurzy anglického jazyka,
na ktoré sa prihlásilo veľké množstvo mamičiek a neboli sme schopní všetky ich uspokojiť (ďalšie kurzy
otvárame v septembri). Mamičky
najviac ocenili učebnice Headway,
ktoré spolu s pracovným zošitom,
slovníkom i CD zakúpila nadácia
PONTIS.
Počítačové kurzy boli atraktívne

V utorok 25. apríla sa uskutočnila v knižnici na Cajle prezentácia
publikácie Petra Sandtnera Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej
obce Cajla. Na stretnutie s autorom prišli viacerí občania z tejto
časti mesta a Pezinka. Poslanec
MsZ Mgr. Stanislav Pátek osobitne medzi účastníkmi privítal
salezianskeho kňaza PhDr. Štefana Šilhára, SDB, ktorý pochádza
z Cajle, dlhé roky pôsobil v Ríme a
v publikácii je mu venovaná stať o
jeho primíciach v roku 1968.
Novú knižku o Cajle prezentoval
S. Pátek a sám autor. Pozostáva z
dvoch častí. V prvej sú state o pamiatkach (Kostol Povýšenia sv.
Kríža, Kalvária, Kaplnka sv. Lukáša v Psychiatrickej liečebni, cintoríny, kúrie, mlyny), v druhej zachycuje život obyvateľov (Hodové
zvyky, Ochotnícke divadlo, Vápenníctvo, Cholerová epidémia,
Púte do Mariatálu, Primície, Požiare).
Vo štvrtok 4. mája sa v Grinave

Malokarpatská komunitná nadácia Revia podporuje kvalitu života v Pezinku aj zásluhou fungujúceho projektu Klubu darcov.
Tretí rok sa v ňom združujú ľudia, ktorým myšlienka filantropie nie
je cudzia. Svojimi finančnými darmi môžu pomôcť zrealizovať
mnohé projekty. V prípade darovanej sumy vyššej ako tisíc korún
sú darcovia zahrnutí do rozhodovacieho procesu a podieľajú sa
na rozhodovaní, kde budú finančné prostriedky použité.
Partneri Klubu – Konto Orange a Slovenská sporiteľňa – doplnia
každý dar rovnakou sumou (na jedného darcu maximálne 5 tisíc
Sk), to znamená, že ho dvojnásobne zhodnotia.
Vďaka Klubu darcov sú zrekonštruované detské ihriská, pomáhame zachovať ľudové zvyky v regióne, podporujeme školské aktivity, divadelný festival Cibulák, zabezpečujeme kontinuitu činnosti
Materského centra, Centra voľného času, orientačných bežcov,
športových lezcov a ďalšie.
Momentálne má klub 133 darcov, ktorí venovali sumu vyše 23
tisíc Sk. Nie je vôbec potrebné darovať veľkú sumu, ale ak sa pridáme viacerí, opäť pomôžeme realizácii mnohých zaujímavých
aktivít v meste.
(Revia)

najmä pre mamičky, ktoré nemajú
doma PC a pred návratom do práce
si potrebovali zopakovať a oprášiť
zabudnuté vedomosti. O detičky
mamičiek sa v čase kurzu starala
opatrovateľka, ktorá im bola plne k
dispozícii. Mamičky sa mohli venovať štúdiu a detičky sa začínali osamostatňovať, tak ako onedlho v
škôlke.
Zvláštnou skupinou na kurzoch
boli tehulky. Pre tie sme pripravili
psychoprofylaktický kurz, zameraný najmä na cvičenia pred pôrodom. Na fit loptách, na ktorých
cvičili vďaka peniažkom z nadácie
PONTIS, sa naučili uvoľniť si sval-

uskutočnila prezentácia druhej
publikácie P. Sandtnera Pamiatky
a zaujímavosti niekdajšej obce
Grinava.
Obe publikácie bude možné
kúpiť v Informačnom centre na
Radničnom námestí.

stvo namáhané počas tehotenstva,
či uľaviť si od pôrodných bolestí počas pôrodu. No nezabudlo sa ani
na cvičenia po pôrode, ktoré mamičkám uľahčia dojčenie či vrátia
postavu spred tehotenstva.
Veríme, že i v budúcnosti budeme
môcť za pomoci nadácie PONTIS
(alebo inej) pomáhať ľuďom (najmä
zo znevýhodnených skupín, akou
určite je i matka na materskej dovolenke, či rodina s malými deťmi).
Kurzy, školenia, semináre aj tábory
im umožnia nájsť si miesto v našej
spoločnosti i na trhu práce.
Katarína Demovičová
koordinátor projektu

Peter Sandtner (20) je študentom
Pedagogickej a kultúrnej akadémie v
Modre. Viac rokov sa zaoberá históriou mesta, pôsobí ako mestský
sprievodca a lektor v kurze sprievodcov, je aktívnym dopisovateľom do
viacerých novín, prispieva aj do Pezinčana.
(mo)

VINIČNÉ – V dňoch 12. – 18. júna
sa uskutočnia vo Viničnom 6. akademické majstrovstvá sveta v lukostreľbe. Organizátormi podujatia sú Obec Viničné s Lukostreleckým oddielom, Slovenským lukostreleckým zväzom a Asociáciou univerzitného športu. Na
súťaži sa zúčastní vyše 220 lukostrelcov z 28 krajín Európy, Ameriky, Ázie a Afriky.
Ide o vrcholné športové podujatie, ktorým bude žiť celý Pezinský
mikroregión. Oficiálne otvorenie
bude v utorok 13. júna o 18.00 hodine na Radničnom námestí v Pezinku.
Ako nám povedal starosta obce
Štefan Lenghart, na majstrovstvá
sveta sa starostlivo pripravujú,
okrem organizačnej stránky venujú pozornosť zlepšeniu športového areálu v ktorom pribudol nový prístrešok pre divákov. Pre návštevníkov bude pripravené bohaté
občerstvenie.
(mo)

BRATISLAVA – Dňa 27. apríla
Spoločnosť Tesco Stores SR spustila charitatívny projekt s názvom
TESCO charita v roku 2006. Bude
realizovaný formou finančnej
zbierky, ktorú budú zabezpečovať
dobrovoľníci. V pezinskom Tescu
to bude v termínoch: 11. – 14. mája, 15. – 18. júna, 13. – 16. júla, 17.
– 20. augusta, 14. – 17. septembra
a 12. – 15. októbra.
V tomto roku celý výťažok zbierky
z Tesca Pezinok získa Detský do(mo)
mov Modra-Harmónia.

V čase okolo 15. – 20. apríla sa
niekoľko občanov obrátilo na Mestský úrad i na Mestskú políciu so
sťažnosťou na neobvyklý zápach
šíriaci sa v niektorých častiach
mesta najmä vo večerných hodinách. Pôvodcom tohto odpadu
nebola skládka odpadu ale tzv.
zahnojovanie vinohradov močovkou a hnojom, ktoré sa vykonáva
každoročne. Tento zápach je
možno nepríjemný, ale pre ľudský
organizmus neškodný.
(r)

REKLAMA

