lej vystúpia: Ohňová šou skupiny
Vargar, skupina Bebe stars, speváčka Ingola, speváci zo Superstar 2 Petra Kepeňová, Jakub Petraník, Richard Vida, Matej Koreň.
Celým večerom bude sprevádzať
DJ Peťo Horník. Nebude chýbať
tombola a dražba dresov.
Príďte spolu s nami osláviť výročie pezinského futbalu a zabaviť
sa pri dobrom športe a kultúrnom
programe.
(PŠC)

V našom meste sa pripravuje ďalšie zaujímavé športové podujatie.
Bude ním v dňoch 6. a 7. októbra Stolnotenisový maratón, v rámci ktorého budú dve trojčlenné družstvá hrať 24 hodín non-stop. Bude to pokus o oficiálny slovenský rekord.
Organizátormi podujatia, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry, sú František Béber, Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku a Mesto Pezinok pod
záštitou primátora Olivera Solgu. Garantom akcie je Slovenský stolnotenisový zväz, generálnym sponzorom Stavoimpex a hlavnými sponzormi
Nadácia REVIA, Akruks a Böttcher.
Význam podujatia podčiarkuje aj to, že sa bude bojovať o Pohár prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.
Hlavná súťaž – maratón sa začína 6. októbra o 15.00 hod., ukončenie
zápasu bude 7. októbra o 15.00 hod.
Podujatie bude mať aj bohatý sprievodný program. V piatok 6. 10. o
16.00 hod. sa začína exhibičný zápas profesionálov, o hodinu neskôr
bude turnaj sponzorov a osobností. O 18.00 turnaj detí do 15 rokov a o
20.00 hod. zápasy a turnaje pre verejnosť. V sobotu 7. 10. o 10.00 hod.
sa začína turnaj detí do 15 rokov, o 12.00 hod. ukážka tréningu detí a o
13.00 hod. turnaj o pohár S.T. Maratónu.
Ako sa zrodil Stolnotenisový maratón? Spýtali sme sa na to hlavného
organizátora Františka Bébera: – Takéto podujatie som chcel urobiť už
na základnej vojenskej službe, ale nenašiel som vtedy u veliteľov pochopenie. S úmyslom oživiť starú myšlienku som oslovil nášho primátora,
ktorý mi vyšiel v ústrety. V spolupráci s vedením Stolnotenisového klubu
ZŠ Na bielenisku začala myšlienka nadobúdať reálne kontúry a vyústila
do reálneho podujatia.
(mo)

Mesto Modra vás pozýva na tradičné oberačkové slávnosti pod
názvom Malokarpatské vinobranie
Modra 2006. Na podujatí vás radi
privítame v dňoch 22. – 24. septembra. V ponuke nebude chýbať
dobrá zábava, burčiak, vínko, špeciality malokarpatského regiónu,
ako aj bohatý kultúrny sprievodný
program.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční v piatok o 17.00 hod. Prvým
dúškom. Degustovať môžete na
medzinárodnej prehliadke vín Vinofórum Modra 2006, prvýkrát sa u
nás bude konať Strunobranie –
prehliadka folkovej, trampskej a
country hudby, v nedeľu napoludnie
si pochutnáte na burčiaku z fontány
Sv. Floriána.

Neodmysliteľnou a očakávanou
bude aj Intronizácia rytierov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu
spojená so slávnostnou bohoslužbou – 22. 9. o 15.00 hod. v kostole
sv. Štefana Kráľa. Nedeľa bude patriť alegorickému sprievodu, v ktorom sa predstavia nielen Modrania,
ale i celý malokarpatský región. Na
sprievodných výstavách sa predstavia modranskí seniori, prezentované budú staré dobové pohľadni-

ce, sochár Martin Dzurek s výstavou Anjeli. Deti zo základných škôl
návštevníkom ukážu vlastnoručne
vyrobené malokarpatské vinohradnícke strašiaky.
Všetky potrebné informácie, ako
aj kompletný program modranského vinobrania nájdete na www.
modranet.sk, www.modra.sk a na
tel. č. 033/647 2112, 033/647 2212,
rovnako aj na plagátoch.
Jana Kuchtová

Kto je sociálny kurátor pre deti
a mládež? Kto sú jeho klienti,
kam siaha jeho kompetencia a
aké sú možnosti jeho pomoci?
Od 1. septembra 2005 vstúpil do
platnosti zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorý prináša sociálnym kurátorom nové možnosti pri
výbere spôsobu práce a pomoci
svojim klientom. Opatrenia a pomoc sociálnej kurately pre deti a
mládež sa zameriavajú na odstránenie a zmiernenie porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa v závislosti od
závažnosti poruchy a situácie, v
ktorej sa dieťa nachádza.
V systéme štátnej správy vykonáva sociálnu kuratelu pre deti a
mládež oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku. Sociálnu kuratelu vykonáva predovšetkým pre
maloletých a mladistvých, u ktorých sa prejavili poruchy v správaní, predovšetkým opakovaným
zanedbávaním povinnej školskej
dochádzky alebo častými útekmi z
domu. Našimi klientmi sú mladí

ľudia, ktorí z rôznych príčin šikanujú svojich kamarátov, sú členmi
rôznych skupín, ktoré ich svojím
negatívnym vplyvom ohrozujú,
páchajú trestnú činnosť, požívajú
alkoholické nápoje, sú závislí od
hazardných hier, internetu, počítačových hier, drog a iných psychotropných látok alebo žijú skorým
sexuálnym životom.
Prvým krokom sociálneho kurátora s klientom je poskytnutie odborného sociálneho poradenstva
a informácií o možnostiach ďalšej
pomoci alebo sprostredkovanie
pomoci. Každému klientovi a jeho
rodine ponúkame možnosť využiť
odborné poradenstvo a intervenciu vo vybraných zariadeniach a
inštitúciách. Poskytujeme pomoc
pri vybavovaní úradných záležitostí, zastupujeme maloletých a
mladistvých v priestupkovom a
trestnom konaní, ponúkame bezplatnú pomoc odborného psychológa, spolupracujeme s Centrami
výchovnej a psychologickej prevencie, s políciou, mestskými a
obecnými úradmi, s akreditovanými subjektmi, s cirkevnými a
náboženskými organizáciami.

V priebehu tohto kalendárneho
roka spomínané oddelenie zorganizovalo viacero besied na školách, ktoré boli zamerané na monitoring a prevenciu sociálnopatologických javov. O besedu prejavilo
záujem 12 základných škôl v
okrese Pezinok. Naším cieľom
bolo pozitívne ovplyvniť postoje a
názory detí a dospievajúcej mládeže, a tým prispieť k zdravému
sociálnemu fungovaniu dnešných
mladých ľudí a k znižovaniu počtu
detí s problémami. Besedy poskytli zároveň priestor, kde mohli
deti anonymne diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú a o problémoch, ktoré ich trápia, a potrebujú pri ich riešení pomoc.
Vo vzájomnej spolupráci s Mestskou políciou v Pezinku oddelenie
vykonáva preventívne aktivity zamerané na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok u maloletých a mladistvých v čase školského vyučovania, ako aj vo večerných hodinách.
Plánujeme uskutočniť výchovno-rekreačný tábor pre deti s výchovnými problémami, resp. pre
deti v náhradnej rodinnej starostli-

vosti alebo deti ťažko zdravotne
postihnuté, ktoré majú obmedzenú možnosť zúčastniť sa na klasickom rekreačnom tábore. Výchovno-rekreačný pobyt sa bude pridržiavať špeciálneho programu,
zameraného na poruchy správania a rozvíjanie komunikačných a
sociálnych zručností. Realizačný
tím v súčasnosti konkretizuje jeho
náplň aj obsadenosť detskými
klientami. Úlohou takto zameraného pobytu bude poskytnúť deťom odborný, ale zároveň emočne
prijateľný priestor na saturáciu
svojich potrieb.
Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku prostredníctvom
sociálnych kurátorov pre deti a
mládež sa snaží prispievať k
zvládnutiu a riešeniu problémových situácií detí a mládeže. V
rámci činnosti úradu je dôležité
klásť dôraz na preventívne opatrenia a tvorbu priestoru na diskusiu o
témach, akými sú alkohol, drogy,
kriminalita, šikanovanie, domáce
násilie a výchovné problémy detí.
Mgr. Lucia Droščáková
sociálna kurátorka

PŠC Pezinok, futbalový oddiel, pozýva priaznivcov športu
na oslavy 85. výročia futbalu v
Pezinku, ktoré sa uskutočnia v
sobotu 23. septembra.
Program začína o 13.30 hod.
futbalovým zápasom Bývalí hráči
Slovenska – Bývalí hráči Pezinka.
Za slovenský výber nastúpia: Mentel, Petráš, Pecko, Majoroš, Jančula, Tomaschek, Soboňa, Šimon,
Tittel, Moravčík, Juraško, Zeman,
Timko, Krištofík, Demo, Galis,
Adamec a iní.
O 16.00 hod. začne majstrovský
futbalový zápas III. ligy PŠC Pezinok – Slovenský Grob. Cez prestávku bývalým hráčom Pezinka
odovzdajú čestné plakety, za asistencie 1. vicemiss Slovenska Katky Manovej.
Večerný program sa začína o
20.00 hod. Veľkú športovú zábavu
bude moderovať Katka Ivanková,
ktorú poznáme z jojkárskej šou
Dievča za milión. V programe ďa-

