Dňa 20. 9. 2006 sa konalo prvé
podovolenkové zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Začalo sa slávnostným odovzdávaním ocenení
BSK za rok 2005. Z rúk župana
Vladimíra Bajana prevzali Pamätný list predsedu BSK aj Alžbeta Strapáková, dlhoročná vedúca oddelenia školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Pezinku a
Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Strednej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre.
Pracovná časť zasadnutia sa
začala zložením sľubu poslanca
Dušana Figeľa, ktorý nastúpil ako
náhradník za Róberta Kaliňáka,
ktorý sa vzdal svojho mandátu.
Poslanci zobrali na vedomie

správu o plnení rozpočtu BSK k
30. 6. 2006, zamietli návrh na
združenie finančných prostriedkov
s hlavným mestom Bratislava na
rozšírenie a opravu Račianskej
ulice v Bratislave. Dôležitým bodom programu bola správa o
súčasnom stave školstva a návrh
niektorých racionalizačných opatrení na zefektívnenie jeho činnosti
na nasledujúce obdobie. Správa
priniesla kompletný pohľad na školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK, prehľad jednotlivých učebných a študijných odborov a ich
obsadenosť. Návrh na úpravu siete škôl sa dotkol aj stredných odborných učilíšť v našom meste a to
formou zlúčenia SOU na Komenského ulici, SOU na ul. Milana Ras-

tislava Štefánika v Pezinku a SOU
lesníckeho v Modre-Harmónii k
1. 1. 2007. K predloženým návrhom sa rozvinula diskusia, pričom
poslanci poukázali na nedostatočnú pripravenosť navrhovanej racionalizácie a jej unáhlený termín.
Na základe toho bolo prijaté uznesenie v pozmenenom znení, ktoré
uložilo Úradu BSK analýzu dopracovať a opätovne predložiť na prerokovanie komisiám a potom zastupiteľstvu. Posledné body rokovania patrili prevodom a nájmom
nehnuteľností.
Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva BSK sa bude konať dňa 25.
októbra.
Ing. Jana Pešková
poslankyňa BSK

l GLAZÚROVANIE VANÍ. Tel.
0905 983 602.

Vláda Slovenskej republiky v
septembri odvolala z funkcie prednostu Obvodného úradu Pezinok
Mgr. Jozefa Vlada a na tento post
schválila nominanta Smeru JUDr.
Vojtecha Baláža.
J. Vlado (SDKÚ) funkciu prednostu Okresného úradu, po jeho
zrušení Obvodného úradu, zastával od roku 2003.
(mo)

Začiatok pôvodne plánovaného
ďalšieho kurzu mestských sprievodcov avizovaný na október sa z
organizačných dôvodov presúva
na začiatok budúceho roka. O náhradnom termíne budeme záujemcov včas informovať prostredníctvom časopisu Pezinčan a
webovej stránky mesta.
(EL)

l PRENAJMEM priestory na podnikanie v centre Pezinka. Tel. 0903
719 852.
l REKONŠTRUKCIE striech –
kompletné strešné dodávky. Tel.
0903 719 852.
l DÁM DO PRENÁJMU skladové
2
priestory v Modre, hala 130 m ,
2
dvor s vrátnicou 400 m . Tel. 0903
457 991.
l SPRAVÍTE zámk. dlažbu? 0904
449 935.
l PREDÁM tehly priečkové. 0904
449 935.
l KÚPIM použitý vysúv. rebrík
dlhý 7 – 8 m + zámk. dlažbu. 0904
449 935.
l Vysokoškoláčka DOUČÍ matematiku. Tel. 0903 927 638.

z Pezinka uvedie v piatok 10.
novembra v malej sále Domu kultúry premiéru spevohry Vínko, vínko
– tvrdý chlebík.
Program bol zostavený podľa knižných ukážok pezinského rodáka
Ing. Vladimíra Nosáľa. Divadelný scenár a réžia PaedDr. Kamil Baxa.
Pri tejto príležitosti bude o 17. hodine otvorená výstava výšiviek.

Životný a pracovný svet žien, mužov a detí veľmi priamo ovplyvňuje politika a rozhodnutia urobené v ich vlastnej obci, v ich vlastnom meste. Pri
presadzovaní rovnosti šancí v komunite sú práve
političky dôležitými aktérkami.
A práve z tohto dôvodu sa v rámci cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskom 15. septembra 2006 konal v
obci Suchohrdly u Znojma trojstranný seminár
Všedný deň v obecnej rade. Seminár sa konal v rámci
projektu GEKO, ktorý si kladie za cieľ posilniť rovnosť
šancí medzi mužmi a ženami v EUROREGIÓNE
Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko.
Veľmi rada som prijala pozvanie na tento seminár,
pretože už pri čítaní pozvánky som tušila, že sa dozviem veľa zaujímavého a budem mať možnosť stretnúť sa so ženami, ktoré svoj život zasvätili komunálnej politike. A moje očakávania sa naplnili. Prvá časť
programu bola venovaná téme Rovnosť šancí a politika – stav v Rakúsku, Českej republike a Slovenskej
republike. Prednášajúce z jednotlivých krajín vo svojich príspevkoch zašli až do histórie udelenia volebného práva ženám (v ČSR v roku 1920), venovali sa
vývoju účasti žien vo verejných funkciách až po

súčasnosť. Zaujímavosťou je, že v Rakúsku je zastúpenie žien vo verejných funkciách najväčšie vo
vrcholových orgánoch a na lokálnej úrovni najnižšie
(len 3 percentá rakúskych žien riadia mestá a obce).
Na Slovensku je po tohtoročných voľbách v NR 20
percent žien, vo vláde je jedna žena (6,25%) a z 2926
starostov a primátorov je 578 žien (19,75%). Samozrejme, že sa hľadali aj dôvody nízkej účasti žien v
politike. Mňa najviac zaujala ,,absencia ženskej solidarity", ale zazneli aj iné dôvody – politika je orientovaná rodovo, čo sa prejavuje už pri výchove detí, muž
sa nemusí starať o domáce zázemie, starostlivosť o
domácnosť väčšinou vykonávajú ženy, preto majú
menej času, mladé a vzdelané ženy neuprednostňujú účasť v organizáciách, ženy sa ťažšie zmierujú s
tým, že aj ich súkromie sa stáva politické. V druhej
časti programu sa v pracovných skupinách diskutovalo na tému, ako som sa dostala do politiky, čo ma
podporovalo, čo mi prekážalo a na tému, ako sa
môžu ženy presadiť v politike, ako presadzujú svoje
témy a požiadavky.
Projekt GEKO bude pokračovať aj naďalej, a ja s
radosťou prijmem ďalšie pozvanie na podobné stretnutia.
Ing. Jana Pešková, poslankyňa BSK

V ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pezinku máme už druhý rok zriadené
triedy Projektu alternatívneho
vzdelávania intelektovo nadaných
detí.
Tento rok 4. septembra zasadlo
do školských lavíc ďalších 11 takto
nadaných žiakov – prvákov. Sú to
žiaci nielen z Pezinka ale aj z Limbachu, Modry, Vinosad, Vištuka.
V čom je iné ich vzdelávanie? V
triedach pre nadané deti je menší
počet žiakov, špecifická atmosféra
na vyučovaní, nedirektívny prístup
učiteľov, práca na projektoch, diferencovaný prístup podľa aktuálnych výkonov žiakov, intenzívna
výučba angličtiny, informatiky a
prehlbujúci predmet obohatenie.
Do takejto triedy sa môže dieťa
dostať aj počas školského roka, ak
absolvuje inteligenčné testy, v pedagogicko-psychologickej poradni a dosiahne požadované výsledky.
(zš)

V stredu 8. novembra o 17.00
hod. sa uskutoční na Mestskom
úrade v Pezinku v zasadačke č. 12
stretnutie reálnych i potenciálnych
cyklomaratóncov. Už tradične sa
bude najprv nad fotografiami spomínať na uplynulý IV. ročník tohto
podujatia a zároveň pripravovať
nasledujúci. Známe je zatiaľ toľko,
že sa uskutoční 2. – 9. júna 2007 a
jeho cieľom je Slovinsko. O návrhu
trasy a technicko-organizačných
záležitostiach bude reč na avizovanom stretnutí.
(EL)

