Organizátori dobrovoľnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV 2007
v Pezinku – Liga proti rakovine a
Klub VENUŠA Pezinok – vyhodnotili tohtoročnú akciu, ktorá sa uskutočnila 13. apríla.
Na organizovaní v Pezinku sa
podieľali Klub Venuša a skauti 61.
zboru Modrý oblak. Do zbierky sa
zapojili dobrovoľníci zo základných škôl (ZŠ Orešie, Na bielenisku, Holubyho), stredných škôl
(SOU na Komenského ul., Obchodná akadémia, Gymnázium),
miestna organizácia Únie žien,
Územný spolok Červeného kríža
(ZO Pezinok, Limbach a Malacky)
a obecné úrady vo Viničnom a Slovenskom Grobe. Klub Venuša s
dobrovoľníkmi vyzbieral 152 568
Sk, skauti ďalších 34 411 Sk.
Je potešiteľné, že v tomto roku
sa rozšírili rady dobrovoľníkov,
ktorí sa pridali k tejto humánnej
zbierke. Aj preto bol výsledok taký
skvelý. Dôležitou vlastnosťou bola

aktivita všetkých zúčastnených
hliadok. V obciach boli hliadky na
uliciach a zapojili sa aj základné
školy.
Touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na

zbierke i tým, ktorí akoukoľvek sumou prispeli na túto humánnu akciu. Ďakujeme, že pomáhate plniť
poslanie Ligy proti rakovine.
Anna Štilhammerová,
vedúca klubu Venuša

Dôležitým bodom rokovania mestského zastupiteľstva bolo aj rozhodnutie zastaviť všetky rokovania a
prípravné práce na odpredaji areálu
Rozálka (pezinská pažiť). Ide o
areál s výmerou 17,5 hektára, ktorý
je majetkom mesta a rozprestiera
sa medzi Strednou školou Policajného zboru a Hasičským areálom.
Už od polovice deväťdesiatych
rokov prebiehali mnohé rokovania a
boli vyhotovené štúdie využitia tohto
pozemku na výstavbu bytových a
rodinných domov po jeho odpredaji.
Hovorilo sa aj o spoločnom investovaní, zasietení alebo dokonca výstavbe a odpredaji hotových domov
a bytov.

Už pred štyrmi rokmi sa však
objavili aj hlasy proti predaju, za
zachovanie lokality na rekreačnošportové účely, alebo ako rezervy
na výstavbu vo vzdialenej budúcnosti. Bol som tiež jedným z tých,
ktorí hovorili, že niečo by sme mali
zanechať aj našim deťom a vnukom. Tieto hlasy silneli najmä po
minuloročných voľbách. Argumentom bolo i to, že Mesto už nevlastní podobný kvalitný pozemok, s takouto mimoriadnou rozlohou. Som rád, že názory smerujúce k zachovaniu Rozálky v majetku mesta a jej využitia v prospech všetkých občanov mesta
nakoniec zvíťazili (proti bol len

jeden poslanec a dvaja sa hlasovania zdržali), čo znamená, že
Rozálka sa predávať nebude.
Som presvedčený, že rozhodnutie zastupiteľstva prišlo v pravý
čas a z dlhodobého hľadiska je
rovnako strategické ako ekonomické. Na tomto pozemku môže
byť v budúcnosti mestské kúpalisko, klzisko, športová hala s parkoviskom, ale aj nový futbalový areál
alebo iný športový komplex. To
všetko by sa však malo plánovať
po dostatočnej diskusii s občanmi,
ich informovanosti a zvážení ekonomických možností či potrieb
obyvateľov.
Oliver Solga

V stredu 28. marca bol oficiálne komunikácií a trasa chodníka bola
otvorený pezinský Vinohradnícky vyznačená.
naučný chodník. Bol vybudovaný
Prechádzka po naučnom chodz prostriedkov Európskej únie, níku je veľmi zaujímavá a poučná.
nášho štátu a Mesta Pezinka. Cel(mo)
kové náklady predstavujú 816 tisíc (Ako píšeme na inom mieste, raSk. Výstavba trvala sedem mesia- dosť z tohto diela netrvala dlho,
cov.
Na sedemkilometrovej trase chodníka je
umiestnených dvanásť
informačných tabúľ a
dve orientačné mapy.
Súčasťou chodníka sú
aj dve odpočívadlá so
stolmi a lavičkami. Zrekonštruovaná bola i vahadlová studňa. Zakonzervované boli ruiny
múrov pôvodného Peregského domu, spevnili sa niektoré úseky Pri jednej z informačných tabúľ.

vandali už časť zariadenia chodníka stačili zničiť. Smutné.)

Jedna z hliadok pezinských skautov.

Vahadlová studňa.

V pondelok 26. marca pozval
primátor mesta Oliver Solga pedagogických zamestnancov pezinských škôl a školských zariadení
všetkých stupňov do Domu kultúry, aby spoločne oslávili Deň učiteľov. Učitelia strávili príjemný
večer pri muzikálovej komédii
Každý má svojho Leona (s Karin
Olasovou a Pavlom Peschlom
ml.), po ktorej sa im prihovoril slávnostnou rečou primátor mesta a
ocenil učiteľov, ktorí prispievajú k
vysokej úrovni školstva v Pezinku.
Pri tejto príležitosti prevzali ocenenia a pamätné listy: Mgr. Mária
Radimáková (učiteľka na ZŠ Fándlyho ul.), Lýdia Babalová (riaditeľka MŠ Svätoplukova ul.) a Ing.
Ľubomír Macháček (riaditeľ ZŠ s
MŠ Orešie).
Viera Tóthová

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenili pedagogických pracovníkov
škôl a školských zariadení Bratislavského kraja. Ocenených bolo
štyridsať pedagógov na základe
návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení. Z Pezinka boli
ocenené: Mgr. Jana Guštafíková, zástupkyňa riaditeľa SOU M.
R. Štefánika v Pezinku a Oľga Matejovičová, učiteľka Gymnázia
Pezinok. Blahoželáme.
(mo)

Chcem poďakovať vedeniu Mesta Pezinka za pekný darček, ktorý
pripravili pre všetkých učiteľov v
našom meste v podobe hudobného muzikálu.
Úprimne chcem poďakovať aj za
moje ocenenie, ktoré som dostala
dňa 26. marca pri príležitosti Dňa
učiteľov.
Toto ocenenie si veľmi vážim,
bolo pre mňa príjemným prekvapením. Je to pre mňa česť, ale zároveň aj výzva na ďalšiu ešte kvalitnejšiu prácu v našej MŠ. Spolupráca s Mestom – našim zriaďovateľom, je príkladom pre mnohé iné
mestá a obce.
Zároveň ďakujem celému kolektívu za podporu a ochotu. Bez nich
by som toto ocenenie určite nedržala v ruke. Pri plnení pedagogickej práce majú vždy úsmev na tvári,
trpezlivosť, pochopenie a vytvárajú
príjemnú atmosféru pre všestranný
rozvoj našich drobcov.
Naďalej sa budem snažiť o kvalitu
služieb v našej materskej škole,
aby sa deti aj rodičia vždy s radosťou k nám vracali.
Lýdia Babalová

