Stredné odborné učilište, Komenského ul. v Pezinku
a Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre koncom roku 2004 požiadali o poskytnutie nenávratného
príspevku z Európskeho sociálneho fondu na projekt
Otvorený región.
Účelom schváleného projektu, ako nás informovala
riaditeľka SOU Mgr. Elena Jurčíková, je zlepšenie odbornej pripravenosti študentov pri uplatnení na trhu
práce. Projekt sa zameriava na rozširovanie kvalifikácií
v oblasti ovládania práce s výpočtovou technikou a jej
využívanie vo vyučovacom procese, poskytovanie širšieho rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva poskytovaného učiteľmi stredných škôl tak, aby
profesijné smerovanie žiakov bolo prepojené s potrebami trhu práce a orientované na oblasť malého a

V Pezinku sa z iniciatívy mladých
ľudí a Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) Bratislava-okolie podarilo oživiť činnosť Miestneho spolku SČK. Vo
februári tohto roku vznikol nový
Miestny spolok SČK Pezinok II.
Činnosť spolku v prvom roku činnosti sa zameriava na tieto akcie:
13. 4. sa členovia zapojili do finančnej zbierky Deň narcisov na podporu Ligy proti rakovine;
27. 4. sa uskutočnia prednášky o
prvej pomoci na stredných školách
v rámci prvého svetového Týždňa
bezpečnosti cestnej premávky –
BESEP. Hlavným cieľom BESEP je
zvýšiť vedomie o dopadoch dopravných úrazov, najmä medzi mladými ľuďmi, upozorniť na celosvetový problém dopravnej nehodo-

stredného podnikania. Špecifikum prípravy žiakov
SOU a SVOŠ je v ich smerovaní do praxe, ako odborne a prakticky pripravených zamestnancov na trh
práce v Slovenskej republike a tiež v Európskej únii. Do
projektu v období dvoch školských rokov bude zapojených 630 žiakov a 55 pedagogických pracovníkov.
SOU, Komenského ul., Pezinok a SVOŠ Modra usporiadali 26. apríla Deň otvoreného regiónu. V rámci podujatia sa uskutočnili prezentačné akcie na oboch školách, kde študenti pozvaných hostí informovali o svojich školách, mestách, regióne, o remeslách, turistickom ruchu a vidieckom turizme. Na prezentáciach sa
podávali originálne špeciality – fazuľová polievka, kačacina, lokše, obľúbené pečivá, ktoré pripravili v školskej
jedálni v Pezinku, v Modre zas degustovali vína. (mo)

vosti a podporiť preventívne aktivity, ktoré účinne pomôžu predchádzať nehodám v cestnej premávke
a v doprave vôbec. Tréning prvej
pomoci bude viesť kvalifikovaný
lektor, študenti sa dozvedia o základoch poskytovania prvej pomoci
a sami si budú môcť získané vedomosti vyskúšať na modelových situáciach.
29. 5. v spolupráci s Národnou
transfúznou službou zorganizujeme odber krvi v Dome kultúry – vítaní sú pravidelní darcovia krvi ale
aj prvodarcovia. Presný čas odberu
spresníme.
Od mája do októbra bude v supermarkete Tesco prebiehať akcia
Tesco charita. Táto finančná zbierka je určená na pomoc starším ľuďom. Akcia bude trvať vždy štyri dni

v týždni, jej organizátormi sú SČK a
Spoločnosť Tesco. Vyzývame preto
všetkých občanov, ktorí by mali
záujem zúčastniť sa na tejto zbierke ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili v MS SČK Pezinok II.
Taktiež privítame všetkých, ktorí
sa chcú zapojiť do našej činnosti.
Členstvo v SČK je dobrovoľné, členom sa môže stať každý, kto
súhlasí s princípmi ČK a dosiahol
vek 15 rokov. Členské na rok je 30
Sk. Princípy, ktorými sa riadime:
humanita, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota
a univerzálnosť.
Kontakty – e-mail: msck@zoznam.sk, tel. 0904 976 283 Matej
Belan, predseda MS SČK, všeobecné informácie o SČK: www.
redcross.sk.
Matej Belan

Študentský parlament a Centrum
voľného času usporiadali koncom
marca v EPIcentre turnaj v stolnom
futbale. Štartovalo na ňom štrnásť
dvojčlenných družstiev.
V kategórii stredných a základných škôl si prvenstvo vybojovali
Róbert Lacza a Pavol Illy. Ďalšie
dve priečky obsadili dievčenské
tandemy – Vanda Švarcová a Lucia Vachová a Lucia Kocandová a
Alica Danielisová.

V kategórii vysokoškolákov a
verejnosti sa na prvom mieste
umiestnili Kristián Križanovič a
Igor Prievozník, druhé skončili
dievčatá – Romana Jurinová a
Katarína Dzíbelová a tretí Jakub
Granec s Michalom Bužekom.
Podujatie podporili Mesto Pezinok, Malokarpatská nadácia Revia a Saleziáni dona Bosca.
(km)

Občianske združenie Radosť
– Folklórne divadlo pri KC v Pezinku ďakuje za poskytnutie finančnej podpory Malokarpatskej komunitnej nadácii Revia,
Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava a Mestu Pezinku.
(ra)

LIMBACH – Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov
usporiada v sobotu 28. apríla 6.
Limbašskú ochutnávku hroznových vín. Podujatie sa uskutoční
v čase od 13.00 do 22.00 hod. v
Centre oddychu Gaudium. Jeho
cieľom je zhodnotiť vína malokarpatskej oblasti a porovnať
ich so susednými regiónmi.
Ochutnávka je zaradená do
súťaže Národný salón vín a
Sieň slávy malokarpatských
vín.
(r)

Tak ako v minulosti, tak aj tento
rok si v Pezinku pripomenieme
Sviatok práce – 1. máj. V nedávnej minulosti oslavy sviatku práce
organizovala Komunistická strana Slovenska ako jediná, uvedomujúc si dôležitosť a aktuálnosť
odkazu tohto významného dňa
pre všetkých ľudí, ktorým záleží
na poctivej práci, pre každého, v
dôstojných podmienkach a za primeranú odmenu. V posledných
rokoch už opodstatnenosť osláv
Sviatku práce potvrdzujú aj iné
politické strany a to konkrétne
Smer-SD, ktorá svojou účasťou
na oslavách potvrdzuje že to nie
sú iba stranícke oslavy KSS, ale
celosvetové oslavy všetkých pracujúcich a bojovníkov za ľudské
práva presne tak ako na začiatku.
Ako sa to vlastne začalo?
Už v roku 1889 na Medzinárodnom robotníckom zjazde v USA
bolo prijaté uznesenie, aby bol 1.
máj od roku 1890 vždy dňom medzinárodnej demonštrácie požiadavok pracujúcich – Sviatkom
práce. Bola to reakcia na demonštrácie za práva robotníkov konané už od rokov 1872 a 1873, ale
hlavne na pamäť všeobecného
štrajku a masových demonštrácii
chicagských robotníkov, ktoré sa
konali roku 1886 za 8-hodinový
pracovný čas (vtedy bol bežný 14hodinový pracovný čas). V roku
1886 sa všade v USA, od New
Yorku po San Francisco, zdvihla
vlna demonštrácií. Centrom boja
bolo Chicago, do ulíc ktorého vyšlo 1. mája 40 tisíc štrajkujúcich.
Štrajky pokračovali ešte dva dni,
avšak 3. mája využila polícia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi a začala paľbu do robotníkov. Šesť osôb bolo zabitých a
päťdesiat ťažko ranených. Po krvavých udalostiach v Chicagu
rozpútali úrady v celých USA štvanice proti robotníckemu hnutiu a
masovo zatýkali. Po vzniku ČSR v
roku 1919 bol 1. máj vyhlásený za
štátny sviatok. Prvomájové oslavy
sa niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933
– 1938 vyjadrovali protest proti
fašizmu a vojne.
Tak ako vtedy, tak aj dnes je 1.
máj aktuálny keďže máme veľa
nezamestnaných, čo sa prejavuje
aj na zhoršovaní sa pracovných
podmienok zamestnaných. Aj v
dnešných dňoch je dôležité zúčastniť sa a poukázať na neduhy
spoločnosti ktoré sú takmer rovnaké ako pred sto rokmi.
Vladislav Marušic
KSS Pezinok

