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V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA boli v prvom kole 2. marca 2004 schválené
projekty týchto uchádzačov: Okresný
výbor Jednoty dôchodcov, obvod
Pezinok, na športové hry seniorov 2000 Sk, Základná škola Kupeckého
ul., Informáčik, I. etapa - 8400 Sk.

Najbližšie zasadnutie grantovej
komisie bude 1. júna 2004. Uzávierka 2. grantového kola je 14.
mája! Projekty, predložené po
tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.
Zuzana Frnová

Spoločnosť Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa ponúkli príležitosť pre Asociáciu komunitných nadácií Slovenska, ktorej členom je aj komunitná nadácia REVIA, založiť Kluby darcov v mieste ich pôsobenia a
rozvinúť projekt, ktorý podporuje myšlienku darovania. Ide o klub fyzických
osôb, ktoré sa rozhodnú darovať finančné prostriedky na neziskové dobrovoľnícke projekty obyvateľov prostredníctvom nadácie.
Členmi Klubu darcov REVIE sa zatiaľ stalo pätnásť členov, medzi ktorými
sú Pezinčania - Roman Mács, Viera Radičová, Tatiana Sroková, Magdaléna Mikletičová a Ladislav Briestenský. Pätnástka členov prispela sumou
25 334 Sk.
Ďakujeme a veríme, že sa pridajú ďalší.
Zuzana Frnová

V Mestskom múzeu v Starej radnici
bude koncom apríla otvorená nová
výstava - historický dokument Mariánske púte o mariánskych tradíciach.
Výstava dokumentuje Mariánske
púte nielen ako udalosť náboženskú,
ale aj spoločenskú a kultúrnu. Návštevník sa stretne so zaujímavými

exponátmi - obrázkami, plastikami a
rôznymi predmetmi, ktoré sa predávali na pútiach a dotýkajú sa aj nášho
mesta.
Výstava je výsledkom spolupráce s
chorvátskym veľvyslanectvom v Bratislave, ktoré ju zatiaľ prezentovalo
len v Bratislave.
(mo)

Minulý mesiac predstavil Bratislavský samosprávny kraj svoju ponuku v
cestovnom ruchu na podujatí Holiday World v Prahe. Po januárových prezentáciách na veľtrhoch cestovného ruchu v Brne, Bratislave a Viedni to
bola štvrtá účasť BSK na medzinárodných podujatiach.
Návštevníci výstavy v Prahe sa zaujímali o kultúrne a historické pamiatky, ubytovanie v Bratislave a okolí, najmä autokempingy, regionálne a medzinárodné cyklistické trasy, možnosti letnej rekreácie a turistiky v Malých
Karpatoch, výlety loďou po Dunaji a ponuku Malokarpatskej vínnej cesty,
ktorú mnohí dobre poznajú a radi navštevujú.
Ďalšie informácie o účasti BSK na spomínaných podujatiach a kontakty
na zahraničné subjekty, ktoré majú záujem o spoluprácu so subjektmi v
území BSK, ako aj informácie o pripravovaných prezentáciách a možnostiach spolupráce s BSK poskytne záujemcom oddelenie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce na tel. č. 02/6820 6344 alebo e-mailovej adrese: cestovnyruch@region-bsk.sk .
BSK - Oddelenie cestovného ruchu
a cezhraničnej spolupráce

