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Zmeny v nadácii Revia
Vzhľadom na ukončenie 3ročného volebného obdobia správnej rady REVIE - Malokarpatskej
komunitnej nadácie, ku koncu roka
2004 nastali zmeny. Doterajší členovia Peter Bittner a Marián Šipoš
ukončili svoje členstvo z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti. Nová
správna rada má toto zloženie: Peter Huňor - ekonóm, predseda
správnej rady, Peter Guštafík - konzultant, prekladateľ, Iveta Hricová právnička, Ria Macsová - ekonómka a podnikateľka, Eva Megová personálna manažérka, Zlata Novotná - lekárka a Tomáš Zedníček finančný analytik.
Členmi grantovej komisie sú:
Zlata Novotná - predsedníčka, Daniela Klamová, Natália Maneková.
Investičná komisia: Peter Huňor,
Ivana Maťusová, Tomáš Zedníček,
Peter Guštafík. Marketingová komisia: Peter Bittner, Drahoslava Finková, Zuzana Frnová.
(zf)

Cestovné doklady pre deti
Od 1. januára 2005 nadobudla
platnosť novela zákona o cestovných dokladoch. Chceme
pripomenúť občanom, najmä
tým, ktorí sa chystajú cestovať
do zahraničia s deťmi, že deti
staršie ako 5 rokov musia mať
svoj vlastný cestovný doklad.
Len dieťa mladšie ako päť rokov
smie vycestovať do zahraničia bez
vlastného cestovného dokladu, ak
cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané. (Doteraz mohli cestovať bez pasu deti
do 15 rokov, ak ich rodič mal zapísané vo svojom cestovnom doklade).
Vycestovať len s vlastným cestovným dokladom môže občan
mladší ako 5 rokov, ktorý bol zverený do pestúnskej starostlivosti
alebo do výchovy iného občana
než rodiča, alebo nad ktorým bola
nariadená ústavná výchova.
Cestovný pas sa občanom vydáva s platnosťou na 10 rokov,
deťom do 5 rokov s platnosťou na 2
roky, deťom od 5 do 15 rokov s plat(ev)
nosťou na 5 rokov.

Vymenovanie riaditeľov škôl
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman odovzdal 3. januára 2005 riaditeľom
piatich škôl menovacie dekréty.
Medzi vymenovanými riadite ľmi
bola i Mgr. Elena Jurčíková zo
Stredného odborného učilišťa, Komenského ulica, Pezinok.
Predseda BSK vo svojom príhovore zdôraznil investičné zámery
týkajúce sa telocviční, športovísk či
dobudovaní knižníc, ktoré by študenti mohli využívať aj vo voľnom
čase. Zároveň vyzval riaditeľov na
užšiu spoluprácu pri tvorbe koncepcie rozvoja škôl, na čele ktorých
stoja.
(ri)

V tomto roku vyjde dvanásť čísel
Pezinčana, desaťkrát obvykle na
konci mesiaca a dva razy - v septembri pred Vinobraním a v decembri pred vianočnými sviatkami.
Termíny vydania Pezinčana: piatok 25.2., štvrtok 31.3., piatok
29.4., piatok 27.5., piatok 24.6.,
piatok 29.7., piatok 26.8., utorok
20.9., piatok 28.10., piatok 25.11.,
štvrtok 22.12.
Doručovatelia vám majú noviny
doručiť buď v termíne vydania alebo v nasledujúcich dvoch dňoch. V
prípade, že to bude v neskoršom
termíne, oznámte nám to na t. č.
033/641 3435.
(mo)
Najmodernejší coldsetový stroj na Slovensku v bratislavskej tlačiarni Petit Press, kde sa od januára tohto roku tlačí Pezinčan.
Snímka (mo)

Počas troch víkendov zbierky Pomôžte spolu s nami vyzbierali dobrovoľníci pre Špeciálnu školu v Pezinku 109 051 Sk. Celkový výťažok
zbierky v pezinskom hypermarkete
Tesco použijú na výchovu a vzdelávanie autistických detí. V rámci celkového hodnotenia výsledkov projektu Pomôžte spolu s nami, ktorý
prebiehal na celom Slovensku, sa
aktivisti organizujúci zbierku v hypermarkete Tesco Pezinok umiestnili na štvrtom mieste. Aj tento fakt

hovorí, že Pezinčania majú srdcia
otvorené a nie sú ľahostajní k potrebám ľudí, ktorí pomoc potrebujú.
Projekt Pomôžte spolu s nami
organizovala spoločnosť Tesco so
Slovenskou humanitnou radou národným dobrovoľníckym centrom združujúcim viac ako 170 humanitných a charitatívnych organizácií na Slovensku.
Všetkým darcom ďakujeme za
spoluprácu.
Mgr. Elena Kašiarová

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
Pezinok 6. novembra 2004 usporiadala v Dome kultúry v Pezinku
Posedenie pri hudbe pre zdravotne
postihnutých občanov a dôchodcov okresu Pezinok a Senec. Na
posedení sa zúčastnilo 223 členov
a rodinných príslušníkov zo základných organizácií Pezinok, Senec,
Šenkvice a Modra. Do tanca a na
počúvanie hrala hudobná skupina
Melody a o dobrú večeru sa postaral personál reštaurácie Lalia. Hlavným sponzorom podujatia bolo
mesto Pezinok, ktoré nám poskytlo
bezplatne veľkú sálu v Dome kultúry a prispelo cenami do tomboly,

za čo mu patrí naše poďakovanie.
Zároveň nás prišiel pozdraviť s krátkym príhovorom primátor mesta
Mgr. Oliver Solga.
Súčasťou posedenia bolo aj vystúpenie tanečného súboru Petan
Pezinok. Pripravili sme aj bohatú
tombolu, o ktorú sa pričinili súkromní podnikatelia a podniky z
Pezinka, Bratislavy, Modry, Častej,
Šenkvíc, Grinavy, Svätého Jura,
Slovenského Grobu, Viničného a
Limbachu. Za ochotu a pomoc urobiť niečo pre zdravotne postihnutých občanov patrí všetkým naše
poďakovanie. Zároveň ďakujeme
celému organizačnému štábu za
pomoc pri organizovaní tejto akcie.

Dostávame dotazy, či redakcia
zabezpečuje doručovanie Pezinčana v prípade záujmu aj do iných
miest na Slovensku alebo v zahraničí. Odpoveď znie - robíme aj takúto službu, ale za poplatok, ktorý
tvorí poštovné a obálka. Na Slovensku je to 10 Sk, do zahraničia
sa cena určuje podľa cieľovej stanice.
Predplatné treba uhradiť v slovenských korunách na celý kalendárny rok. Záujemcovia môžu o
túto službu požiadať písomne v
redakcii Pezinčana, Holubyho 42,
902 01 Pezinok, s tým, že uvedú
presnú adresu, kam majú byť noviny doručované. My im obratom
pošleme zloženku s príslušnou
sumou za zásielky do konca roku
2005.
(mo)

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), a.s. v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 16. decembra 2004 zvýšila ceny za dodávku
pitnej vody a odvedenie odpadovej
vody na rok 2005.
S účinnosťou od 1. januára 2005
sa zvyšuje cena za dodávku vody
pre všetkých odberateľov na 23,92
Sk/m3 a cena za odvedenie odpadovej vody pre domácnosti na 19,28
Sk/m3 a ostatných odberateľov
35,70 Sk/m3 . Percentuálne sa cena
vodného a stočného pre domácnosť zvýšila o 18,63 percent (bez
DPH).
V odôvodnení BVS uvádza, že
dodávka pitnej vody a odvedenie
odpadovej vody predstavujú hlavný
finančný zdroj spoločnosti, z ktorého sa pokrývajú náklady a vytvára
primeraný zisk. Investície spoločnosti prioritne smerujú do vlastného
vodárenského majetku. Nové vodárenské zariadenia sa rozširujú v
primeranej miere, aby sa neohrozilo
financovanie potrieb spoločnosti a
zabránilo neprimeranému tlaku na
rast cien tzv. vodného a stočného.
Prioritou spoločnosti je udržať kapacity a kvality strategických vodných zdrojov, dobudovať a prepojiť
transportné línie vodovodov na Záhorí a Predhorí a dobudovať strategické úseky rozvodnej siete. (mo)

