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Lions club Pezinok Bozin
praje šťastný nový rok

„We serve...“ Slúžime - to je krédo,
ktoré hádam najvýstižnejšie charakterizuje poslanie dobrovoľnej humanitnej organizácie Lions Club International. Táto organizácia združuje
takmer poldruha milióna členov pôsobiacich v 193 krajinách na celom
svete. Jej poslaním je šíriť myšlienky
humanizmu a charity, rozvíjať ducha
priateľstva a porozumenia medzi
ľuďmi a národmi, prispievať k budovaniu občianskeho cítenia, kultúrneho, sociálneho a morálneho blaha
spoločnosti a pomáhať tým, ktorí to
najviac potrebujú.
Od roku 1990 začali ušľachtilé
myšlienky lionizmu prenikať aj na
Slovensko. Dnes už lionské kluby
pôsobia v 11 mestách západného,
stredného i východného Slovenska.
Od júna 2002 k nim patrí aj Lions
club Pezinok Bozin, ktorý má 20 aktívnych členov.
Náš klub sa snaží dôstojne reprezentovať Pezinok v širokej medzinárodnej sieti klubov tejto najväčšej
charitatívnej organizácie na svete.
Jeho aktivity sa preto orientujú tak do
prostredia, v ktorom existuje a pôsobí, ako aj do širších medzinárodných
kontextov. Spolu s lionmi z celého
sveta podporujeme napríklad spoločné veľké projekty koordinované z
centra lionizmu v USA. V súčasnosti
k nim patrí najmä podpora ázijských
krajín postihnutých zemetrasením a
vlnami cunami.

V školách v Bratislavskom kraji
budú mať žiaci 1. februára polročné
prázdniny a 21. - 25. februára jarné
prázdniny.
(r)

Okresný súd zrušený
Od 1. januára 2005 zaniklo na
Slovensku desať okresných súdov.
Zrušený bol tiež Okresný súd v Pezinku, ktorého agendu preberá
Okresný súd Bratislava III so sídlom Bratislava, Sadová 2 (tel.
02/4437 1137, 02/4437 1628, fax:
02/4437 1219).
Ako sme už informovali Pezinok
sa stane sídlom Špeciálneho súdu,
ktorý bude umiestnený v renovovaných priestoroch bývalých kasární.
(r)

Za kľúčové však, pochopiteľne,
pokladáme pôsobenie nášho klubu
v Pezinku a jeho najbližšom okolí.
Sme radi, že sa nám darí formou
rozmanitých dobročinných podujatí napĺňať idey lionizmu. Finančný
výťažok získaný zo spoločenského
večera usporiadaného pri príležitosti založenia nášho klubu, ale aj
prostriedky z každoročného predaja vianočného punču či tenisových turnajov smerujú vždy tým,
ktorí ich najviac potrebujú - zrakovo, telesne či mentálne postihnutým spoluobčanom, jednotlivcom i
inštitúciám. Za krátke obdobie svojej existencie náš klub už nákupom
športových potrieb podporil osobitnú školu v Pezinku, stredisko
sociálnych služieb MEREMA v
Modre-Harmónii, ale aj viacero Pezinčanov, ktorým prispel na liečenie alebo na zakúpenie pomôcok
uľahčujúcich im život (invalidný
vozík, počítač pre slabozrakých a
pod.).
Naše odhodlanie pomáhať tým,
ktorí to potrebujú, každý rok rastie.
Pevne dúfame, že spoločnými silami sa nám aj v tomto roku podarí
kultivovať povedomie ľudskej spolupatričnosti, občianskej súdržnosti a ochoty spoluprežívať starosti druhých, aby sme sa spoločne
s nimi mohli tešiť z ich prekonávania.
Doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.

Granty pre podnikateľov v roku 2005
Regionálna rozvojová
agentúra
(RRA) Senec - Pezin o k o z n amuje všetkým podnikateľom, že
sa pripravuje nová grantová
schéma SISME - Podpora inovatívnych malých a stredných podnikov.
Ide o podnikateľov v akejkoľvek
oblasti výroby okrem potravinárskej a spracovania tabaku.
Projekt sa zameriava na výrazné
zvýšenie výkonnosti výrobných
podnikov prostredníctvom vývoja
nových výrobkov alebo výraznej
zmeny existujúcich výrobkov, zvý-

šenie efektívnosti výroby, zavádzanie nových výrobných procesov/
technológií, zvyšovanie úrovne
výskumu, vývoja a riadenia kvality.
Pomoc sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku grantu. Minimálna suma grantu je
10 tisíc eúr, maximálna 50 tisíc eúr.
Podiel spolufinacovania projektových nákladov zo strany žiadateľa
je 50 percent. Termín na predkladanie projektov bude do 15. marca
2005. Bližšie informácie získate na
webovej stránke NADSME, alebo v
našej agentúre na tel. 033/641
4026, fax 033/641 4028, 0903 927
151 alebo 0910 927 151, e-mail:
Ipavlova@region-bsk.sk.
RRA Senec - Pezinok ďalej oznamuje podnikateľom, že sa pripra-

vuje výzva na podávanie projektov
v rámci cieľa 2 - opatrenia 1.1 a
1.3, ktoré sú určené malým a
stredným podnikateľom a živnostníkom. Informácie budú publikované na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk , resp.
www. strukturalnefondy.sk. Potrebné informácie nájdete aj na
webovej stránke našej agentúry:
www.rrasenec-pezinok.sk. Konzultácie poskytujeme každý de ň
od 8.00 do 17.00 v kanceláriach
agentúry v Pezinku a Senci. Nájdete nás na adrese: v Pezinku M.R. Štefánika 1 (tel. 033/641
4026, 033/641 4028), v Senci Kysucká 14.
Ing. L. Pavlovová

