V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA boli v
druhom grantovom kole 7. júna
2005 schválené v Pezinku tieto
projekty: 1. Mestské múzeum v
Pezinku (V službách mesta – z
vývoja pezinskej samosprávy),
10 000 Sk, 2. Spolok DH Cajlané
(Dychovky v preši, 5. ročník), 8000
Sk, 3. Pax Christi Slovakia (Letný
detský tábor PCHS), 4000 Sk, 4.
Katarína Demovičová (Zdravé
ihrisko – Zdravé deti), 10 000 Sk.
Najbližšie zasadnutie grantovej komisie bude 27. septembra
2005. Uzávierka 3. grantového
kola je 14. 9. 2005. Projekty predložené po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa
do ďalšieho kola.
(REVIA – MKN)

V pondelok 6. júna sa konalo na
MsÚ v Pezinku stretnutie primátorov a starostov Malokarpatského
regiónu s cieľom spracovať program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.
Projekt Komplexná štúdia rozvoja okresu Pezinok je spracovaný
v rámci programu Interekt 3A Rakúsko – Slovensko. Zámerom projektu je vypracovať komplexnú štúdiu rozvoja okresu Pezinok so zameraním na strategické oblasti –
regionálny rozvoj, územné a mestské plánovanie, hospodársky rozvoj, infraštruktúra, životné prostredie, turizmus a marketing. Dôraz
sa bude klásť na prepojenie okresu Pezinok s rakúskym regiónom
Burgenland. Výstupom projektu
bude vytvorenie spoločnej stratégie a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu, posilnenie konkurenčnej pozície a zatraktívnenie regiónu pre cestovný
ruch. Záujem o zapojenie do projektu prejavili zatiaľ mestá Pezinok
a Modra a obce Limbach, Slovenský Grob, Viničné, Vištuk, Báhoň a
Štefanová.
(TV Pezinok)

Po spoločnom jesennom olympijskom dni a návštevách sauny privítala ZŠ Na bielenisku 3. mája opäť
pezinských škôlkárov. Tentoraz
nás navštívilo 145 malých kamáratov. Žiaci I. stupňa im pripravili
pásmo pekných piesní, básní, scénok, hudobných rozprávok a tancov, čo malo u detí a pani učiteliek
veľký úspech.
Sme radi, že sme mohli takýmto
spôsobom škôlkárom spríjemniť
dopoludnia u nás v škole. Už teraz
sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia v budúcom školskom roku.
(zš)

Mesto Pezinok dalo vyrobiť a nainštalovať nové orientačné tabule s
názvom a erbom historických častí Grinava a Cajla. Majú slúžiť
hlavne pre turistov a návštevníkov mesta. Obec Cajla je súčasťou
Pezinka od 1. januára 1948 a Grinava od júla 1975. Snímka zachytáva
označenie historickej časti Cajla.
(mo)

Možno ste aj vy na stránkach májového čísla Pezinčana zaregistrovali informáciu o prebiehajúcej finančnej zbierke v hypermarkete
TESCO Pezinok. Mnohí ste už aj
finančne prispeli do pokladničky
dobrovoľníkom. Organizátorom
tohto veľkého projektu je spoločnosť TESCO a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v
SR). Podstata projektu je v tom, že
spoločnosť TESCO poskytne
priestory vo všetkych svojich prevádzkach na Slovensku, aby občianske združenie, ktoré sa venuje
deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, mohlo prezentovať svoju činnosť. Zároveň sa tu
môže verejnosť dozvedieť o tejto
skupine ľudí, stretnúť sa s nimi a
pozrieť si ich práce, výrobky a čin-

nosť. Súčasne od mája do októbra,
počas troch dní v každom mesiaci,
prebieha verejná zbierka povolená
Ministerstvom vnútra.
V našom meste pôsobí jedna z 54
pobočiek ZPMP, ktorá zorganizovala takúto zbierku. Výťažok z nej
zostane v našom meste na podporu činnosti ZPMP a Domova sociálnych služieb pre deti Hestia.
Výsledkom štedrosti návštevníkov
a nakupujúcich počas druhej zbierky v dňoch 9. – 11. júna je suma
21 487 Sk.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
do zbierky prispeli, ale aj tým, ktorí
sa priamo podieľali na jej realizácii
– ľudia s mentálnym postihnutím,
študenti, rodičia, zamestnanci Hestie. Tí, ktorí sa budú chcieť ešte na
zbierke zúčastniť, môžu v dňoch 7.
– 9. júla.
(ĽV)

V nedeľu 15.
mája sa konal
v Dome kultúry v Pezinku
Deň rodín pri
príležitosti Medzinárodného
dňa rodín, ktorý vyhlásila Organizácia Spojených národov v
roku 1994.
Hlavnou myšlienkov existencie
tohto dňa je vyzdvihnúť rodinu na
miesto , ktoré jej patrí ako základnému kameňu spoločnosti a najpotrebnejšej štruktúre štátu. Poslaním tohto dňa je aj apelovať na
vlády štátov, aby zabezpečovali
čoraz viac opatrení na podporu
rodín a bránili vzniku protirodinnej
politiky.
Aj u nás v Pezinku sme chceli
venovať tento deň rodinám, aby
mohli načerpať energiu, ktorú
denne vydávajú na plnenie jednotlivých rodinných povinností.

Veríme, že sa nám to vďaka pripravenému programu (slávnostná omša, koncert spojený s tanečnou zábavou, príhovory) a
nemalej účasti miestnych sponzorov podarilo. Týmto spôsobom
by sme chceli úprimne poďakovať, či už za materiálnu a finančnú
pomoc alebo morálnu podporu.
Ďakujeme pezinskému Klubu
podnikateľov, Mestu Pezinku,
Kultúrnemu centru, jeho riaditeľke Ingrid Noskovičovej, Rímsko-katolíckemu farskému úradu,
bratom kapucínom, Centru voľného času, členkám Máriinej légie,
ochotným darcom Ivanovi Raždíkovi a Ľubomírovi Čemanovi. Osobitne ďakujeme za osobnú angažovanosť Eve Šiškovej, Alžbete
Strapákovej, Lucii Fodorovej a
všetkým dobrovoľníkom, ktorí
ochotne obetovali čas, aby sa
podujatie vydarilo.
MaMaTaTaJa Pezinok

Chcel by som dať kompetentným
do pozornosti križovatku pri pezinskej plavárni. Problémom je, že
máloktorý vodič tu rešpektuje dopravné značenie, podľa ktorého
prednosť v jazde majú vozidlá vychádzajúce od plavárne (sprava).
Dennodenne tu vznikajú rizikové
situácie, najmä vtedy, keď cez
križovatku bezohľadne a raketovou
rýchlosťou jazdia doslova kaskadéri.
Väčšina tiežvodičov prehliada
značku (aj zvislú aj vodorovnú) a
považuje tento výjazd za akési vyústenie zo sídliska (či poľa). Možno
by pre zlepšenie stačilo výraznejšie označenie na ceste, prípadne
posunutie zvislej značky bližšie ku
križovatke.
A keď už by sa chlapci z polície
prešli do týchto končín, mohli by,
najmä počas zápasov v hale,
usmerniť aj ďalších neporiadnikov,
ktorí parkujú na tráve, len aby boli
čo najbližšie k hale či plavárni. Keď
už vyznávajú športy, mohli by tých
10 či 20 metrov prejsť pešo z blízkeho parkoviska.
(nomi)
Odkaz redakcie:
Na problematickú križovatku pri
plavárni sme upozornili primátora mesta Olivera Solgu, ktorý
prisľúbil, že na zvýšenie bezpečnosti namontujú na cestu spomaľovacie retardéry.
(mo)

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých usporiadala 7. mája v kameňolome motoristické podujatie Jazdu zručnosti. Zúčastnilo
sa na nej 25 pretekárov zo ZO
Pezinok a Modra.
Pretekári súťažili v troch kategóriach. V prvej – ženy bez ručného
ovládania zvíťazila Malačanka
Mária Kožuchová, v druhej – muži s
ručným ovládaním bol najlepší Marián Krasňanský z Pezinka a v tretej – muži bez ručného ovládania
vyhral Dušan Adamec z Modry.
Traťoví komisári Ladislav Duffala
a Marián Štovíček pripravili zaujímavú trať, na ktorej museli pretekári predviesť rýchlu, bezchybnú
jazdu, s presnosťou cúvania,
prejazdu a zastavenia. Víťazi získali pekné ceny.
Ďakujeme správcovi kameňolomu Veteran Car klub Pezinok,
traťovým komisárom, Potravinám
D. Kopecký, Pekárni No.1, Kvetinárstvu Maja a Jánovi Grancovi za
pomoc pri organizovaní nášho podujatia.
Jozef Veverka
tajomník ZO

