Presne pred rokom, na vianočnej slávnosti Centra
voľného času, odštartovala kampaň Pezinok –
mesto priateľské k deťom. Jej súčasťou bola špeciálna príloha v časopise Pezinčan, venovaná problematike života detí v našom meste. Pravidelne
každý mesiac od januára po december (s výnimkou
augusta a novembra) prostredníctvom nej dostala
verejnosť základné informácie o sieti škôl, školských
zariadení, príležitostiach pre využitie voľného času
detí, pozornosť bola venovaná i podmienkam života
zdravotne postihnutej mládeže, predstavený bol
Študentský parlament, špeciálne projekty pre deti a
pod. Na tvorbe stránky sa podieľal tím, ktorí tvorili L.
Mihalovičová (CVČ), Z. Frnová (Revia), E. Šišková
(Klub podnikateľov), R. Minarovičová a E. Lupová
(Mestský úrad Pezinok). Patrí im poďakovanie za
energiu, ktorú vynaložili pri sústreďovaní všetkých
informácií.
Kampaň bola načasovaná na rok 2005. Vzhľadom
na pozitívne ohlasy zo strany čitateľov je záujem a

Z podnetu Študentského parlamentu v Pezinku vznikol projekt
24-hodinová plavecká štafeta
Pezinok 2006. Jeho cieľom je ponúknuť obyvateľom mesta netradičnú príležitosť urobiť niečo pre
svoje zdravie, inšpirovať ich k pravidelnému pohybu a zapáliť v nich
zdravý lokálpatriotizmus. Sekundárnym cieľom je pokus o zaznamenanie slovenského rekordu v
štafetovom plávaní v časovom limite 24 hodín. Počas rekordu má
byť zapojených do plávania čo najviac ľudí z Pezinka a okolia.
Podujatie sa uskutoční v dňoch
3. a 4. februára 2006 v Mestskej
plavárni v Pezinku. Hlavným organizátorom je Mesto Pezinok, spoluorganizátormi súMestský podnik
služieb Pezinok a Študentský parlament Pezinok. Mediálnymi partnermi sú TV Pezinok, mesačník
Pezinčan, Pezinský podnikateľ a
Pezinsko. Záštitu nad podujatím
prevzal primátor Pezinka Oliver
Solga.

vôľa v takejto aktivite pokračovať, avšak s orientáciou na inú cieľovú skupinu. Pre rok 2006 by ňou
mali byť zdravotne postihnutí. Preto 16. decembra
na vianočnej slávnosti Centra voľného času bola
symbolicky uzatvorená kampaň Pezinok – mesto
priateľské k deťom a oficiálne bola vyhlásená nová
Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým. O jej cieľoch a obsahu budeme čitateľov pravidelne informovať opäť prostredníctvom špeciálnej
stránky v mesačníku Pezinčan každý mesiac po celý
rok 2006. Nová kampaň, nové logo, resp. nová modifikácia pôvodného domčeka, ktorá bude vystihovať
novú tému. Predstavíme ho v januárovom čísle aj s
témami na jednotlivé mesiace, ktoré sa budú týkať
osobitne života ľudí s rôznymi druhmi zdravotného
postihnutia, resp. ich združení. Vyzývame všetkých,
ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto projektu, aby
sa prihlásili do konca roka 2005 na Mestskom úrade
v Pezinku, sociálne oddelenie, tel. 033/6901 130, email: strapakova.alzbeta@msupezinok.sk.
(EL)

Účastníkmi budú plavci z Pezinka a okolia, ale organizátori
uvítajú aj iných slovenských
účastníkov, prípadne zo zahraničia. Štart bude v piatok 3. februára
o 12.00 hodine, ukončenie v druhý
deň o 12.00 hod. Očakáva sa, že
do štafety bude zapojených tisíc
aktívnych účastníkov – plavcov.
Program:
piatok, 3. 2. 2006
12.00 – štart, prvé plavby absolvujú primátor mesta a zástupcovia
sponzorov;
12.00 – 12.30 – štafetovým spôsobom plávajú členovia Študentského parlamentu;
12.30 – 14.00 – zástupcovia orgánov samosprávy mesta Pezinka;
14.00 – 23.00 – v hodinových intervaloch jednotlivé pezinské školy;
23.00 – 24.00 – pezinskí vysokoškoláci;
sobota, 4. 2. 2006
0.00 – 11.00 – športové oddiely,

Symbolickú bodku za uplynulým rokom urobili
pezinské deti na Vianočnej slávnosti, ktorá sa
uskutočnila v Dome kultúry 8. decembra. Program v réžii Centra voľného času navodil sviatočnú atmosféru prostredníctvom rozprávky.
Pri tejto príležitosti ukončil primátor mesta Oliver Solga celoročnú kampaň Mesto priateľské k
deťom a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú
na vytváraní podmienok pre pestrý život mládeže v Pezinku. Zároveň vyhlásil začiatok novej kampane pre rok 2006 zacielenej na zdravotne postihnutých a predstavil jej nové logo.
(EL)

kluby, inštitúcie, združenia, firmy
(vopred sa treba prihlásiť u organizátora);
11.00 – 12.00 – plávanie širokej
verejnosti;
12.00 – oficiálne ukončenie štafety;
12.30 – slávnostné vyhlásenie
výsledkov, odovzdanie cien.
Organizátori odmenia najmladšieho a najstaršieho účastníka,
držiteľa traťového rekordu a
účastníka s najoriginálnejšími plavkami.
Prihlásiť sa možno do 10. januára 2006 na Mestskom úrade v
Pezinku, č. dv. 9, tel. 033/6901
102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk. Predpísaným oblečením
sú plavky. Po odplávaní každý
účastník dostane účastnícky list a
občerstvenie.
Kontakt na organizátorov: predseda organ. výboru – S. Fuňa, riaditeľ Mestského podniku služieb,
0905 341 954, vedúci plavárne p.
Paták, 0902 360 096.
(EL)

Logo Študentského parlamentu.

Ostatné tohtoročné zasadnutie
Študentského parlamentu (ŠP) v
Pezinku sa uskutočnilo 24. novembra. Súčasťou programu bola
informácia o činnosti Klubu mladých v Pezinku, ktorú predniesol
zástupca rovnomenného občianskeho združenia Karol Jakubec,
ďalej bolo prezentované nové logo
ŠP, odznela informácia o výsledkoch prieskumu názorov mladých
ľudí na Vinobranie v Pezinku
(uskutočnili ho členovia ŠP vo všetkých pezinských školách a zúčastnilo sa na ňom 209 respondentov,
výsledky budú uverejnené aj na
www.pezinok.sk). Členovia parlamentu ďalej rozhodli o podobe
jednotných skriniek na podnety a
násteniek informujúcich o činnosti
ŠP, ktoré vyhotovia učni SOU na
Komenského ul. a budú rozmiestnené po všetkých pezinských školách, taktiež odznela ponuka pre
pezinské školy zúčastniť sa na
Vianočných trhoch (15. – 17. decembra), prítomní sa dozvedeli aj
o pripravovanom minikurze pre
mladých o tom, ako písať projekty
k žiadostiam o podporu zo štrukturálnych fondov, vypočuli si tiež
stanoviská riaditeľky SOU na Komenského ul. Eleny Jurčíkovej a
primátora mesta Pezinka Olivera
Solgu k problémom s prenájmom
sály v správe učilišťa na spoločenské podujatia a v neposlednom
rade sa na zasadnutí hovorilo aj o
pripravovanej 24-hodinovej plaveckej štafete, ktorá by sa mala
uskutočniť 3. – 4. februára 2006 v
Mestskej plavárni v Pezinku. Toto
podujatie vzišlo z iniciatívy ŠP a
jeho výsledok má ambíciu zapísať
sa do slovenskej knihy rekordov (o
tomto projekte píšeme v samostatnom príspevku).
(EL)

