A určite
hrozí aj zem e t r a s enie. Obavy
o vlastné
zdravie či
životy však
nie sú potrebné. Či možno áno?
Centrum voľného času so sídlom
v Zámockom parku už dlho pociťovalo potrebu dať svojej činnosti
tvár formou nového názvu a loga.
Z tohto dôvodu vyhlásilo na vianočnej slávnosti súťaž o najlepší
návrh loga. Z rúk „krúžkarov“, dobrovoľníkov a zamestnancov vyšlo
niekoľko desiatok kresieb, ktoré
boli začiatkom februára vyhodnotené. Vo veľkej konkurencii zvíťazila Kristínka Kráľová so svojou
kresbou páriku detí, ktorý sa stal
predlohou k novému logu.
Pre výberovú komisiu to nebolo
vôbec ľahké rozhodnutie, keďže
jedna celá miestnosť bola zavalená podnetnými nápadmi. Práve z
tejto situácie, keď to v Centre vyzeralo ako po zemetrasení a ideami
hýrila aj samotná komisia vyšiel
nápad označiť naše doteraz bezmenné Centrum voľného času pojmom EPICENTRUM. Tento názov
má vyjadrovať predovšetkým
množstvo nápadov a myšlienok.
Centrum chce týmto nielen svojimi
aktivitami, ale aj názvom vyjadrovať, že je tu pre ľudí každého veku,
ktorí sa chcú rozvíjať a byť kreatívni.
EPICENTRUM chce otriasať tradičnými prístupmi k výchove a
vzdelávaniu a umožňovať Pezinčanom stretávať sa a aj sa kul-túrne zapájať do rozvoja mesta. Prvé
tri písmená nového názvu vyjadrujú i tri základné piliere centra: je
to E – estetika, P – priateľstvo a I –
inšpirácia. Týmto základným
cieľom sú podriadené i všetky činnosti. Inšpiratívna tvorivá atmosféra sa má šíriť aj v ľudských
vzťahoch, čo dokazuje i logo v
tvare kruhu ľudí. Zostáva len dúfať, že túto novú tvár prijmete
medzi seba a stanete sa jej
súčasťou.
(cvč)

sov.
Cieľom kampane je prehĺbiť vo
verejnosti záujem o riešenie problematiky nádorových ochorení a
získať peňažné prostriedky na
poskytovanie psychosomatickej
pomoci onkologickým pacientom
a ich rodinám, podporu klinických
a výskumných projektov, publikačnú činnosť, informačné a výchovné kampane, hospicovú starostlivosť a programy určené onkologickým pacientom.
Poslaním kampaní je upozorňovať ľudí na to, že rakovina je choroba, ktorá sa dá vo väčšine prípadov úspešne liečiť, ak je zachytená včas a je to choroba, ktorej
môžeme prevenciou a vhodným
životným štýlom aj predísť.
Deň narcisov je jediná verejná

zbierka, ktorú v priebehu roka LPR
organizuje. Teší nás, že je to jedna
z tých zbierok na Slovensku, ktorá
má u verejnosti kredit dôveryhodnosti aj vďaka prevažnej väčšine
dobrovoľníkov, ktorí ju vykonávajú.
Zbierka sa uskutoční celoplošne
na Slovensku v piatok 7. apríla. V
uliciach Pezinka a v okolitých obciach, bude prebiehať v čase od
9.00 do 17.00 hodiny.
Finančné dary môžu záujemcovia v akejkoľvek výške vhodiť do
pokladničiek našich dobrovoľníkov. Pokladničky budú riadne
označené. Príspevok je dobrovoľný, nie je ničím limitovaný. Ako
pozornosť prispievatelia od dobrovoľníkov dostanú kvet narcisu –
symbol celej kampane.
Dobrovoľníci budú viditeľne označení – tričkom, na tento účel vyrobeným a identifikačným číslom
každého dobrovoľníka.
Na kampaň Deň narcisov možno
prispieť aj formou:
– zaslaním finančného daru na účet
Dňa narcisov 262 974 0400/1100
– zaslaním SMS správy v termíne

do 17. apríla na číslo 848 v sieti
spoločnosti Orange Slovensko
a č. 848 v sieti spoločnosti T-Mobile Slovensko. Suma príspevku
je 30 Sk.
Evidovanými dobrovoľníkmi sú
len tí, ktorí sú označení identifikátorom dobrovoľníka a zbierku robia do originálnych riadne označených nových pokladničiek, ktoré
majú vyznačený dátum 7. apríl
Deň narcisov 2006 a logo Ligy
proti rakovine.
Prosíme všetkých, ktorí uvidia v
uvedený deň vyberať finančné príspevky inou formou (do neoznačených pokladničiek, vreciek PVC
a inak), aby to okamžite ohlásili na
Mestskú políciu (tel. č. 159) alebo
organizátorom zbierky v našom
meste – Klubu Venuša v Pezinku,
sídlo Hrnčiarska 44 a Slovenskému Skautingu, 61. zbor Pezinok (Ing. Guštafík).
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí
sa do finančnej zbierky zapoja a
pomôžu v dobrej veci.
Anna Štilhammerová
vedúca klubu Venuša

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie Revia boli v prvom grantovom kole 14. marca
schválené tieto pezinské projekty:
1. Občianske združenie Pezinské
rozprávkové divadlo – Cibulák
2006 – 10 000 Sk
2. Epicentrum – Centrum voľného času, Atlantída 2006 – 10 000
Sk
3. OZ Ad Una Corda – VI. ročník

medzinárodného festivalu chrámových zborov – 10 000 Sk
4. OV Jednoty dôchodcov – III. športové hry seniorov – 2000 Sk
Ďalšie zasadnutie grantovej komisie v roku 2006 bude 6. 6., 17. 10. a
5. 12. Projekty, predložené po tomto
termíne už nebudú akceptované a
presunú sa do ďalšieho kola.
Zároveň štartujeme II. ročník projektu Mladí filantropi, realizovaný v

partnerstve s nadáciou SPP. Grantová komisia mladých filantropov
bude zasadať 28. apríla 2006. Ak
chcete získať peniažky na mládežnícke projekty, no hlavne ak máte
dobré nápady a chuť niečo v meste
robiť a zmeniť, informujte sa u našich mladých filantropov. Vaše projekty prijímajú do 26. 4. 2006. Kontaktujte Mareka Kalianka (0902 460
471).
(Revia)

V tomto
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organizuje
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V dňoch 9. a 10. februára prebehol v piatich základných školách v Pezinku zápis žiakov do prvých
ročníkov. V jednotlivých školách sa prihlásili tieto
počty školopovinných detí:

spolu

Marcovou témou stránky Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým je Život s onkologickým ochorením. V apríli
pripravujeme tému: Postihnuté
dieťa v rodine.
Ponúkame priestor na názory,
skúsenosti či podnety všetkým,
ktorí sa chcú vyjadriť k týmto témam. Svoje príspevky môžete
doručiť na: Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezi(EL)
nok.sk.

z toho
dievčat

ZŠ Fándlyho

85

47

ZŠ Holubyho

15

10

ZŠ Kupeckého

84

43

ZŠ Na bielenisku

46

23

ZŠ Orešie

16

8

Spolu

246

131

Ak bude prihlásený požadovaný počet žiakov v ZŠ
Na bielenisku bude otvorená trieda pre mimoriadne
nadané deti a v ZŠ Kupeckého ul. nultý ročník.

Druhé pracovné zasadnutie poslaneckého zboru
VÚC BSK 15. marca sa nieslo v znamení schválenia novej organizačnej štruktúry, rozšírenia počtu
pracovníkov doteraz poddimenzovaného úradu v
horizonte najbližších troch rokov a ďalších dôležitých bodov viažucich sa k rozbehnutiu štandardnej
práce úradu. V opakovanej voľbe podpredsedov
VÚC došlo k voľbe len jedného podpredsedu a to
Gabriela Agárdyho (SMK). Pri voľbe predsedov
komisií bol zvolený za predsedu komisie zdravotníctva MUDr. Richard Demovič z Pezinka. Na rokovaní sa zúčastnili všetci štyria poslanci z nášho
mesta.
(OS)

S prácou Regionálnej rozvojovej agentúry v Pezinku sa stretlo už mnoho podnikateľov a zástupcov samosprávy pri tvorbe projektov i získavaní
peňazí z rôznych grantov. Preto je potešiteľná informácia, že RRA, ktorá sídli v priestoroch Starej
radnice získala v rámci Slovenska to najvyššie ocenenie. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov, ktoré budú, tak ako doteraz, v prospech občanov nášho mesta i celého malokarpatského regiónu.
(ra)

