Dňa 28. júna sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktoré malo bohatý program. Najdôležitejším bodom rokovania bol Návrh záverečného účtu BSK za rok 2005. BSK
dosiahol v roku 2005 príjmy vo
výške 2 348 609 tisíc Sk, výdavky
boli vo výške 2 278 312 tisíc Sk,
čím výsledok hospodárenia predstavuje prebytok 70 297 tisíc Sk.
Poslanci návrh záverečného účtu
za rok 2005 schválili a taktiež aj
prerozdelenie kladného výsledku
hospodárenia – do rezervného
fondu 70 000 tisíc Sk a do sociálneho fondu 297 tisíc Sk. Niekoľko
bodov programu bolo venovaných
aj sociálnym otázkam. Najskôr poslanci zobrali na vedomie správu o
aktuálnom stave na úseku poskytovania sociálnej pomoci a potom
schválili VZN BSK č. 10/2006 o
podmienkach registrácie a posky-

tovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc a VZN BSK č. 11/2006 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, o spôsobe určenia úhrady,
výške úhrady a spôsobe úhrady za
sociálne služby poskytované BSK.
Zastupiteľstvo schválilo členstvo
BSK v spoločenstve regiónov Stredoeurópsky dopravný koridor, návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK v zmysle
VZN č. 8/2005 o poskytnutí dotácií,
zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu BSK k 31. 3. 2006 a
schválilo návrh na úpravu rozpočtu
na rok 2006. BSK každoročne
oceňuje fyzické a právnicke osoby,
ktoré sa svojou činnosťou významne zaslúžili o rozvoj a prezentáciu
Bratislavského samosprávneho
kraja. V tomto roku poslanci schválili okrem iných aj udelenie ocenenia Pamätný list predsedu BSK
Alžbete Strapákovej, dlhoročnej

vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v
Pezinku a Mgr. Slavomírovi Zochovi, riaditeľovi Strednej vinárskoovocinárskej školy v Modre. Zastupiteľstvo schválilo vymenovanie
Mgr. Art. Dany Kurillovej za riaditeľku Divadla LUDUS v Bratislave.
Na 11. júla predseda BSK Vladimír Bajan zvolal mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK, ktorého jediným bodom rokovania
bola voľba podpredsedov BSK.
Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili
dvoch podpredsedov – Moniku
Flašíkovú-Beňovú a Martina Kuruca, čím počet podpredsedov doplnili na troch.
Ďalšie riadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa
20. septembra 2006.
Ing. Jana Pešková
poslankyňa BSK

Stredisko environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Modra-Harmónia organizuje v dňoch
21. – 25. 8. denný prímestský tábor s ekologickým zameraním.
Tábor bude denne v čase od 7.00
do 15.00 hod., je vhodný pre deti
vo veku od 7 do 15 rokov.
Stredisko environmentálnej výchovy je situované v malebnom
prostredí Malých Karpát, v rekreačnej oblasti Harmónia, ktorá
poskytuje široké možnosti trávenia voľného času.

V areáli Strediska sa nachádza
tenisový kurt, ktorý možno využiť aj
na loptové hry, v prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii minitelocvičňa, pingpongový stôl, envirolaboratórium, premietacia miestnosť so zaujímavou videotékou,
knižnica a iné. Programovou náplňou tábora budú vychádzky a
nenáročné túry do Malých Karpát
(Veľká Homoľa, Traja jazdci, Zámčisko, Medvedia skala, Kukla) spojené s poznávaním a skúmaním
lesného ekosystému, výpravy za

prírodnými a kultúrnymi krásami
nášho regiónu, obohatené o ekohry, tvorivé dielne a videoprojekciu
filmov s environmentálnou tématikou.
Cena jedného dňa tábora je 150
Sk a zahŕňa: obed, občerstvenie,
pitný režim, organizačné náklady.
V prípade záujmu o denný prímestský tábor kontaktujte: Mgr. Erika
Jauschová, tel. 033/647 3151, mobil: 0904 324 398 alebo e-mail:
jauschova@sazp.sk.
(ja)

Môj kamarát, ktorý býva na
Hrnčiarskej ulici v Pezinku sa so
svojou rodinou chcel konečne osamostatniť a hneď, ako dostal pozemok od svojho otca v zadnej časti
záhrady, tešil sa na stavbu domu.
Poriadne ho to finančne zaťažilo,
hneď na začiatku, ešte ani nezačal stavať. Vybaviť príjazdovú
cestu, ktorá patrí mestu, ho stojí
1200 Sk ročne a to ju musí mať
prenajatú doživotne, ale to nič.
Najväčšie problémy mu robia oby-

vatelia susednej bytovky, žiaľ ani
raz sa nevyjadrili čo im na malej
stavbe domčeka prekáža, robia
problémy už teraz. Mesto prikázalo na prístupovej komunikácii
pohyblivý kolík namiesto pevného, tak ho kúpil, žiaľ niekto mu ho
už dvakrát zničil.
Neviem, či je v tomto meste malomeštiactvo až tak rozšírené, ale
obávam sa, že áno. Alebo je to
závisť, že sa mladá rodina nadosmrti zadĺži a bude pracovať se-

dem dní v týždni, aby mali strechu
nad hlavou? Pritom obyvatelia bytovky, ktorí sa najviac sťažujú (ešte nemajú na čo, lebo sa nestavia)
dostali byty od štátu a zaplatili si
anuitu nanajvýš 40 tisíc Sk.
Ďakujem za uverejnenie tohto
článku a na záver ešte dodávam:
chcela by som pripomenúť neprajným susedom: ani rodičov kamaráta sa nik nepýtal, či im táto bytovka nebude zacláňať.
Lucia Cambelová

Reštaurácia rýchleho občerstvenia week&weekend sa stáva súčasťou života a služieb v Pezinku. Je
prvou reštauráciou tejto rozvíjajúcej sa siete na Slovensku. Reštaurácia sa nachádza v priestoroch bývalej večierky v budove na rohu pri hlavnej ceste na Bratislavu vedľa klubu Empire. Myšlienka vzniku a rozvoja
siete reštaurácií s názvom week&weekend vznikla
práve v Pezinku, week&weekend je čisto slovenská
spoločnosť. Rozvoj siete je plánovaný práve z Pezinka
do ďalších slovenských a európskych miest.
Každý mesiac prináša week&weekend novinky
pre svojich zákazníkov. Najnovšou bude zavedenie

detského menu s hračkou už v prvej polovici augusta. Do tohoto menu budú zaradené aj mliečne
produkty. Bude obohatením širokej škály produktov
a služieb orientovaných na veľkých i malých zákazníkov, akými sú detský kútik, narodeninová oslava
priamo v reštaurácii, donáška v rámci Pezinka v pracovných dňoch v čase od 11.00 hod do 15.00 hod.
Bližšie informácie na tel. čísle 0910 653 265. Reštaurácia ponúka širokú škálu produktov: sendviče s
kuracím, bravčovým mäsom, hranolky, kuracie krídelká, nugety, studené nápoje, mliečne koktaily, niekoľko druhov káv, zmrzlinu, croissanty a iné. Prajeme všetkým zákazníkom príjemné posedenie a
dobrú chuť.

Dokončenie z 1. strany

Na pretekoch tradične štartoval aj
prezident SR Ivan Gašparovič
(Seat Leon 1,9 Turbo Diesel) a podpredseda NR SR Viliam Veteška
(Seat Leon 1,9).
Počas pretekov vládlo horúce
počasie, mnohým pretekárom prehriaty asfalt robil problémy. O najväčšie motoristické podujatie v našom kraji bol veľký záujem, navštívilo ho 15 tisíc divákov. Na záverečnom dekorovaní víťazov ceny odovzdával aj zástupca primátora Ing.
Juraj Pátek.
Víťazi pretekov: absolútne poradie – 1. Bormolini (Tal.), N-skupina
– 1. Weidinger (Nem./ BMW M3)
4:56,576 min., A-skupina – 1. Komárek (ČR/ Mitsubishi Lancer E6)
4:44,652 min., SP – 1. Bedini (Tal./Alfa Romeo) 5:03,581 min., E1 –
1. Rosina ml. (ČR/BMW M3 CTR)
4:34,851 min.
(mo)

V minulom čísle sme uverejnili
článok Ocenenie za zásluhy o rozvoj Pezinka. Uviedli sme, že cenu
primátora Pezinka – pamätnú plaketu, získal Hasičský a záchranný
zbor. Informácia nebola úplná,
preto ju ešte raz uverejňujeme v
plnom znení. Cena bola udelená:
– za vysoko profesionálny a obetavý prístup pri záchrane ľudských
životov a majetku s prihliadnutím
na záchranu ľudského života 17.
mája, keď členovia družstva s veliteľom zásahu Marcelom Zelinkom spolu s Pavlom Čajkovičom, Michalom Fleischhackerom a Alexandrom Šándorom
po štyroch hodinách vyslobodili z
podzemných priestorov teplovodnej šachty občana Pezinka. Cenu
prebral Vladimír Bartoš, veliteľ
jednotky.
(r)

l 30. 4. 1981 začala v Pezinku
prevádzku Mestská autobusová
doprava na dvoch linkách. Cestovný neprestupný lístok stál 1
Kčs, mesačný 35 Kčs.

l Mestské zastupiteľstvo schválilo erb, pečať a zástavu mesta;
l 1. augusta 1991 bola otvorená nová budova knižnice na
Jesenského ulici;
l boli premenované ulice: Šmidkeho na Svätoplukovu, Leningradské námestie na Radničné
námestie, 29. augusta na Hrnčiarsku, Malinovského na Mýtnu, Víťazného februára na Slnečnú a Miestna časť Myslenice
na Miestnu časť Grinava.

