Na základe dobrých skúseností z
prvého ročníka plaveckého maratónu sa Mesto Pezinok v spolupráci
so Študentským parlamentom Pezinok a Mestskou plavárňou (spadajúcou pod Mestský podnik služieb)
rozhodli zorganizovať i druhý. Opäť
bude mať podobu 24-hodinovej
nonstop štafety, do ktorej budú mať
možnosť sa zapojiť plavci všetkých
vekových kategórií najmä z Pezinka a okolia. Podujatie odštartujú
výstrelom z pištole o 12.00 hod. v
piatok 9. februára a rovnaký zvuk
bude znamením na ukončenie podujatia o 12.00 hod. v sobotu 10.
februára 2007.
Scenár je podobný ako v prvom
ročníku. Záujemcovia (kolektívy i
jednotlivci) sa môžu prihlásiť do

Modranský turistický spolok
pozýva priateľov zimnej turistiky
na novoročné stretnutie pod turistickou rozhľadňou na Veľkej
Homoli 1. januára 2007 o 13.00
hod.
Milan Ružek

V rozpočte BSK sa každoročne
vyčleňujú finančné prostriedky aj
na poskytovanie dotácií. Poskytovanie dotácií z rozpočtu BSK upravuje VZN č. 8/2005. Dotácie sú
určené pre obce na území BSK,
fyzické osoby – podnikateľov a
pre právnické osoby, ktoré majú
trvalý pobyt alebo sídlo na území
BSK. Dotácie je možné poskytnúť
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a na podporu zamestnanosti
na území BSK. V súlade s uvedeným účelom je možné dotáciu poskytnúť na podporu zamestna-

20. januára 2007 na Mestskom
úrade v Pezinku, Radničné nám. 7,
č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax
033/641 2303, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk. Pre pezinské
školy je vyhradený čas 9. 2. od
13.00 hod. do 22.00 hod., pre
ostatné kolektívy, športové oddiely,
kluby a rôzne záujmové skupiny od
22.00 hod. do soboty do 11.00 hod.,
s výnimkou dvoch hodín – 1 hodiny
9. 2. (od 23.00 do 0.00 hod.) a 1
hodiny 10. 2. (od 11.00 do 12.00
hod.), ktoré sú vyhradené pre individuálnych plavcov. Pre plynulý priebeh podujatia je potrebné, aby sa
kolektívni záujemcovia ohlásili vopred na uvedenom kontakte.
Ambíciou organizátorov je zlepšiť
minuloročný ustanovujúci rekord,

ktorým sa Pezinok zapísal do Slovenskej knihy rekordov prostredníctvom ukazovateľov: celková zaplávaná vzdialenosť, počet účastníkov
a priemerná dĺžka zaplávaná jedným účastníkom. Motiváciou by
malo byť i päť cien, ktoré budú udelené najmladšiemu účastníkovi,
najstaršiemu účastníkovi, najpočetnejšej plávajúcej rodine, najrýchlejšiemu plavcovi a nositeľovi najoriginálnejších plaviek. Možno nezaškodí pripomenúť hlavnú myšlienku
tohto plaveckého maratónu – Plávam za Pezinok a pre seba. Dovidenia 9. a 10. februára na Mestskej
plavárni v Pezinku, a nielen vtedy.
Podrobný program podujatia uverejníme v januárovom čísle Pezinčana a na www.pezinok.sk. (EL)

V ostatnom období urobili informačné centrá v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) viacero krokov k vzájomnej spolupráci. Okrem
koordinačných stretnutí v Modre a Bratislave sa 13. decembra stretli v
Pezinku na workshope, ktorého cieľom bolo osvojiť si moderné metódy
sledovania návštevnosti miest a obcí a hľadať spoločné riešenia aktuálnych otázok rozvoja cestovného ruchu v našom kraji. Odbornú časť garantoval Ústav turizmu v Bratislave prostredníctvom svojej lektorky Ing.
Marty Krivej, CSc.
(EL)

nosti, spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov EÚ,
verejnoprospešné projekty, ktoré
propagujú región BSK, rozvíjajú
novátorské a netradičné aktivity v
regióne, podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb. Ďalej je dotáciu
možné použiť na ozdravenie a
ochranu životného prostredia a
zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva. Žiadosť sa podáva na úrade BSK, ak presahuje
sumu 50 tis. Sk termín podania
žiadosti je do 25. februára kalendárneho roka. V prípade dotácie
do 50 tis. Sk je možné žiadosti
podávať do 30. novembra kalen-

dárneho roka, v ktorom sa má dotácia čerpať. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať
náležitosti uvedené v uvedenom
VZN. Žiadosti nad 50 tis. Sk posudzuje osobitná komisia a predkladá na schválenie zastupiteľstvu BSK. Žiadosti s výškou dotácie do 50 tis. Sk schvaľuje predseda BSK.
VZN č. 8/2005 nájdete na webovej stránke BSK www.regionbsk.sk. S prípadnými otázkami sa
môžete obrátiť aj na moju e-mailovú adresu: peskova.jana@msupezinok.sk.
Ing. Jana Pešková ,
poslankyňa BSK

MODRA – V sobotu 18. novembra usporiadal Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) Pezinokmesto 5. ročník minifutbalového turnaja o Pohár záchranárov.
Turnaj sa konal v Športovej hale
Základnej školy Ľ. Štúra v Modre.
Zúčastnili sa na ňom hasiči z DHZ
Pezinok, G4S, dve družstvá z
Hasičského a záchranného útvaru
Bratislava, Drevony a policajti z
Modry, Pezinka a dopraváci. Z
náročných bojov v skupinách
vzišla štvorica najlepších: Polícia
Pezinok, Polícia Modra, G4S a
DHZ Pezinok. Do finále postúpili
družstvá Polície Pezinok a DHZ

Pezinok. Víťazom turnaja sa stali
pezinskí policajti, ktorí obhajovali
minuloročný triumf, keď hasičov
porazili 4:1. V súboji o tretie miesto
sa presadili policajti z Modry.
Organizátori ďakujú sponzorom
a spoluorganizátorom: Pekárňam
Častá, RSB Pezinok, Gustávovi
Turčinovi, Pavlovi Kopčíkovi, Petrovi Lapšanskému, Svetozárovi
Gábrišovi, Ivanovi Jakubíkovi,
Jozefovi Rybárikovi, Michalovi
Fleischhackerovi, Rasťovi Oravcovi, Božke, Zdenke z KC Pezinok, Dodimu, OR HaZZ Pezinok,
Františkovi Debnárovi a ďalším,
bez ktorých by sa toto podujatie
neuskutočnilo.
(mš)

V obciach Pezinského mikroregiónu nastali na postoch starostov
len minimálne zmeny. Nového
starostu majú jedine v Slovenskom Grobe, kde Ing. Jozefa Javorku nahradil Mgr. Ján Juran. Vo
Vinosadoch znovu zvolili Miroslava Achbergera, vo Viničnom Štefana Lengharta a v Limbachu Vladimíra Hrašnu.
Na voľbách sa zúčastnilo v Slovenskom Grobe 66 %, v Limbachu
63 %, vo Viničnom 58 % a vo Vinosadoch 57 % voličov.
(mo)

Podľahli ste vášni tejto novej formy krížoviek? A prináša vám táto
aktivita nielen radosť, ale ste v nej i
dobrý, či dobrá? Potom práve pre
vás sú určené 1. majstrovstvá Pezinka v riešení sudoku, ktoré sa
uskutočnia 19. januára 2007 v
Dome kultúry. Ak si chcete touto
formou otestovať svoje schopnosti
a zmerať sily s ostatnými borcami,
môžete sa prihlásiť do 5. januára
na Mestskom úrade v Pezinku
u I. Chytrej (Školský úrad), tel.
033/6901 135, e-mail: chytra.ivanka@msupezinok.sk. Na súťaži sa
môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez ohľadu na vek, pohlavie či
profesionálne zameranie. Dvaja
najlepší účastníci postúpia na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia vo februári v Žiline.
Organizátormi podujatia sú Mesto Pezinok, Študentský parlament
Pezinok, Kultúrne centrum a Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov.
(EL)

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MsO
SRZ) v Pezinku oznamuje, že kancelária MsO sa presťahovala do
Odborného učilišťa na Komenského ul. č. 29 v Pezinku, 2. poschodie, č. dverí 206.
Výbor MsO SRZ

Vzácna zhoda politikov parlamentných strán existuje v zmene názvu samosprávneho Vyššieho územného celku (VÚC) na
župu.
Pôvodný názov VÚC sa neujal,
všetci sa prikláňajú k historickému
názvu, ktorý v štyridsiatych rokoch
19. storočia zaviedli štúrovci.
Na čele župy budú župan a
podžupan a občania budú voliť
poslancov do župných zastupiteľstiev.
(mo)

