Rada Fondu výtvarných umení
odovzdala nedávno prestížne
ceny Martina Benku za rok 2005.
Za výtvarné dielo v oblasti grafiky
získala cenu Pezinčanka akademická maliarka Katarína Vavrová.
(r)

V sobotu 16. 10. zomrel v Charitnom domove v Beckove prof.
ThDr. Silvester Šoka. V Pezinku
bol na vojenčine, dekanom – farárom a ako dôchodca býval v Charitnom domove. Bol významnou
slovenskou osobnosťou, pôsobil
ako dekan Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave, kde bol profesorom filozofie.
(ps)

Na himalájskej sedemtisícovke
Tilicho Peak v sobotu 14. októbra
stáli aj slovenskí horolezci, ktorí tu
uskutočnili prvovýstup. Žiaľ, pri
zostupe z veľhory zahynul jeden z
trojice horolezcov Ivan Prokop z
Pezinka, ktorý sa zrútil asi tristo
metrov pod vrcholom.
(r)

Milovníci dobrého vína sa už tešia na nezabudnuteľnú atmosféru otvorených pivníc. V tomto roku vás
malé, veľké, kamenné i murované pivničky Malokarpatského regiónu 17. a 18. novembra privítajú už
po siedmykrát. V roku 2000, keď toto podujatie začínalo, ich bolo sedemnásť. Dnes vás dobrými vínami, gastronomickými pochúťkami privíta 81 pivníc a

Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov v Pezinku vznikla
na podnet rodičov, ktorí túžili, aby
ich deti mohli čas trávený v predškolskom zariadení prežiť v prostredí, ktoré je v zhode s ich vierou
a hodnotami, ktorými žijú doma.
Na odporučenie pána farára
Zdenka Sitku sme oslovili ženskú

Medzinárodná súťaž vo
varení fazuľovej polievky
Fyzulnačka sa postupne
stala pevnou súčasťou programu Vinobrania v Pezinku. Tohtoročný, v poradí už
4. ročník, bol opäť väčší a
vydarenejší. O priazeň laickej i odbornej poroty sa
uchádzalo 21 tímov z troch
krajín. V hlavnej súťaži si
vavríny víťaza a putovnú
cenu odniesol tím z Chorvátskeho Grobu, druhé
miesto získal Šrotodaj z
Českej republiky a tretiu
priečku si vybojoval domáci
SPPP, a.s. (Spolok priateľov pečeného prasiatka). Tím Hádzanárov si získal priazeň laicVďaka zisku najväčšieho kých ochutnávačov.
počtu zlatých fazuliek od
laických degustátorov získal cenu obe podujatia vôbec mohli uskulaickej verejnosti tím Hádzanárov.
točniť, majú nasledovní sponzori:
Tohtoročná Fyzulnačka bola oko- firma Lexmark (generálny sponrenená i novým sprievodným pro- zor), súťaž ďalej podporili – mesto
gramom – majstrovstvami Sloven- Pezinok, TSE – Ing. Miroslav
ska v ťahaní vína heverom (z 5- Gajdoš, Nokia, Auto-rep, Štefan
litrového demižóna). Vytvoriť usta- Adler, Eugen Belica, CDS –
novujúci rekord v tejto disciplíne sa Ľubomír Čeman, Vladimír Ulrych,
podarilo Pezinčanovi Jánovi Hrbe- SOU na ul. M. R. Štefánika 9 v Pekovi, ktorého výkon – 38,5 sekun- zinku, Marek Kollár a spol., Kuldy, bude zapísaný aj do Slovenskej túrne centrum Pezinok a Dušan
Vandlík. Organizátori všetkým subknihy rekordov.
(EL)
Významnú zásluhu na tom, že sa jektom úprimneďakujú.

130 vinárov. Teší nás záujem vinárov ale i vás návštevníkov.
V Pezinku nájdete počas týchto dvoch dní od
12.00 do 21.00 hod. otvorených pätnásť pivníc.
Vaše putovanie môže začať vo veľkej firme Víno
Matyšák, ktorá má sídlo v Glejovke, alebo to zobrať
z druhej strany a začať v útulnej pivničke rodiny Borikovcov. Premiéru bude mať pivnica Winery s.r.o. a
Vinárstvo Milana Skovajsu.
Vstupenky si v Pezinku môžete zakúpiť v Mestskej
vinotéke od 13. novembra, v sídle Malokarpatskej
vínnej cesty v Modre sa budú predávať od 6. novembra. A čo je súčasťou vstupenky? Pohárik, ktorý vám
bude slúžiť na degustáciu vo všetkých pivniciach,
taštička kam si ho po ceste odložíte, štuplík – ako neodmysliteľný symbol vinára, orientačná mapka a pas,
aby ste si v každej pivničke mohli opečiatkovať, že ste
v nej už boli. Dostanete aj kalendár všetkých podujatí,
ktoré sa na Malokarpatskej vínnej ceste uskutočnia
od novembra do októbra budúceho roku. J. Dudová

rehoľu Kongregácie Dcér Božskej
lásky, ktorá sa zameriava práve
na predškolskú výchovu. Naša
škôlka vznikla ako odbo čka ich
MŠ Kráľovnej anjelov v Ivanke pri
Dunaji, preto nesie aj to isté meno.
Na voľné priestory pre škôlku
sme čakali vyše roka. Po uvoľnení
jedného pavilónu MŠ Za hradbami
nám pán primátor spolu s poslancami MZ schválili prenájom týchto

Pamiatku zosnulých v Pezinku
si v tomto roku pripomenieme v
stredu 1. novembra. Pietny akt
sa uskutoční na cintorínoch v
Grinavskej a Cajlanskej časti o
15.00 hod. a na mestskom cintoríne v Pezinku o 16.00 hod.
Pamiatku zosnulých organizujú Mestský úrad a Rímskokatolícka a Evanjelická cirkev
a.v.
(mo)

priestorov. Za obetavej pomoci
dobrovoľníkov a rodičov detí sa
nám podarilo tieto priestory v krátkom čase vymaľovať a kompletne
zariadiť.
Už 4. septembra do škôlky nastúpilo 22 detí, čo je maximálny
počet. Žiaľ, nepodarilo sa nám
uspokojiť všetkých záujemcov.
Hlásia sa už aj deti na budúci rok.
Mgr. Mária Magátová
Ing. Bibiana Kebisová

Dňa 22. októbra
2006 sme si pripomenuli nedožitých 40 rokov
nášho milovaného
Mirka MÁLIŠA.
Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu tichú spomienku. S
úctou a láskou spomínajú
mama Valika, Zlatka, smútiaca
rodina a priatelia.

