V Špeciálnej základnej škole
(ŠZŠ) v Pezinku si budú môcť deti
zdokonaľovať jemnú motoriku
svojich rúk a šikovnosť prstov pri
výrobe keramických hrn čekov,
rozprávkových postavičiek a školských pomôcok. Vďaka podpore z
Fondu Hodina deťom sme nakúpili keramickú výpalnú pec, hrnčiarsky kruh, hlinu a pomôcky na
modelovanie. V keramickom
krúžku sa deti budú stretávať jedenkrát týždenne.
Výrobky detí si budete môcť pozrieť na keramických trhoch a v
priestoroch ŠZŠ na Komenského
ulici.
V ŠZŠ začne pracovať aj jazdecký krúžok. Tento projekt podporila Slovenská asociácia športu. Deti si budú môcť osvojiť základné odborné vedomosti a získať praktické skúsenosti v jazdení
a starostlivosti o koňa.
Tento finančne náročný projekt
je určený žiakom ŠZŠ v Pezinku a
v Modre, ale aj iným deťom z Pezinka a okolia.
ŠZŠ v Pezinku sa obracia na
oteckov detí, ktoré budú navštevovať jazdecký krúžok, aby pomohli pri osadení lavičiek a zábradlia.
Mgr. I. Juráčková

Prvý sneh tohtoročnej zimy v
našom meste napadol v noci z 1.
na 2. novembra.
(r)

V piatok 27. októbra prijal primátor mesta Oliver Solga v Obradnej
sieni MsÚ novopečenú Miss Intercontinental Katarínu Manovú. Na
prijatí mladej Pezinčanky, ktorá sa stala víťazkou prestížnej svetovej súťaže krásy, sa zúčastnil jej otec, zástupcovia primátora Jozef
Chynoranský, Juraj Pátek a ďalší pracovníci mesta.
(mo)

Staňte sa jeho súčasťou a
získajte výhody, zľavy (na jedlo,
nápoje, vstupné či ubytovanie...) a iné privilégiá. Zároveň
získate komplexné informácie o
ponuke cestovného ruchu v
pezinskom mikroregióne a
prehľad o kultúrnych podujatiach.
PAS PEZINSKÉHO PANSTVA spolu s mincami si
môžete zakúpiť za symbolickú cenu 150 Sk v Informačnom centre a u ďalších
zmluvných partnerov, ktorými zatiaľ sú: CK Region
Partner, v reštaurácii Preš
(pri Hoteli Lipa), Vinársky
dom.
Pezinské panstvo je hra a zároveň produkt cestovného ruchu, prípadne balík služieb pre každého, kto chce zažiť niečo zaujímavé a
nevšedné. Bližšie informácie získate v Informačnom centre na Radničnom námestí č. 9, 902 01 Pezinok, tel. č. 033/641 2550, e-mail: informacne. centrum@msupezinok.sk, www.pezinskepanstvo.sk.

V sobotu 28. októbra napoludnie
sa stala vážna dopravná nehoda
pod Babou. Kamión, ktorý riadil
26-ročný vodič, za ostrou zákrutou
prešiel do protismeru a narazil do
prechádzajúceho osobného auta
Škoda 120. Osádku tvorili 25ročný vodič a 25-ročná spolujazdkyňa. Následky havárie boli tragické. Žena zomrela na mieste a
šofér škodovky pri prevoze vrtuľníkom do Bratislavy. Pri havárii,
ktorú zavinil kamiónista, zasahovali záchranári z Hasičského a
záchranného zboru v Pezinku.
(mo)

Naučný chodník pod názvom
Klenoty Šúru bol vybudovaný a
sprístupnený v rámci projektu Revitalizácia národnej prírodnej rezervácie Šúru vo Svätom Jure,
ktorý podporilo Európske spoločenstvo LIFE.
Chodník bude slúžiť na spoznávanie chránených častí tejto
krásnej a vzácnej lokality. Trasa
chodníka vedie od Svätého Jura
zo severnej časti (pri Fangovskom
potoku), prechádza okolo rybníka,
Biologickej stanice Prírodovedeckej fakulty UK, ďalej cez Panónsky
háj a končí pri cestnej komunikácii
v Čiernej vode.
Na takmer päťkilometrovej trase
je umiestnených osem panelov,
každý je venovaný vybranej téme
s názvami: Klenoty Šúru, Život v
šúrskom rybníku, Bohatstvo jelšového lesa, Šúr ako Ramsarská
lokalita, Panónsky háj včera a
dnes, Starý dub spomína, Aj v slanisku je život.
(mo)

Spoločnosť Tesco už po jedenástykrát organizovala špeciálnu
prezentačnú akciu Festival vína,
na ktorej boli predstavené domáce
i zahraničné vína.
Celoročne má Tesco v ponuke
vyše 600 druhov vín. Z nich 160
(biele, červené, ružové, šumivé)
tvorí festivalovú ponuku vysokej
kvality.
Zákazníci v tejto obchodnej sieti
preferujú najmä domáce vína,
ktoré tvoria takmer tri štvrtiny z
celkového predaja. Medzi najväčších obchodných partnerov Tesca
s vínom patrí aj pezinský VITIS
Trade.
(mo)

