Na opakovanej súťaži o logo Pezinka sa zúčastnilo 36 súťažných
návrhov. Ako najlepší vybrala porota návrh Ateliéru 22. Značka
tohto logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna ako symbol vinohradníctva a vinárstva – to
všetko ,,zastrešené" krivkou znázorňujúcou masív Malých Karpát.
Podľa názoru poroty má tento logotyp jednoduché a čisté línie, je moderný a ľahko identifikovateľný.
Jeho grafickú podobu predstavíme v budúcom čísle Pezinčana.
Víťaz súťaže spracuje k svojmu
návrhu metodiku jednotného vizuálneho štýlu mesta Pezinka, ktorá
bude verejne prístupná na www.
pezinok.sk. Bližšie informácie k
tejto problematike možno získať
na Mestskom úrade, ref. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102. (EL)

Nadácia Revia veľmi pekne
ďakuje všetkým dobrovoľníkom
– riaditeľom a pracovníkom inštitúcií, rodinným príslušníkom
a priateľom členov OZ Slovkarpatia za napečené dobroty do
vianočného bazára a študentom za vystúpenie vo vianočnom živom orloji.
Zároveň oceňuje všetkých
návštevníkov vianočných trhov
v Pezinku, ktorí svojím finančným príspevkom v sume 17 tisíc
korún podporili činnosť zdravotne postihnutých spoluobčanov hrajúcich stolný tenis.
Nech nás v zimnom čase dlho
zohrieva tento príjemný pocit
prejavenej ľudskosti.
Drahoslava Finková
nadácia Revia

Symbolickú bodku za práve sa
končiacim rokom 2006 urobili pezinskí mestskí sprievodcovia na
klubovom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 13. decembra na Mestskom úrade v Pezinku. V rámci
neho sa nielen hodnotil uplynulý
rok, ale sa pripravovali aj aktivity
na nasledujúci. K novinkám budú
patriť napr. podujatia k svetovému
dňu sprievodcov (21. 2.), či medzinárodnému dňu cestovného ruchu
(27. 9.) a v neposlednom rade i
otvorenie nového kurzu mestských sprievodcov. Bližšie informácie možno získať v Informačnom centre v Pezinku, Radničné
nám. 9, tel. a fax: 033/641 2550, email: informacne.centrum@msupezinok.sk.
(EL)

Súčasťou Vianočných trhov
v našom meste sa stal živý vianočný orloj. Z priestorov Mestského múzea v Starej radnici sa
v okne vo štvrtok 14. decembra
trikrát v hodinových intervaloch
ukázali živé postavy v kostýmoch. Túto atrakciu pre návštevníkov trhov i okoloidúcich
pripravili Malokapatská nadácia
Revia a Centrum voľného času
EPICENTRUM.
(mo)

Hoci chýbal sneh ako dôležitá rekvizita pre navodenie sviatočnej atmosféry, ostatné podmienky boli,
našťastie, na tohtoročných Vianočných trhoch (14. –
16. 12.) splnené. V ponuke boli tradičné darčeky, vianočné ozdoby i gastronomické špeciality, typické pre
tieto najkrajšie sviatky roka. Ako obyčajne z vyše 60
stánkov najviac obliehané boli tie s vareným vínom,
punčom a vianočným pečivom. Komu nepomohli tekuté zohrievacie prostriedky, mal možnosť nasať
trošku tepla pri dvoch otvorených ohňoch.
Ani tohtoročné Vianočné trhy v Pezinku našťastie
neboli iba miestom nákupu darčekov a vianočných
dekorácií, ale hlavne priateľských stretnutí a dobročinnosti. Výťažok z predaja mnohých stánkov (Lions club, Dobročinný bazár Revie – Malokarpatskej
komunitnej nadácie, Špeciálna základná škola s materskou školou, Študentský parlament, Gymnázium,
skauti) išiel na charitu, podporu miestnych neziskových aktivít, hlavne mládeže a zdravotne postihnutých.

O spríjemnenie sviatočnej atmosféry sa pričinili
dychové hudby Grinavanka a Vinosadka, folklórny
súbor Poleno z Bratislavy a reprodukovaná hudba.
(EL)

Dekorovaní kráľ a kráľovná Vitisu – Ing. Vladimír
Majtán a Ivana Kozáková. Pri odovzdávaní ocenení asistovala MISS VINEA Katarína Manová.

V pezinskom Vitise koncom novembra usporiadali
firemný večierok, na ktorom vyhodnotili tohtoročné
výsledky. Informovali o nich generálny riaditeľ Ing.
Dušan Hecht a výrobný riaditeľ Ing. Richard Polkoráb. Pri tejto príležitosti odovzdali aj ocenenia zamestnancom, ktorí sa dožívajú životných a pracovných jubileí.
Po prvýkrát si zamestnanci firmy zvolili kráľa a
kráľovnú Vitisu 2007. Hodnotila sa angažovanosť a
pracovné výsledky. Tituly získali Ivana Kozáková a
Ing. Vladimír Majtán.
Na záver sa požehnávalo mladé víno. Prítomný
farár Zdenko Sitka požehnal aj novému vínu Vinum
de Bozin, ktoré sa vydáva na cestu k spotrebiteľovi.
(mo)

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok prijme na školský rok 2007/2008 žiakov bez prijímacích
skúšok:
60 žiakov na študijný odbor 63176
obchodná akadémia
30 žiakov na študijný odbor 63246
manažment regionálneho cestovného ruchu
Žiaci budú prijatí do Obchodnej akadémie v Pezinku bez prijímacej skúšky. Kritériom na prijatie

budú študijné výsledky žiaka za 6., 7., 8. ročník a
prvý polrok 9. ročníka základnej školy a výsledky
monitoru.
Žiak, ktorý má výlučný záujem o štúdium v OA Pezinok si môže podať i dve prihlášky. Jednu na študijný odbor obchodná akadémia a druhú na manažment cestovného ruchu alebo opačne.
Informácie o OA Pezinok sú na internetovej stránke školy: www.oapk.sk.
(oa)

