Začiatkom januára sa už tradične uskutočnili Trojkráľové preteky v orientačnom behu. V uliciach mesta ich usporiadala TJ
Sokol Pezinok.
Víťazi: kat M-12 (1 km) Tomáš
Jánoška (ner.), M-14 (1,4 km) Samuel Kebis (Sokol Pezinok), M-18
(2,5 km) Branislav Iro (S. Pezinok), M-19 (2,5 km) Marian Dávidík (Kobra Bratislava), M-45 (2,2
km) Milan Petrinec (Rapid Bratislava), Open (1 km) Ladislav Kopčík (S. Pezinok), W-12 (1 km) Michaela Filová, W-14 (1,4 km) Barbora Rijáková (S. Pezinok), W-18
(2,2 km) Lenka Jablonovská (S.
Pezinok), W-19 (2,2 km) Hana
Bajtošová (Rapid Bratislava),
W-35 (1,4 km) Alena Trnovcová
(ŠSK Vazka Bratislava).
(mo)

V galérii PROKOP na Potočnej
ulici sa 26. januára uskutoční finisáž výstavy Návrat do krajiny III a
predstavenie knihy NÁVRATY
(Malá Franková – Maliarske sympózium – Zogrod 2005/2006).
Knihu do života uvedie Ing. Ivan
Čarnogurský st.
(np)

Štart pretekárov na Trojkráľových pretekoch.

Vyše 150 tisíc korún sa vyzbieralo počas troch adventných víkendov v rámci vianočnej zbierky v
hypermarkete Tesco Pezinok. Táto
suma pribudla na účet Špeciálnej
základnej školy v Pezinku.
Verejnú zbierku už štvrtý rok organizovala spoločnosť Tesco spolu
so Slovenskou humanitnou radou
– národným dobrovoľníckym centrom humanitných a charitatívnych
organizácií na Slovensku a s neziskovými zariadeniami.

Július Balco (vpravo) a Juraj Sarvaš na prezentácii novej knihy.

Do zbierky v pezinskom Tescu sa
zapojilo 120 organizátorov a dobrovoľníkov, ktorých zabezpečila
ŠZŠ na Komenského ulici. Cieľom
zbierky bolo podporiť kvalitu vzdelávania takmer 140 žiakov tejto
školy, ktorej vedenie plánuje kúpiť
rôzne kompenzačné didaktické
pomôcky od máp až po technické
vybavenie.
Slávnostné odovzdanie symbolického šeku ŠZŠ sa uskutočnilo v
stredu 17. januára.
(mo)

V utorok 16. januára v klube Spolku slovenských
spisovateľov v Bratislave sa uskutočnilo predstavenie novej knihy spisovateľa Júliusa Balca Diablova trofej. Na stretnutí sa zúčastnili desiatky hostí,
medzi ktorými boli spisovatelia, vydavatelia,
početní priatelia a najbližší rodinní príslušníci spisovateľa. Prítomný bol aj pezinský primátor Oliver
Solga.
Dielo uviedli literárni kritici Alexander Halvoník a
Bystrík Šikula. Obaja vysoko ocenili tvorbu Júliusa
Balca za umeleckosť, pútavosť deja a nesmiernu
ľahkosť s akou sa jeho knihy čítajú. Jeho najnovšie
dielo označili za brilantné, ktoré vzišlo z pera vyzretého a dobre fundovaného autora.
Úryvky z knihy predniesol herec Juraj Sarvaš.
(mo)

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA opäť zrealizovala v predvianočnom období v partnerstve s Kníhkupectvom Modul v Pezinku projekt s názvom Otvor srdce,
daruj knihu.
Zo srdca ďakujeme Katke, Evke, Danke, Ondrejovi,
Michalovi a ďalším neznámym štedrým ľuďom, ktorí
kúpou knižky potešili 90 detí zo sociálne slabších rodín z
Pezinka, Modry, Viničného, Častej, Báhoňa a Budmeríc.
V mene všetkých obdarovaných detí ďakujeme aj Kníhkupectvu Modul za spoluprácu a ústretovosť.
(revia)

2. 2. Večer jednej bielej a červenej odrody vín Malokarpatskej vínnej cesty, Mestská
vínotéka, Radničné nám.
9, Pezinok, tel. 033/641
1132, 0907 593 294, email: aha@vinoteka-pezinok.sk, začiatok o 16.00
hod.
2. 3. Ochutnávka vín pezinských vinárov a zakáľačkových špecialít. Mestská
vínotéka, začiatok o 16.00
hod.
10. 4. Degustácia dezertných a
upravovaných vín fy Víno
Matyšák. Vinum Galéria
Bozen, Holubyho 85, Pezinok, tel. 0905 916 755.
13. 4. Ochutnávka vín z produkcie slovenských vinárov.
Mestská vínotéka, začiatok o 16.00 hod.
20. – 21. 4. Vínne trhy 2007, 12.
ročník medzinárodnej súťaže, výstavy a degustácie
vín v Dome kultúry v Pezinku.
4. 5. Ochutnávka vín pezinských vinárov a zakáľačkových špecialít. Mestská
vínotéka, začiatok o 16.00
hod.
25. 5. Deň sv. Urbana – 7. ročník, oslava Patróna vinohradníkov a vinárov s kultúrnym programom. Malokarpatské múzeum v Pezinku, tel. 033/641 3347,
začiatok o 16.00 hod.
2. 6. Mestská viecha – ochutnávka regionálnych vín,
tradičné občerstvenie. Začiatok o 16.00 hod.
6. 7. Mestská vínotéka ako súčasť Kultúrneho leta v Pezinku. Večer jednej odrody
s tradičným občerstvením.
Mestská vínotéka, začiatok o 16.00 hod.
21. – 23. 9. Vinobranie. Tel. 033/
6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
5. 10. Mestská vínotéka – ochutnávka mladých vín z ročníka 2007 s občerstvením.
Začiatok o 16.00 hod.
11. 11. Svätomartinské požehnanie mladého vína ,
Mestská vínotéka, tel. 033/
641 1132, 0907 593 294.
16. – 17. 11. Dni otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste od Rače po Trnavu, 8. ročník. Tel. 033/643
3489, e-mail: mvc@mvc.
sk.

