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VYDÁVA MESTO PEZINOK

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s Mestom Pezinkom pripravujú 12. ročník Vínnych trhov
Pezinok 2007. Organizátori
pozývajú všetkých milovníkov,
degustátorov a znalcov na verejnú prezentáciu najkvalitnejších vín špičkového ročníka
2006, ale aj archívnych produktov, do Domu kultúry v piatok a
sobotu 20. a 21. apríla.
Slávnostné vyhlásenie a ocenenie šampiónov jednotlivých
kategórií bude v piatok 20. 4. o
13.00 hod. Potom bude do 20.
hod. degustácia. V sobotu bude
ochutnávka od 11.00 do 20.00
hod.
Organizátori sa tešia na vašu
účasť.
(ľj)

•

ROČNÍK XXXX.

•

http://pezincan.pezinok.sk

Výstavba domu pred Zámockým parkom sa dostáva do finále.

V stredu 21. marca sa v Malokarpatskej knižnici, ktorá je organizáciou v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,
v rámci Mesiaca knihy konalo vyhodnotenie niekoľkých súťaží,
ktoré v knižnici prebiehali v minulom roku a boli určené predovšetkým deťom: súťaž o Kráľa detských čitateľov, Kritik roka, o Kráľovského pisára a Kráľovského
maliara.
Titul Kráľa detských čitateľov získala Katka Dubovská a postúpila
do krajského kola súťaže. Prvý titul Kritik roka pripadol Dominike

Stolárikovej (hodnotí sa schopnosť nielen čítať, vnímať, ale aj vyjadriť názor na prečítané a odporučiť ho ďalej deťom). Absolútnymi
víťazmi literárnej súťaže a teda
Kráľovským pisárom sa stali Michaela Toráčová v 1. kategórii
(mladší žiaci) a Hanka Ondrejkovičová v 2. kategórii (starší žiaci).
Tituly Kráľovský maliar získali: 1.
kategória – Michaela Mikulková a
2. kategória – Marek Tarábek.
Víťazi súťaží a držitelia čestných
uznaní dostali okrem diplomov aj
knižné dary, na ktoré prispelo
Mesto Pezinok.

Častým cieľom jarných vychádzok Pezinčanov je park priamo v centre
mesta.

Po zimnej prestávke
sa začala jarná časť
nižších futbalových
súťaží v Bratislavskom
kraji. V úvodnom zápase treťoligový PŠC
Pezinok (3. miesto po
jeseni) hostil ŠK Malacky, ktorý zdolal 1:0 gólom Hadvigera, novej
posily z Trnavy. GFC
Grinava (IV. liga) prehral
v Kostolišti 3:0 a Baník
Pezinok (V. liga) vyhral
vo Vysokej 2:0.
(mo)

•

ZADARMO

Snímka (mo)

Knižnica venovala víťazom bezplatné zápisné na jeden rok a bezplatný prístup na internet v knižnici.
Na podujatí sa zúčastnili vzácni
hostia, ktorí zároveň tvorili odbornú porotu – maliar a ilustrátor
Peter Uchnár a jeho japonská
manželka, takisto maliarka, Nana
Furiyaová, obaja žijú v Pezinku.
Literárnu časť vyhodnotili spisovateľky – Dagmar Wagnerová, Viera
Valachovičová-Ryšavá a Viera
Švenková.
Anna Gašparovičová
riaditeľka
Malokarpatskej knižnice

