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V dňoch 9. a 10. mája 2003 sa
uskutoč ní8. roč ník vý stavy hroznový ch vín VÍNNE TRHY PEZINOK.
Poslaním podujatia, ktoré sa už
tradič ne bude konať v Dome kultú ry v Pezinku, je degustácia a zhodnotenie vín z produkcie vinárskych
podnikov, poľnohospodár- skych
družstiev, sú kromný ch vý robcov,
ale aj malý ch pestovateľov zo všetký ch vinohradníckych oblastí Slovenska a susedný ch krajín.
Samotnej vý stave bude predchádzaťsú ťažná degustácia, ktorá
bude 4. apríla. Vzorky vín do
sú ťaže bolo treba organizátorom
dodať do 21. marca. Vína sa budú
hodnotiť 100-bodový m systémom
O.I.V. Na priebeh budú dohliadaťpredseda hodnotiacich komisií
Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. a
hlavný enológ Ing. Gabriela Vojteková, CSc.
Bližšie informácie o vý stave prinesieme v budú com č ísle.
(mo)

Po minuloročnom prvom Dni Rómov organizuje samospráva mesta
Pezinok v sobotu 5. apríla jeho
druhý ročník. Podujatie sa zač ne o
10.00 hod. slávnostný m otvorením
v Malej sále Domu kultú ry. V kultú rnom programe sa predstaví taneč ná skupina rómskych chlapcov
Break step pod vedením L. Tonhajzera, integrovaná taneč ná skupina
detí z Materskej školy Orešie, do
tanca a na poč ú vanie bude hrať
hudba. Sú č asťou prezentácie rómskej kultú ry bude i vý stavka ruč ný ch prác rómskych obyvateliek
nášho mesta a osvedč ená degustácia rómskych špecialít. Tohtoroč ný Deň Rómov bude maťjednu
novinku v podobe voľby najkrajšej
Rómky. Vstup na podujatie je
voľný .
(EL)

K typický m gastronomický m špecialitám nášho regiónu patria lokše.
Najmä mladšie kuchárky isto uvítajú pozvánku Mesta Pezinok a Malokarpatského mú zea na praktickú
ukážku vý roby tejto dobroty podľa
starý ch osvedč ený ch receptov. Uvedené podujatie, ktoré je sú časťou
dlhodobého kurzu prípravy regionálnych špecialít v rámci cyklu Ako
to robili naš e babky, sa uskutoč ní 2.
apríla o 16.00 hod. v dielni mú zea
na ul. M.R. Štefánika 4. Aj tentokrát
bude minikurz viesť riaditeľka
mú zea D. Kopálová. Vstup na poduj a t i e
j e
v o ľn ý .

Č lánok o regionálnom spravodajcovi Rádia Regina Štefanovi Janákovi, ktorý sme uverejnili v minulom č ísle pod názvom Pezinok má
rá d pre svojskú atmosféru, sa dostal aj na internetovú stránku Slovenského rozhlasu www.slovakradio.sk (Rádio Regina). (mo)

V stredu 26. februára sa uskutoč nilo na pezinskej radnici slávnostné
vyhlásenie vý sledkov ankety Najlepšia predajňa roka 2002. Ako sme už
informovali v minulom č ísle víťazom, s poč tom hlasov 53, sa stala predajňa Hodinárstvo HOFI na Holubyho ulici. Na ďalších dvoch miestach
sa umiestnili - Supermarket Jednoty na Svätoplukovej ul. (46 hlasov) a
Bageta na Svätoplukovej ul. (44). Ceny víťazom odovzdal primátor
mesta Pezinok Oliver Solga.
l Michaela Hofferová z Hodiná rstva
HOFI preberá z rúk
primá tora hlavnú
cenu urč enú víťazovi. (snímka hore)

l Traja úč astníci
naš ej ankety z radov obč anov (Barb o r a P ia t k o vá ,
Slov. Grob, Ingrid
Debrecká , Pezinok, Martin Rý dzi,
Pezinok) získali
vecnéceny. Vyžrebovali ich: zľava Mariá n Koš ík, zá stupca Bagety, Michaela Hofferová ,
Juraj Č ech, predseda komisie pre
ekonomiku a podnikanie a Eva Lupová , spoluorganizá torka ankety.

Smutný je pohľad na zdevastované budovy v starej č asti Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela.
Porozbíjané okná, vyrabované elektrické a tepelné
rozvody, všadeprítomná skaza. Opravy budú iste
veľmi nákladné.
Č loveka napadá, č o všetko by tu mohlo byť, keď
chý bajú byty, ubytovacie zariadenia a mnoho ďalších vecí. Problém je v tom, že ide o majetok štátu a
ten sa ho ťažko vzdáva a keď, prevod je zdĺhavý .
Šancou na vyriešenie tohto problému by mohol byť zámer, ktorý sme
počuli na nedávnom stretnutí s predsedom BSK Ľubom Romanom, že tu
chcú zriadiťsociálny ú stav. Myslíme si, s ohľadom na škody, ktoré pustnutím objektov stále narastajú , že č ím skô r to bude, tý m lepšie.
(mo)

Dňa 14. marca sa uskutoč nilo v
Bratislave vyhodnotenie celoslovenskej architektonickej sú ťaže
FASÁDA 2002, ktorú organizovala
firma BAUMIT. V kategórii historický ch budov druhé miesto získala
pezinská Stará radnica, ktorá bola
odovzdaná do užívania po rozsiahlej rekonštrukcii v minulom roku.
Na slávnostnom odovzdaní cien
sa zú č astnil aj primátor mesta Oliver Solga a vedú ci oddelenia vý stavby MsÚ Michal Ondrovič .
(mo)

Vláda SR vymenovala Mgr. Jozefa Vlada (SDKÚ ) za nového prednostu Okresného ú radu v Pezinku.
Doterajší prednosta PaedDr. René
Bílik požiadal o uvoľnenie z funkcie
v minulom roku.
(mo)

Nový m riaditeľom Národného
ú stavu tuberkulózy a respirač ný ch
chorô b v Podunajský ch Biskupiciach sa stal sú č asný poslanec Bratislavského samosprávneho kraja a
Mestského zastupiteľstva v Pezinku MUDr. Richard Demovič .
(mo)

Verejnosťsa zač iatkom roka prostredníctvom miestnych médií dozvedela o ú silí vytvoriť mestskú
hymnu, resp. znelku, ktorá by sa
stala ďalším symbolom mesta. Na
uvedenú vý zvu zareagovalo viacero Pezinč anov, ktorý m organizátori ďakujú za návrhy textu i melódie budú cej znelky. Ich prvé testovanie však zatiaľnevyú stilo do jednoznačného návrhu a tak zainteresovaní hľadajú ďalej. Nové návrhy
sú stále vítané. Možno ich podať
cez sekretariát primátora Mesto
Pezinok, Radnič né nám. 7 alebo
Informač né centrum Pezinok, Radnič né nám. 9.
(EL)

Po ú spešnej prvej tohtoroč nej
Vychá dzke po pamätihodnostiach
Pezinka, ktorá bola venovaná Starej radnici, sa rozhodol hlavný organizátor - novovzniknuté Mestské
mú zeum, o jej reprízu. Znamená
to, že aj cieľom druhej vychádzky
bude spomínaný novozrekonštruovaný objekt, avšak nielen on. Oficiálna pozvánka znie: Radnica a
budovy v okolí námestia. Podujatie
sa uskutoč ní 25. apríla 2003. Zraz
ú č astníkov je o 16.00 hod. pred
vchodom do Starej radnice z Potoč nej ulice. Aj tentokrát bude skupinu sprevádzať Peter Wittgrú ber,
odborný pracovník Mestského
mú zea.
(EL)

