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Vínne trhy Pezinok - to je už pojem medzi viná rskymi a vinohradníckymi odborníkmi, ale aj milovníkmi jedinečné ho ná poja s ná zvom víno. Veľa ľudísa stotož ň uje
s ná zorom, ž e to bola veľmi šťastná
myšlienka, ktorá viedla k zrodu
podujatia, ktoré má dnes najž iarivejšie postavenie medzi slovenský mi viná rskymi prezentačný mi
akciami. V tomto roku zaž ívame jej
ôsmu podobu, opäť skvelú, sviatočnú.
Samotnej ochutná vke najkvalitnejších slovenský ch, moravský ch
a rakúskych vín predchá dzala odborná degustá cia, ktorá sa konala
4. apríla v Dome kultúry v Pezinku.
Vý robcovia vín prihlá sili do súťaž e
440 vzoriek vín vlaň ajších i starších. Vína hodnotilo 64 degustá torov v ôsmich komisiá ch. Pri hodnotení použ ili 100-bodový systé m
O.I.V., ktorý zaručuje objektivitu
hodnotenia. Degustá tori hodnotia
samostatne a anonymne, nepoznajú víno ani jeho vý robcu. Degustačné komisie aj tentoraz viedol
ná š zná my viná rsky odborník Doc.
Ing. Fedor Malík a hlavnou enologičkou bola Ing. Gabriela Vojteková , CSc.
Degustá tori po ná ročnom hodnotení napokon ocenili 258 vín (58
percent), z toho 31 zlatý mi, 97
strieborný mi a 130 bronzový mi
oceneniami.
Na zá ver deväťčlenná komisia,
zlož ená zo špičkový ch odborníkov
určila absolútneho víťaza - najlepšie víno, ktoré získalo titul Šampión
vínnych trhov Pezinok. Tentoraz sa
ním stalo víno Marlot, ročník 2000,
od zná meho viná rskeho odborníka

V tomto roku sa druhý krá t konal
v Dome kultúry v Pezinku Deň Rómov. Jeho hlavný mi organizá tormi
boli Oddelenie občianskych zá lež itostí Mestské ho úradu a Kultúrne centrum. Do programu
prispeli samotníRómovia.
To, ž e sa Deň Rómov v Pezinku
koná , je predovšetký m zá sluha

Upozorň ujeme občanov Pezinka
na novú mož nosť stretnúť sa s poslancami Mestské ho zastupiteľstva. V budove Mestské ho úradu
na Radničnom ná m. č. 7 je v kaž dú
prvú stredu v mesiaci od 16. do 18.
hod. na tento účel k dispozícii
miestnosť č. 19 (na 1. poschodí).
Prítomní poslanci sú pripravení
vypočuť si ná mety, či sťaž nosti svojich voličov súvisiace so ž ivotom v
meste a pomôcť hľadať riešenie ich
problé mov.
(EL)

Najlepš ie vína vyberalo 64 degustátorov, prevažne mužov. Medzi dvoma
ženami sme zazreli aj 20-roč nú Klaudiu Tretinovú, ktorá prednedávnom
získala titul Kráľovná vína.
Doc. Ing. Miloša Michlovské ho,
CSc. z Rakvíc na Morave. Bolo to
po prvý krá t v histórii VTP, čo také to
ocenenie získalo červené víno.
Ď alšími najúspešnejšími vínami sa
stali Chardonnay, vý ber z hrozna,
ročník 2002 od firmy Mrva - Stanko
z Trnavy a Rizling rý nsky, bobuľový

vý ber, r. 2001, Petrecha - Kaštieľ
Belá .
Tieto, ale aj ďalšie mimoriadne
kvalitné vína budete môcť ochutnať
na verejnej degustá cii Vínnych trhov Pezinok 2003, ktorá sa uskutočnív dň och 9. a 10. má ja v Spoločenskej sá le Domu kultúry. (mo)

Spoloč enská sála Domu kultú ry
piatok 9. mája
sobota 10. mája

14.00 - 20.00 hod.
10.00 - 20.00 hod.

miestnej samospr á vy. Dokazuje
to trvalejšízá ujem mesta o riešenie socializačný ch problé mov Rómov.
V úvode podujatia pozdravil pr ítomný ch Rómov primá tor mesta
Oliver Solga. Potom sa uskuto čnili
vystúpenia Brejk Stepu - chlapcov
z Tehelnej a detía spevá ckej skuVeľký úspech pri vystúpeníBrejk
Stepu mal trojroč ný Erik Lupták,
ktorý udivoval svojimi pohybový mi schopnosťami.

Trojica najkrajš ích rómskych dievč at - zľava Mária Lacková, Miss Hana
Kollerová, Zuzana Oláhová.

piny z Glejovky. Prvý krá t sa konala voľba rómskej MISS. Najväčšie sympatie si získala pätná sť ročná študentka Pedagogickej a kultúrnej akadé mie v Modre
Hana Kollerová z Kuchyne, na
druhom mieste sa umiestnila
Zuzana Olá hová (15) a na treť om
Má ria Lacková (15), obe z Glejovky.
Súčasť ou podujatia bola degustá cia špecialít rómskej kuchyne, vý stavka fotografií Zo ž ivota
pezinský ch Rómov a vý stavka
ručný ch prá c.
(mo)

Do novej klubovne na Cajlanskej
ulici 88 sa prednedá vnom presťahoval 61. skautský zbor Modrý oblak. Pri tejto prílež itosti by chceli
skauti a skautky predstaviť širokej
verejnosti svoju činnosť. Ste preto
srdečne pozvaní, všetci priatelia
skautingu, členovia terajšía aj budúci, ale aj vy všetci čo má te zá ujem vedieť čo robia skauti počas
svojich schôdzok, vý prav a tá borov
na Deň otvorený ch dverí9. má ja
2003 od 13.00 hod. do priestorov
klubovne a jej zá hrady na Cajlanskej ul. 88. Môž ete sa sami presvedčiť o prá ci našich členov
prostredníctvom fotodokument á cie, ale aj naž ivo priamo v priestoroch novej klubovne.
(sz)

Občianske združ enie Karpaty
Slovakia pripravilo projekt predreferendovej kampane Slovensko v
kontexte historickej Európy.
V rá mci projektu sa v apríli uskutočnia besedy a panelová vý stava
v pezinský ch kluboch dôchodcov a
v Mestskom múzeu.
(pw)

Okresné riaditeľstvo Hasičské ho
a zá chranné ho zboru v Pezinku
usporiada v dň och 3. - 7. má ja 2003
pri prílež itosti oslá v sv. Floriá na Dni
otvorený ch dverína pezinskej Hasičskej stanici. Na programe sú
uká ž ky zá chrany osôb z cvičnej
vež e a z lezeckej steny, uká ž ky
zá chrany osôb pri dopravný ch nehodá ch, uká ž ky pož iarnické ho
športu a prehliadka hasičskej stanice.
(oá)

