V uplynulých dň och prebiehal zber
prvých poľných kultúr aj na pezinskom Vinohradnícko-vinárskom
druž stve podielnikov Karpaty v Grinave. I keď pestovanou kultúrou
číslo jeden na tomto druž stve, ako to
už zo samotného názvu vyplýva, je
vinič, majú tu tiež rastlinnú výrobu.
Aké mali úrody, sme sa spýtali predsedu druž stva Ing. Já na Satka:
- V tý chto dňoch sme ukončili zber
pš enice ozimnej a repky olejnej. S
úrodami nemô žeme byť spokojní,
lebo sú podstatne nižš ie ako v minulý ch rokoch. Taký to nepriaznivý stav
je nielen na naš om družstve, možno
ho zovš eobecniťna celé Slovensko.
l Môžete ná m povedať, aké ste
mali výnosy?
- U pš enice ozimnej, ktorú sme mali
zasiatu na ploche 120 hektá rov, boli
vý nosy do 3 ton, čo je o 40 percent
menej v porovnanís minulý mi rokmi.
U repky olejnej, ktorú sme zberali z
50 hektá rov, bola situá cia eš te horš ia. Vý nosy boli do 2 ton, čo je o 60
percent menej.
l Č o zapríč inilo nízke ú rody?
- Jednoznačne to bolo sucho. Aj keď
porasty prezimovali pomerne dobre,
kritická situá cia nastala v dô sledku
veľkého deficitu zimnej vlahy, nedostatku zrá žok a tropický ch horúčav v jarný ch mesiacoch.
l Aká je situá cia vo vinohradoch?
- Tie sú, chvalabohu, v poriadku,
úroda sa ukazuje pekná. Zatiaľsme
nezistili ani výskyt hubových ochorení, proti ktorým sme preventívne
striekali. Tam kde je to mož né vinohrady zavlaž ujeme, musísa to ale
rentovať, lebo za energiu a vodu
platíme.
(mo)

Preteká ri v uliciach Pezinka
behali povedľa
ľudí sediacich
pri ká vičke. O
podujatí sa viac
dočítate na 10.
strane.

Snímka (mo)

Slovensko-česká kultúrna agentúra ZUZA art production, ktorá má
sídlo v Prahe, usporiada 1. ročník
divadelného festivalu To najlepš ie
z českého humoru v Dome kultúry
v Pezinku v dň och 19. - 24. októ bra
2003.
Podujatie nadväzuje na minuloročný festival v praž skom DIVADLE ABC, kde sa českému publiku predstavil slovenský humor.
Na pezinský festival usporiadatelia privezú atraktívne súbory: Semafor s Jiř ím Suchým a Jitkou
Molavcovou, divadlo Sklep,
Ivana Mlá dka s Pitkinom a Plač kovou, Pavla Nové ho a Svě tlanu

Ná lepkovú v erotickej komé dii
Zá mena, Josefa Ná hlovské ho a
Josefa Mladé ho v predstavení
Koniec humoru v Č echá ch a napokon Bolka Polívku v predstaveníDon Quijote.
Záš titu nad festivalom prevzali
ministri kultúry Č eskej republiky a
Slovenskej republiky Pavel Dostál
a Rudolf Chmel. P. Dostál hlavnej
organizátorke Pezinčanke Mgr.
Zuzane Horovej (Č ollákovej) z
agentúry ZUZA art production
Praha napísal: "Prvý ročník festivalu To najlepš ie z humoru na slovenskej scéne, ktorý sa uskutočnil
v októ bri minulého roku v Prahe a

V dň och 19. - 20. júla sa Pezinok opäť stane dejiskom Majstrovstiev Euró py v pretekoch automobilov do vrchu Baba SLOVAKIA MATADOR.
Š tartovať bude vyš e sto pretekárov z Francúzska, Talianska, Rakúska,
Č eska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska a Slovenska. Podujatie
bude súčasne Euró pskym pohárom v triede 3000 ccm, š ampionátom Rakúska, majstrovstvami Č eska a Slovenska a súbojom o Č esko-Slovenskú
trofej.
Trať pretekov so š tartom pri kameň olome Cajla a cieľom na Babe meria
5500 m, má 19 zákrut a prevýš enie 280 metrov.
V sobotu 19. júla budú tréningy (začiatok o 10.00 hod.), v nedeľu 20. júla
budú preteky, ktoré sa začnú o 9.00 hod.
Motoristickú verejnosť upozorň ujeme, ž e v dň och 17. - 20. júla v čase od
8.30 do 17.30 hod. bude uzatvorená š tátna cesta II/503 v úseku kameň olom Cajla - horské sedlo Baba.
(mo)

na ktorom som sa zúčastnil, ma
veľmi zaujal. Som veľmi rá d, že
Ministerstvo kultúry Č R mohlo v
tomto roku finančne i morá lne podporiť festival To najlepš ie z českého humoru, ktorý bude bezpochyby vrcholom tohto ročníka Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej
vzá jomnosti. S poteš ením Vá m
oznamujem, že Vaš e pozvanie na
toto podujatie prijímam."
O tomto zaujímavom podujatí
budeme eš te podrobnejš ie informovať.
(mo)

Na júnovom zasadnutíBratislavského samosprávneho
kraja udeľovali ocenenia. Medzi ocenenými boli aj Pezinčania - výročnú cenu Samuela
Zocha za organizovanie významných kultúrnych podujatí
v Pezinku získal Ľudovít Slimá k a jubilujúca Malokarpatská knižnica bola za päťdesiatročnú prácu ocenená pamätným listom BSK.
(mo)

