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Mesto Pezinok a Základná
organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v Pezinku srdečne pozývajú
občanov na oslavy 59. výročia
oslobodenia Pezinka, ktoré sa
uskutočnia vo štvrtok 1. apríla
2004 o 16. hod. pri pomníku na
Mladoboleslavskej ulici. Zraz
účastníkov osláv bude v Zámockom parku.
Účastníci osláv položia vence
a kytice k pamätníkom a vypočujú si slávnostný príhovor k
tejto významnej udalosti novodobých dejín mesta.
(mo)

Rudolf Schuster počas príhovoru, vľavo primátor Oliver Solga.

Pohľad na účastníkov stretnutia.

V marci sa skončilo ročné "vládnutie" prvej
kráľovnej vína v našom regióne, ktorou bola Klaudia
Tretinová z Pezinka. Odchádzajúcu kráľovnú vystriedala nová, ktorá bude na tróne nasledujúcich dvanásť mesiacov.
Do súťaže v tomto roku sa prihlásilo desať dievčat študentiek zo Strednej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre, Združenej hotelovej akadémie v Bratislave a
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
Organizátori oproti minulému roku zmenili miesto
konania súťaže, z Domu kultúry sa presťahovala do
Mestskej vínotéky a Vinárskeho domu. Vo vínotéke
sa konala odborná časť bez divákov. Dievčatá tu absolvovali tri súťažné disciplíny - test znalostí z vinohradníctva a vinárstva, určovanie odrody vín a
ťahanie vína heverom. Navečer sa presunuli do Vinárskeho domu, kde súťaž pokračovala ďalšími
dvoma disciplínami (pozvánka do regiónu a voľná
disciplína) už za účasti obecenstva.
Pokračovanie na 8. strane
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Vo štvrtok 26. februára navštívil
naše mesto prezident Slovenskej
republiky Rudolf Schuster. Hlavu
štátu v Obradnej sieni na radnici za
prítomnosti vedúcich pracovníkov
mesta, obvodného úradu, podnikateľov, starostov susedných obcí a
členov Malokarpatského baníckeho spolku privítal primátor Oliver
Solga. Hosťa podrobne informoval
o histórii i súčasnosti Pezinka a o
problémoch, ktoré rieši miestna
samospráva. Po úvodnom príhovore odovzdal R. Schusterovi, ako
prvému významnému hosťovi, nové mestské ocenenie - zlatú a striebornú známku Pezinka.
Rudolf Schuster poďakoval za
srdečné privítanie a poprial predstaviteľom mesta a všetkým jeho
obyvateľom, aby sa im darilo naďalej posilňovať prosperitu Pezinka.
Potom odovzdal primátorovi pamätnú plaketu.
V krátkej besede s účastníkmi
stretnutia vyzdvihol prácu mestskej
samosprávy ako aj dobrú spoluprácu so susednými obcami. Niektorých prítomných prekvapilo, že
R. Schuster sa zaujímal, ako je to s
pezinským basketbalom, ktorý bol
viac rokov na výslní. Pochválil tiež
pezinské vína, ktoré pre ich kvalitu
obľubuje.
Po stretnutí na radnici nasledovala prehliadka priestorov Starej
radnice, kde si hosť pozrel výstavy
v Mestskom múzeu a zúčastnil sa
na otvorení stálej expozície plastík
Jozefa Franka, ktorá vzbudila u
neho nezvyčajný záujem.
Záver dvojhodinového pobytu R.
Schustera v Pezinku patril návšteve Hestie.
(mo)

V pondelok 15. marca vyhlásili na pezinskej radnici
výsledky XI. ročníka ankety Najlepšia predajňa roka,
ktorej tradičnými organizátormi sú redakcia Pezinčana a Mestský úrad v Pezinku.
Víťazom ankety za rok 2003 sa stala predajňa Lahôdky u Katky na Kollárovej ulici.
(mo)
Bližšie informácie nájdete na 3. strane.

Kolektív víťaznej predajne: zľava p r e da v a č k a
Katarína Brunovská, majiteľ Adrián Šuplata a predavač Alexander Šuplata.

