AKTUALITY / 3

V piatok 7. mája o 15.00 hod. sa
uskutočnia oslavy 59. výročia oslobodenia našej vlasti Červenou armádou a Dňa víťazstva nad fašizmom, Oslavy organizuje Mesto
Pezinok a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov. Účasť na spomienkovom stretnutí prisľúbili zástupcovia
Veľvyslanectva Ruskej federácie v
Bratislave.
V programe je slávnostný príhovor a položenie vencov a kvetov k
pomníkom padlých.
Organizátori osláv srdečne pozývajú všetkých občanov.
(m)

Komunistická strana Slovenska,
Strana demokratickej ľavice a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozývajú občanov okresu
Pezinok - pracujúcich, nezamestnaných, robotníkov, poľnohospodárov, mládež a dôchodcov na
oslavy 1. mája, ktoré sa uskutočnia v sobotu 1. mája o 13.30 hod. v
Zámockom parku v Pezinku.
V programe je príhovor poslanca
NR SR K. Fajnora a iných účastníkov osláv, vystúpenie dychovej
hudby Grinavanka a občerstvenie.
(ma)

Prvého apríla sa uskutočnili oslavy 59. výročia oslobodenia Pezinka Sovietskou armádou. Zúčastnili sa na nich funkcionári mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom, členovia Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia straníckych a spoločenských organizácií a bývalí účastníci odboja.
Účastníkov osláv pri pomníku padlým na Mladoboleslavskej ulici najskôr
privítal primátor mesta, potom slávnostný príhovor predniesol predseda
ZO SZPB Ľudovít Šušol. Na záver spoločne k pomníku položili vence a kytice kvetov.
(mo)

Podľa informácie primátora Olivera
Solgu poskytlo Mesto Pezinok Slovenskej autobusovej doprave a.s. na
rok 2004 účelový príspevok z mestského rozpočtu v sume 150 tisíc Sk
na mestskú hromadnú dopravu.
Na rokovaní s vedením SAD sa

Deviaty ročník pezinských Vínnych trhov sa začal
slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení. V tomto roku sa na súťaži zišlo vyše štyristo vzoriek vín, od 92 producentov zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Slovinska. Vína hodnotilo päť degustačných
komisií pod vedením Prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. a
hlavnej enologičky Ing. Gabriely Vojtekovej, CSc.
Šampiónom súťaže (najvyššie hodnoteným vínom)
sa stal Rizling vlašský, ľadový zber, r. 2003, z Vinárskych závodov Topoľčianky. Víťazi kategórií: Ia - Rulandské biele, 1999, Vinárske závody Topoľčianky, Ib Rumeni muškát, 2001, Korenika a Moškon, Slovinsko,
II - Zweigeltrebe-klaret, 2003, Víno Marcinčák Mikulov,
IIIa - Frankovka modrá, NZ 2003, Vínne sklepy Valtice,
V - Muškát žltý, VzH 2003, J+J Ostrožovič, Veľká Tŕňa,
V - Tokajský výber 5-putňový, Galafruit&Co., s.r.o.,
Malá Tŕňa.
Ďalšie ocenenia získali:
Cena Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov za najlepšie víno biele z produkcie r. 2003: Rizling rýnsky, ľadový zber 2003, Milan Strezenický, Vinosady;
Cena ministra pôdohospodárstva SR za najlepšie
víno s prívlastkom z hrozna dopestovaného v SR:
Rizling rýnsky, ľadový zber 2003, Milan Strezenický,
Vinosady;
Labužníci
kvalitných
vín si mali
z čoho
vyberať.

dohodlo zvýšenie počtu zastávok
MHD i spojov v zimnom období na
Babu, o ktoré žiadali lyžiari a turisti.
Prísľub sa týka budúcej zimnej sezóny, podmienkou zo strany SAD je
doriešiť umiestnenie zastávky a
otáčanie autobusov na Babe. (mo)

Cena Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory SR za najlepšie víno s prívlastkom
z hrozna z Malokarpatskej oblasti: Rizling rýnsky,
ľadový zber 2003, Milan Strezenický, Vinosady;
Cena primátora mesta Pezinok za najlepší Rizling
vlašský: Rizling vlašský, ľadový zber 2003, Vinárske
závody Topoľčianky;
Cena Združenia Malokarpatská vínna cesta za najlepšiu kolekciu vín: Galafruit, s.r.o. Malá Tŕňa;
Cena Vínnych trhov Pezinok 2004 za najkrajšiu
vínnu etiketu (adjustáž vína): Vitis Pezinok za kolekciu Chateau Pezinok.

Slávnostné otvorenie Vínnych trhov.
Organizačný výbor Vínnych trhov Pezinok 2004 pripravil už tradične podujatie na vysokej úrovni. Mohli sa
o tom presvedčiť stovky vinárskych odborníkov a
ochutnávačov, ktorí na toto jedinečné podujatie do Pezinka prišli. Spokojní boli nielen milovníci kvalitných
vín, ale i pestovatelia hrozna a vinári, ktorých možno
táto prestížna konfrontácia posunie opäť dopredu.
(mo)

5

p oč e t z á k l a d n ý c h
škôl v Pezinku (114
tried s 2545 žiakmi);

100

hodnota prvej slovenskej
poštovej známky s motívom Pezinka v Sk;

295

počet autobusových spojov SAD, ktoré denne zastavujú na zastávkach
na námestí v Pezinku;

1647

v tomto roku Pezinok
získal od Ferdinanda
III. privilégium slobodn éh o krá ľ o vsk é h o
mesta.

Mesto Pezinok pozýva všetky
pezinské dôchodkyne na oslavu
Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v
stredu 12. mája o 14.00 hod. v
Dome kultúry v Pezinku. V kultúrnom programe vystúpia deti z pezinských škôl.
Osobitné podujatia ku Dňu matiek pripravujú Kultúrne centrum a
Centrum voľného času. Bližšie informácie nájdete na 12. strane v
programe oboch inštitúcií.
(r)

Mesto Pezinok vyhlasuje nový
ročník súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu v troch kategóriách:
1. okna, balkóna, 2. predzáhradky, 3. verejnej budovy. Odborná
komisia bude do jesene sledovať
situáciu v meste, o víťazovi rozhodne koncom septembra.
Traja najlepší v každej kategórii
získajú diplomy a vecné ceny. (r)

V sobotu 17. apríla reprezentovala pezinská kapela FEELME
nielen naše mesto, ale aj slovenskú kultúru na Europarty v rakúskom pohraničnom mestečku
Deutsch Jahrndorf. Naši muzikanti
Peter, Laco a Tomáš sa predstavili
ako jediní cudzinci v samostatnom
hodinovom koncerte popri rakúskych kapelách. Podujatie zorganizovali hostitelia pri príležitosti
rozšírenia Európskej únie.
(EL)

Pripomíname záujemcom o účasť
na 2. ročníku cyklomaratónu Pezinok
- Neusiedl am See - Mosonmagyaróvár - Pezinok, ktorý sa uskutoční 4. 6. júna, že 10. mája je posledný termín, kedy sa možno prihlásiť na toto
podujatie (na Mestskom úrade v Pezinku, č.dv. 9, tel. 033/6901 102, email: eva.lupova@msupezinok.sk).
V stredu 19. mája o 17.00 hod. sa
uskutoční na MsÚ stretnutie účastníkov ohľadne zoznámenia sa s trasou
a poskytnutia bližších informácií zo
strany organizátorov.
(EL)

