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Na križovatke Krížna-Malacká
mal byť cez cestu počas Hodokvasu vyznačený priechod pre chodcov. Taxíky privážali stovky návštevníkov, mnohí prišli pešo, všetci
sa museli dostať cez cestu smerom
k areálu, kde sa podujatie konalo.
Bol tam veľký chaos, stále hrozilo,
že dôjde k nebezpečnému úrazu.
Zarazilo ma, že policajti sedeli v
autách a sledovali, ako komplikovane sa chodci dostávajú cez frekventovanú cestu.
Na Vinobraní som bol svedkom
ako dvaja predávajúci pred Zámockým parkom vysýpali smetné nádoby a rovno pred očami návštevníkov z nich vyberali použité papierové poháre. Tieto potom prepláchli
vodou a odniesli do stánkov na ďalšie použitie.

Tohtoročný cyklus kurzov zameraných na prípravu regionálnych špecialít pod názvom Ako to robili naše
babky sa ukončí 24. novembra. Začne sa ako zvyčajne o 16. hod. v
dielni Malokarpatského múzea a
tentokrát bude venovaný receptom
na jedlá obvyklé pri kare. Po pokrmoch podávaných pri krste a
svadbe je kar posledným obradom
sprevádzajúcim život človeka a zároveň ostatným obradovým jedlom,
ktorým bol venovaný tento ročník už
sedemročného cyklu varenia podľa
osvedčených receptov organizovaného Malokarpatským múzeom pod
vedením jeho riaditeľky a zároveň
lektorky kurzov Dany Kopálovej.
Vstup na podujatie je voľný.
(EL)

Druhý ročník hodnotenia najlepších slovenských vín pozná tohtoročných víťazov. Titul Metro víno
roku 2004 získalo akostné víno
Iršay Oliver, ročník 2003 z Vinárskych závodov Topoľčianky.
Odborná porota na čele s prof.
Ing. Fedorom Malíkom, DrSc. hodnotila 48 vín od 13 vinárov a vinárenských firiem.
Poradie prvých desiatich miest
Metro víno 2004:
1. Iršay Oliver 2003 akostné - Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.
2. Predium 2001 akostné - Vinárstvo Vinanza s.r.o.
3. Dornfelder 2003 akostné - Víno
Matyšák s.r.o.
4. Rulandské šedé 2000 akostné Vinárstvo Vinanza s.r.o.
5. Rulandské biele 1999 akostné Vinárske závody Topoľčianky
6. Rizling rýnsky 2003 akostné VPS Pezinok s.r.o.
7. Svätovavrinecké 2003 akostné
- VPS Pezinok s.r.o.
8. Frankovka modrá 2003 kabinetné - Vitis Trade s.r.o.
9. Muškát žltý 2003 akostné - J+J
Ostrožovič
10. Cabernet Sauvignon bar. 2000
akostné - Agro - Movino s.r.o.
(r)

Už tradične okrem klubových osláv sa v októbri stretávajú všetci pezinskí
dôchodcovia. Tohtoročné podujatie sa uskutočnilo 20. októbra v Dome
kultúry. Asi 250 účastníkov pozdravil primátor mesta Oliver Solga. V
sprievodnom programe vystúpili deti z Materskej školy na Svätoplukovej
ulici a žiaci Základnej umeleckej školy.
(EL)
Snímka (mo)

Klub dôchodcov na Hrnčiarskej
ulici v Pezinku zorganizoval pre
svojich členov zájazd do Brezovej
pod Bradlom.
Za krásneho slnečného počasia
sme navštívili Slovenské národné
múzeum Milana Rastislava Štefánika, učenca, hvezdára, francúzskeho
generála, európskeho diplomata,
prvého ministra vojny Československej republiky, ktorý sa narodil 21. 7.
1880 a zomrel 4. 5. 1919. Pri mohyle
sme si pripomenuli jeho zásluhy,

ktorými sa zapísal do dejín Slovenska. Štefánikovým životným krédom
bolo - Veriť, milovať, pracovať!
Cestou sme sa zastavili v kúpeľnom mestečku Smrdáky, kde sme
si v prekrásnom parku kúpeľného
areálu odpočinuli.
Naša vlasť je krásna, spájajú nás
s ňou spomienky na život, dúfame,
že naše vnúčatá sa dožijú krajšieho
zajtrajška a že si budú vážiť a
zveľaďovať svoju rodnú zem.
Marta Klamová

Pezinok bol 16. októbra hostiteľom celoslovenského stretnutia Klubu Slovenky. Viac ako päťdesiat jeho členiek navštívilo naše mesto s cieľom lepšie ho spoznať a šíriť o ňom získané informácie. Súčasťou ich programu
bolo oficiálne prijatie primátorom Oliverom Solgom, prehliadka mesta so
sprievodcom, návšteva Malokarpatského a Mestského múzea, minivýstavka ľudovoumeleckých výrobkov tvorcov z Pezinka a vystúpenie pezinských amatérskych umelcov (ZUŠ, spevácky zbor Jasienka, Break dance).
(EL)

Pri nedávnej dopravno-bezpečnostnej akcii, policajti kontrolovali
dodržiavanie ustanovených a obmedzených rýchlostí jazdy. Zastavovali a kontrolovali najmä tých
vodičov, ktorí porušovali pravidlá
cestnej premávky, nerešpektovali
maximálnu povolenú rýchlosť a
nedávali prednosť chodcom pri
prechádzaní cez priechod.
Za nerešpektovanie pravidiel
cestnej premávky a najmä prekročenie maximálnej povolenej
rýchlosti môže polícia na mieste
uložiť blokovú pokutu do výšky
2000 Sk, resp. v správnom konaní
môže byť uložená pokuta až 7000
Sk. Za hrubé porušenie pravidiel
môže policajt zadržať aj vodičský
preukaz. Z nerešpektovania najvyšších dovolených rýchlostí vyplýva aj časté porušenie povinností
dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov.
Vodič nesmie chodcov obmedziť

ani ohroziť a na tento účel je povinný aj zastaviť.
Ako nás informovala ppor. Eva
Viktorínová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava III v rámci dopravnobezpečnostnej akcie bolo uložených 313 pokút vodičom, 2 chodcom a 1 cyklistom. Priestupky sa
týkali rýchlosti jazdy (162), nedania
prednosti (8), požitia alkoholických
nápojov (3), bezpečnostných pásov (22).
Na mieste boli uložené pokuty v
sume 350 tis. Sk a zadržané boli tri
vodičské preukazy za jazdu pod
vplyvom alkoholu a 3 za hrubé porušenie pravidiel cestnej premávky.
Ďalšia veľká bezpečnostná akcia
polície pod názvom Jastrab sa
uskutočnila v poslednom septembrovom týždni. Bola zameraná na
bezohľadných vodičov a na štýl
jazdy luxusných automobilov, ktoré
často porušujú predpisy.
(mo)

V minulom čísle sme uverejnili
pod znač. Dr. J.A. CSc. list nášho
čitateľa, v ktorom píše, že v obchode Záhradkár na Holubyho ul. v
Pezinku kúpil prípravok na ochranu
rastlín, ktorý chcel po 15 - 20 minútach s bločkom vrátiť, keďže prípravok kúpil aj zať, ale predavačka
nechcela tovar prevziať naspäť.
Odôvodnila to tým, že im to vedúci
zakázal. Nepochodil ani vtedy, keď
navrhoval, že v cene vráteného
tovaru si vyberie iný predávaný
výrobok. Čitateľ sa pýta, ako prišli v
predajni na takéto riešenie?
Na kritický postreh nám poslal
vyjadrenie vedúci predajne Záhradkár Ing. Ján Schwarc:
- V našich predajniach ponúkame
služby zákazníkom k ich doterajšej
spokojnosti. Tovar u nás zakúpený
je možné vymeniť a vrátiť pri splnení určitých podmienok. Na každý, už zakúpený tovar je vydaný
pokladničný blok s ktorým je potrebné sa pri výmene preukázať. V
prípade, že predavačka by zákazníkovi nevyhovela, treba sa obrátiť
na vedúceho.
Žiaľ, nie všetky druhy tovarov je
možné týmto spôsobom vymieňať.
V dnešnej dobe, keď sú páchané
trestné činy pomocou rôznych tekutých prchavých látok a rôznych
práškov nik nemôže vylúčiť, že nepríde k zneužitiu takejto doteraz
nami poskytovanej služby. Zodpovednosť za spätne prevzatý tovar
preberá vedúci resp. predavačka.
Nie je možné odkontrolovať či neprišlo k výmene obsahu náplne.
Týmto spôsobom sa snažíme chrániť zákazníkov.
(mo)

Pokračovanie z 1 strany

l Druhý novembrový pondelok
bude Pezinok miestom prezentácie firiem Dolného Rakúska so zameraním na komunálnu eko-techniku. Na podujatí sa okrem približne stovky zástupcov rakúskych firiem so spomínaným zameraním
zúčastnia aj predstavitelia vlád
oboch krajín (ministri životného
prostredia Rakúska i Slovenska),
Obchodnej komory Dolného Rakúska, samosprávnych krajov Dolného Rakúska, Bratislavského i
Trnavského, veľvysla nectie v
oboch krajín a zástupcov finančnej
sféry. Stretnutie sa začne prijatím
hostí v historickej sieni Starej radnice, firemné prezentácie budú vo
Vinárskom dome a spoločenskou
bodkou za podujatím bude degustácia malokarpatských vín v
Mestskej vínotéke. Koordinátorom
celého projektu je Euregio Service
Weinviertel so sídlom v rakúskom
Zistersdorfe.
(EL)

V Bratislavskom kraji budú prázdniny v školách v tomto školskom
roku v týchto termínoch: zimné 23.
decembra 2004 - 2. januára 2005,
polročné 1. februára, jarné 21. - 25.
februára, letné 1. júla - 31. augusta.
(mo)

