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LIMBACH - Obec Limbach 20.
apríla navštívila prezidentka Fínskej republiky Tarja Halonenová.
Prezrela si vinársky závod Limbašského vinohradníckeho družstva a
zúčastnila sa na obede v Hoteli
Limbach v sprievode podpredsedu
vlády SR Pála Csákyho.
(r)

VINIČNÉ - Spolok priateľov vína
Viničné a Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Viničné, usporiadali už 23. ročník výstavy vín.
Šesť degustačných komisií hodnotilo 330 vzoriek vín rôznych
odrôd. Na výstave sa zúčastnili
vystavovatelia z Viničného, Slovenského Grobu, Chorvátskeho
Grobu, Pezinka, Senca, Bernolákova, Ivanky pri Dunaji, Svätého
Jura, Zelenča, Bratislavy, Vinosadov, Veľkého Bielu, Modry, Šenkvíc, Golsu (Rakúsko), Rusoviec,
Dubovej, Bratislavy-Rača, Blatného, Budmeríc a Častej.
V kategórii biele vína zvíťazilo
Rulandské biele, neskorý zber,
r. 2004, Ing. Peter Satko, Pezinok. V kategórii červené vína
získal najvyššie hodnotenie
Dornfelder, kabinet, r. 2003, Štefan Čambal, Budmerice. Cenu
starostu obce Viničné za najlepšie Veltlínske zelené získal Rastislav Jurčovič z Viničného za
kabinet r. 2004.
Organizátori odmenili aj najlepšiu zmesku – víťazom sa stal
Ján Granec z Viničného, za víno
z r. 2004.
(oú)

MODRA - Vinársky spolok Vincúr
Modra, Modranský turistický spolok
a Združenie Malokarpatská vínna
cesta vás pozývajú 1. mája 2005 na
turistický pochod Z pivnice do pivnice, ktorý povedie modranskými vinohradmi a lesoparkom cez Veľkú homolu (asi 19,5 km). Počas trasy a v
cieli vás čaká ochutnávka vín
modranských odrôd a country skupina Modrí jazdci. Štart a cieľ: 8.00 –
9.45 hod. vo Vinotéke Vincúr (nám. –
Štúrova ul. 84) v Modre. J. Dudová

V utorok 12. apríla sa uskutočnilo
v Slovenskom Grobe prvé pracovné zasadnutie Pezinského mikroregiónu za účasti primátora Pezinka a starostov obcí Slovenský
Grob, Viničné, Limbach a Vinosady. Rokovanie viedol predseda mikroregiónu Jozef Javorka.
Charakteristickým znakom bohatého programu bolo nájsť zmysluplnosť činnosti novovzniknutého
združenia, aby z neho mohli profitovať všetci jeho členovia.
V bode Pomoc mesta obciam a
obcí mestu konkretizovali, čím si
môžu navzájom pomáhať a ako
riešiť spoločné problémy mikroregiónu. Hovorilo sa o Podkarpatskom zberači, cestnom obchvate,
cyklotrasách, spoločnom stavebnom a školskom úrade a príprave
rozvojových projektov. Účastníci sa
oboznámili s termínmi väčších spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v mikroregióne a s
možnou participáciou na nich. Dohodli sa na založení spoločnej dychovej hudby a spevokolu a na vytvorení loga Pezinského mikroregi-

ónu. Uvažuje sa o rozšírení vysielania Pezinskej televízie v Limbachu a v Slovenskom Grobe po obecných káblových rozvodoch. Mesačník Pezinčan od februára venuje jednu stranu informáciam o
mikroregióne a v obciach, ktoré
doň patria, sa aj rozširuje.
Na zasadnutí sa hovorilo aj o via-

VINOSADY - Tri desiatky Vinosadčanov sa podpísalo pod petíciu, v ktorej
žiadajú zastavovanie väčšieho počtu autobusových liniek na zastávkach v
ich obci. K obmedzeniu zastavovania autobusov došlo po zmenách cestovného poriadku na obdobie 2004/2005.
Občania petíciu doručili starostovi obce Ing. Miroslavovi Achbergerovi a
ten ju postúpil dopravcovi SAD Bratislava. Dopravná riaditeľka Magdaléna
Polgárová v odpovedi píše, že v novom cestovnom poriadku nedošlo k
radikálnym zmenám, ktoré by znamenali rušenie spojov s nácestnými zastávkami vo Vinosadoch. Pripúšťajú však, že dochádza zo strany vodičov
k nedodržiavaniu cestovného poriadku, preto budú častejšie robiť kontroly
zamerané na zastavovanie spojov a zistené nedostatky budú riešiť. Problémom však zostáva zastavovanie tzv. zrýchlených spojov, ktoré zastavujú len na najfrekventovanejších zastávkach v Bratislave a ďalších
mestách.
(r)

Radovan K. zo Slovenského
Grobu od roku 2004 psychicky
týral matku a sestru. Príbuzné na
neho podali trestné oznámenie.

Policajná hliadka predviedla na
Obvodné oddelenie PZ Stanislava M. (18) z Pezinka na základe príkazu Okresného súdu
Bratislava III na dodanie do výkonu trestu.

Proti Antonovi S. bolo začaté
trestné stíhanie za to, že v chatovej oblasti v Kučišdorfskej doline v
chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty vyrúbal 11 dubov a jeden
hrab a drevo si prisvojil. Urbárskej
lesnej spoločnosti Pezinok spôsobil škodu 18 tisíc korún.

Na diskotéku v motoreste
Alpínka nebude v dobrom spomínať 26-ročná Marcela. Keď sa
zabávala neznámy páchateľ jej z
vešiaka odcudzil kabelku, v ktorej
mala doklady a mobilný telefón.

Na Šenkvickej ulici neznámy
páchateľ rozbil kusom asfaltu výplň na predajni s motocyklami a
odcudzil motocykel zn. Peugeot
Speedfight, červenej farby. Škoda predstavuje 66 800 Sk.

Z motorového vozidla Škoda
Felicia, ktoré parkovalo na ul.
M.R. Štefánika ukradol neznámy
páchateľ dve kompletné kolesá.
Majiteľovi vozidla spôsobil škodu
tisíc korún.
(ev)

cerých spoločných problémoch
(skladovanie a likvidácia odpadov,
pomoc podnikateľom, pomalý postup pri definitívnom určovaní trasy
Podkarpatského zberača, odchyt
psov), ktorým je potrebné venovať
pozornosť.
Ďalšie zasadnutie združenia sa
uskutoční 7. júna v Pezinku. (mo)

LIMBACH - V Rímskokatolíckom
kostole Svätého Teobalda v Limbachu sa uskutočnil 24. apríla
Veľkonočný koncert pod vedením
Mgr. Mareka Spustu.
(oú)

LIMBACH - V dňoch 14. a 15. mája
sa uskutočnia tradičné každoročné
Limbašské hody, na ktoré vás srdečne pozývame.
(oú)

LIMBACH - V dňoch 22. – 23. apríla sa uskutočnila IV. Limbašská
ochutnávka hroznových vín. V odbornej degustácii boli ocenené tieto vína:
Šampión – Pálava, roč. 2004,
Mrva &Stanko, Trnava
Najlepšie biele víno – Rizling vlašský, r. 2004, Víno Masaryk
Najlepšie červené víno (2 rovnaké hodnotenia) – Cabernet Sauvignon, barrique, Limbašské vinohradnícke družstvo, Domina,
r. 2003, Marián Bočko
Najlepšie biele víno z Limbachu
– Veltlín zelený, r. 2004, Ivan Cebro
Najlepší Silván zelený – r. 2004,
Víno Matyšák
Najlepšie víno červené z Limbachu – Dornfelder, r. 2004, Ivan
Chvíla ml.
Najlepšia kolekcia vín – Víno Masaryk
Najlepšia kolekcia vín zo Združenia limbašských vinohradníkov
a vinárov – Vinkova, s.r.o.
(r)

