Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, Združenie
Malokarpatská vínna cesta,
Mesto Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok a Malokarpatské
osvetové stredisko Modra
vyhlasujú
IV. ročník súťaže

Je to výzva pre dievčatá, ktoré
si chcú overiť svoje schopnosti
a šarm.
Na súťaži sa môžu zúčastniť:
dievčatá a ženy z Malokarpatského regiónu vo veku 16 – 25
rokov, ktoré sú v študijnom, učebnom, pracovnom pomere alebo
inak spojené s pestovaním, výrobou a obchodom hroznového vína.
Súťažné disciplíny:
1. Test – základné znalosti z oblasti vinohradníctva a vinárstva +
degustácia a určenie odrôd vína
(podklady k odbornému testu a
degustovaným vzorkám v prípade
potreby poskytne organizátor –
Mestská vínotéka Pezinok, tel.
0907 593 294).
2. Pozvánka do regiónu, rodného mesta alebo obce, odkiaľ
súťažiaca pochádza. Predstavenie, prípadne ponuka typickej regionálnej gastronómie.
3. Voľná disciplína – prezentácia
osobného šarmu a elegancie
ľubovoľným spôsobom.
4. Praktická časť – ťahanie heverom.
Termín súťaže: 24. marca
2006 v Mestskej vínotéke a v
Dome kultúry v Pezinku. Organizátori pozvú účastníkov na prípravné stretnutie týždeň pred termínom súťaže.
Termín odovzdania prihlášok:
do 3. marca 2006 osobne alebo
poštou na adresu: Mestská vínotéka, Radničné nám. 9, 902 01
Pezinok (0907 593 294, 033/641
1132) alebo Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900
01 Modra (0905 795 032).
Víťazná trojica dievčat sa predstaví verejnosti na slávnostnom
otvorení 11. ročníka Vínnych
trhov Pezinok 2006, ktoré bude
21. apríla 2006.
Víťazky získajú atraktívne ceny
venované podnikateľmi Malokarpatského regiónu. Nositeľka titulu
Kráľovná vína Malokarpatského
regiónu bude oprávnená reprezentovať región na rôznych regionálnych, celoslovenských, prípadne medzinárodných akciách a
súťažiach súvisiacich s vínom a
regionálnymi tradíciami. Víťazka
postupuje na súťaž o Kráľovnú
vína, organizovanú počas výstavy
vín MUVINA v Prešove a taktiež
na Región Regina 2007 – 10. ročník súťaže o kráľovnú regiónov
Českej a Slovenskej republiky.

zície zakúpené pivničné priestory
pod susednou budovou (bývalá
Slovenská sporiteľňa). V hornej
časti budovy boli pre verejnosť
sprístupnené nové expozície v
roku 1984. Dodnes sa v priestore
múzea vykonávali rôzne drobné
stavebné úpravy, ktoré však už
dnešnému trendu expozícií a
stavu budovy nevyhovujú. Z týchto
dôvodov v roku 2005 Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so svojím zriaďovateľom Bratislavským samosprávnym krajom, vypracovalo projekt, ktorý získal podporu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré ho bude financovať. Rekon-

štrukcia bude zahŕňať sanáciu
murív v pivničných priestoroch,
ich vysúšanie a následné zafixovanie, inštaláciu vzduchotechniky a elektroinštalácie. Celú budovu, okrem priečelia, čaká výmena okien, dverí, podláh a
úprava dvorovej fasády. Po
ukončení stavebných prác plánujeme kompletnú výmenu stálych
expozícií. Všetky aktivity múzea,
ktoré sa neviažu na interiéry našej budovy, budeme naďalej vykonávať. Veríme, že na budúci rok
sa stretneme v našich vynovených priestoroch. Presný termín
uzatvorenia múzea pre verejnosť
včas oznámime.
(r)

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku ďakuje poslancom mestského zastupiteľstva za to, že na svojom zasadnutí
10. februára 2006 rozhodli o navrátení objektu starej hasičskej zbrojnice
na Mladoboleslavskej ulici nášmu zboru.
Keď sme za bývalého režimu prišli takmer o všetku techniku a vo vlastnej zbrojnici sme prestali byť svojimi pánmi, pociťovali sme to ako veľkú
krivdu. Preto sme po roku 1989 oprávnene čakali, že štát nám vráti, čo je
mestské a naše. Aké veľké však bolo naše sklamanie, keď sme sa v r.
1990 ocitli doslova na ulici. Svojím rozhodnutím 10. februára poslanci
túto historickú krivdu napravili.
Osobitne chcem poďakovať pánu primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi,
ktorý sa zaslúžil o to, že v Štátnom archíve v Modre sa našli dokumenty o
tom, že stará hasičská zbrojnica vždy patrila mestu a dobrovoľným
hasičom. Zároveň ďakujem aj bývalému prednostovi Okresného úradu
Mgr. Jozefovi Vladovi.
Gabriel Guštafík
predseda OZ DHZ

Zo spolupráce s partnerskými
mestami vzišla ponuka Mladej
Boleslavi na spoločnú prezentáciu v roku 2007 na Regiontoure v Brne. S Neusiedl am
See sme dohodli prepojenie
ich Neusiedler Card na náš
projekt Pezinské panstvo,
pričom budeme vzájomne poskytovať bonusy pre užívateľov.
Výstava umožnila uskutočniť
prieskum názorov turistov na
Pezinok ako cieľ cestovného
ruchu.
(EL)

Malokarpatské múzeum v
Pezinku, ul. M. R. Štefánika č.
4, čaká v dohľadnom čase náročnejšia rekonštrukcia, ktorá
si vyžiada vyše ročné uzatvorenie. Priestory sa pre verejnosť pravdepodobne zatvoria
v máji 2006 a práce budú trvať
až do augusta 2007.
O bližšie informácie o rekonštrukčných prácach sme požiadali riaditeľku múzea Danku Kopálovú:
– Malokarpatské múzeum sídli v
budove z polovice 17. storočia.
Na múzejné účely slúži od roku
1960. V roku 1978 boli s cieľom
rozšírenia vinohradníckej expo-

Zväz výrobcov hrozna a vína
(ZVHV) na Slovensku pripravuje v Pezinku atrakciu pre turistov a odborníkov v podobe
Národného salónu vína. Vznikne v historických pivniciach Zámku, kde v najbližších mesiacoch
preinvestujú osem miliónov Sk z
prostriedkov programu eurofondu
Interreg IIIA. Z toho päť percent
zabezpečí ZVHV. Rekonštrukčné
práce by mali byť ukončené do
konca augusta. S otvorením pre

verejnosť sa ráta od začiatku roka
2007.
Expozícia salónu vytvorí reprezentatívnu prehliadku histórie vinárstva na Slovensku. Návštevník
získa prehľad o pestovaní hrozna
vo všetkých vinohradníckych oblastiach – o odrodách, pôdach a
kvalite vína. Tú bude každoročne
dokumentovať súťaž Salón vín, z
ktorej odborníci náročným posudzovaním vyberú 60 druhov zo slovenskej produkcie. Na fľaši ich

Mnohí Pezinčania už zaregistrovali novú reštauráciu
rýchleho občerstvenia week&weekend v Pezinku,
ktorá bola otvorená koncom minulého roka. Bývalá
večierka v budove na rohu pri hlavnej ceste na Bratislavu vedľa klubu Empire bola v rekordne krátkomčase
upravená na priestory reštaurácie typu rýchleho občerstvenia.
Reštaurácia funguje v rámci projektu rozvoja medzinárodnej siete pod značkou week&weekend. Málokto ale vie, že spoločnosť week&weekend ako aj značka rovnakého mena vznikla v Pezinku a že celú myšlienku vzniku spoločnosti a značky zrealizovali dvaja
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označia logom salónu, samolepiacim hologramom a uložia v samostatných boxoch s popisom vína a
jeho producenta.
Partnerom projektu je mesto
Poisdorf z rakúskeho regiónu Weinviertel a Národný salón vín Českej
republiky vo Valticiach. V salóne sú
plánované spoločenské i odborné
podujatia, predaj suvenírov a má
prispieť k lepšej informovanosti
verejnosti o víne i k zvýšenej kultúre jeho konzumácie.
(r)

Pezinčania. Práve z nášho mesta sa bude rozvíjať do
ďalších miest Slovenska a Európy. Pezinok tak získal
výnimočné prvenstvo.
Reštaurácia ponúka niekoľko druhov sendvičov, kuracích produktov, hranolčeky, niekoľko druhov káv a teplých nápojov, nealkoholických nápojov, v ponuke sú
produkty aj pre vegetariánov. Reštaurácia je nefajčiarska, má bezbariérový prístup, každý mesiac ponúka
pre svojich zákazníkov atraktívne ponuky a akcie. Novinkou je narodeninová oslava pre deti, ktoré môžu osláviť svoje narodeniny s kamarátmi v priestoroch reštaurácie s hostesom/kou.

