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VYDÁVA MESTO PEZINOK

Mesto Pezinok v snahe vyjsť v
ústrety občanom pripravilo na
zverejnenie v Pezinčanovi nové
cestovné poriadky mestskej
hromadnej dopravy SAD a vlakov.
Nájdete ich vo vnútri čísla. (r)

Snahou vedenia mesta bolo vždy,
aby záchranná zdravotná služba
pre náš okres či región mala svoje
sídlo v Pezinku a tak pre dnešné
LSE (Life Star Emergency) alebo
inak aj rýchlu záchrannú zdravotnú
službu sme vytvorili vyhovujúce a aj
dôstojné priestory. Už od budúceho
mesiaca bude LSE sídliť priamo v
srdci mesta a to vo dvore mestského úradu na prízemí v adaptovanej časti priestorov bývalej pošty
(tel. kontakt: 155).
Dopravná záchranná služba (F.T.
– DZS), teda sanitky, ktoré denne
slúžia na prepravu pacientov sa
presťahujú z areálu Pinelovej nemocnice do širšieho centra mesta
do priestorov patriacich mestu na
Bernolákovej ulici č. 23 (tel. č. dispečingu: 16 170). Týmito krokmi sa
nám podarilo priblížiť tieto dve
dôležité zdravotnícke služby ešte
viac občanom a veríme, že aj oni, aj
my budeme spokojní.
(OS)
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V piatok 24. marca sa skončila v Malokarpatskom regióne vláda kráľovnej
vína Veroniky Sobotovej z Vištuka, ktorá sa týmto titulom hrdila jeden rok.
O novej kráľovnej vína sa rozhodovalo po štvrtýkrát v súťaži, ktorá pozostáva z dvoch častí: neverejnej, kde
dievčatá museli preukázať svoje
schopnosti v znalostiach a praktických
zručnostiach a verejnej za účasti divákov, pozostávajúcej z pozvánky do
regiónu či svojho bydliska, voľnej disciplíny a ťahaní vína heverom.
Desaťčlenná porota napokon vybrala
spomedzi ôsmich súťažiacich Pezinčanku Zuzanu Čiernu, ktorá získala
Tohtoročná Kráľovnou vína, 18-ročná Pezinčanka Zuzana titul Kráľovná vína. Prvou vicemiss sa
Čierna (v strede), študentka Strednej vinársko-ovocinárskej stala Lucia Slezáková z Limbachu a
školy v Modre. Vľavo je druhá vicemiss, 19-ročná Eva Jaku- druhou Pezinčanka Eva Jakušová,
šová z Pezinka a vpravo 18-ročná Lucia Slezáková z Limbachu, ktorá zároveň získala aj titul Miss sym(r)
ktorá sa stala druhou vicemiss.
Snímka Ján Štrba patia, o ktorom rozhodli diváci.

V dňoch 21. – 22. apríla sa bude
konať 11. ročník Vínnych trhov Pezinok. Podujatie je určené pre verejnosť – skutočných znalcov vín, ale aj
bežných konzumentov.
Verejnej degustácii predchádza
odborné hodnotenie. Aj tentoraz, koncom marca, sa zišli v hoteli Vinársky
dom tri desiatky degustátorov – odborníkov z celého Slovenska ale aj z
Moravy, ktorí pod vedením nášho
najznámejšieho enológa Fedora Malíka, po dva dni anonymne hodnotili
372 súťažných vzoriek vín.
V záväznom štatúte podujatia je
určených týchto sedem kategórií:
vína tiché biele suché, vína tiché biele
ostatné (so zvyškovým cukrom), vína
tiché ružové, vína tiché červené suché, vína tiché červené ostatné, tokajské vína vyrobené oxidatívnou metódou a napokon šumivé vína.

Najväčšie zastúpenie v bielych vínach (30 producentov) má pezinská
odroda Rizling vlašský, v červených
vínach odroda Cabernet Sauvignon
(39 producentov). Titul Šampión získali: víno biele, tiché, suché – Rizling
rýnsky, nesk. zber, r. 2005, MUDr.
Zuzana Zárubová, Vinosady; víno,
biele, tiché, ostatné – Veltlínske zelené, ľadové, r. 2003, Znovín Znojmo,
a.s. Šatov; víno tiché, ružové – Cabernet Sauvignon, rosé, nesk.
zber, r. 2005, Karpatská perla, s.r.o.
Šenkvice; víno tiché, červené, suché
– Neronet, barrique, r. 2003, VPS,
s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezinok;
víno tiché, červené, ostatné – neudelené ocenenie; víno tokajské – Tokajský výber 2-putňový, r. 1990, Galafruit&Co., Malá Tŕňa; víno šumivé
– Hubert sekt, brut, r. 2003, Hubert
J. E., s.r.o. Sereď.

Cena ministra pôdohospodárstva
SR – Neronet, barrique, r. 2003,
VPS, s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezinok.
Cena Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov – Rulandské
šedé, výber z hrozna, r. 2005, PD
Vajnory, Bratislava.
Cena Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory –
Neronet, barrique, r. 2003, VPS,
s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezinok.
Cena primátora mesta Pezinka (za
najlepšie hodnotený Rizling vlašský
bez rozdielu ročníka) – Rizling vlašský, výber z hrozna, r. 2003, Limbašské vinohradnícke družstvo,
Limbach.
Cena Združenia malokarpatská
vínna cesta (za najlepšiu kolekciu
vín) – Víno Mrva & Stanko, s.r.o.,
Trnava.
(mo)

Prvého apríla sa uskutoční v našom meste (na Radničnom námestí) ďalšie atraktívne podujatie
– III. ročník festivalu Kapustnica
2006. O bližšie informácie sme
požiadali hlavného organizátora
Milana Bejdáka.
l Predchádzajúce dva ročníky
festivalu Kapustnica ste organizovali v Modre. Čo vás viedlo
zmeniť miesto konania?
– Boli to určité dôvody o ktorých
nechcem hovoriť. Rozhodli sme

sa pre Pezinok a s tunajšími podmienkami sme spokojní.
l Koľko súťažných družstiev
očakávate?
– Súťažiť vo varení kapustnice by
malo asi dvadsať družstiev, v čase
keď robíme tento rozhovor nie sú
prihlášky ešte uzatvorené.
l Ako bude vyzerať vlastná
súťaž?
– Variť sa začne o 10.00 hodine,
ochutnávka je plánovaná o 12.30
hod., vyhlásenie výsledkov bude o
14.30 hod. O tom, kto získa titul

šampióna a stane sa držiteľom
pohára CAPusta – CAP rozhodne
odborná komisia. Na hodnotení sa
budú však podieľať i návštevníci
podujatia, ktorí budú výrobky našich súťažiacich ochutnávať.
Družstvo, ktoré dostane najviac
žetónov za porcie kapustnice,
získa cenu primátora Miss sympatia KAPUSTNICA. Pripravené sú
aj ceny partnera festivalu Lexmark
(tlačiareň) a VINO GALLERY (pohostenie vo vinárni za 3 tisíc Sk).
Pokračovanie na 6. strane

