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Vínne trhy 2006

Aj v tomto roku si v druhú májovú
nedeľu pripomenieme Deň matiek. Vzdáme im hold za lásku a
nesmiernu starostlivosť, ktorú venujú svojim deťom. Pri tejto príležitosti sa aj v našom meste uskutoční viacero podujatí venovaných
ženám – matkám.
Mesto Pezinok organizuje v piatok 12. mája v Dome kultúry celomestskú oslavu pre ženy –
dôchodkyne. V úvode sa im prihovorí primátor mesta Oliver Solga.
Pripravené je aj vystúpenie speváka Zdenka Sychru a drobné
občerstvenie.
Osobitný program pripravuje
Epicentrum – Centrum voľného
času v nedeľu 14. mája o 15.30
hod. v Zámockom parku. Deti z
CVČ potešia svoje mamičky, ale aj
ďalšie záujemkyne o toto podujatie spevom, tancom a drobnými
darčekmi. Organizátori z CVČ privítajú účasť aj ostatných mamičiek.
Ďalšie podujatia organizujú základné a materské školy.
(mo)

Mesto Pezinok pokračuje v dlhoročnej tradícii a vyhlasuje, ako 10
predchádzajúcich jarí, ďalší ročník
súťaže o Najkrajšiu kvetinovú
výzdobu. Aj tohto roku sa bude
súťažiť v troch kategóriách: 1. okno, balkón, 2. predzáhradka, 3.
verejná budova. Odborná komisia
bude mesto monitorovať od apríla
až do vyhlásenia výsledkov, teda
do konca septembra 2006. O
víťazoch sa verejnosť dozvie 8.
októbra.
Organizátori vyzývajú obyvateľov mesta, aby do 30. 9. 2006
nahlasovali tipy zo svojho okolia
na Mestský úrad, oddelenie životného prostredia, tel. 033/
6901 153, alebo e-mail: gubaniova.jana@msupezinok.sk.
(EL)

Ing. Milan Pavelka (VPS, s.r.o. Pezinok) preberá Cenu ministra pôdohospodárstva SR za červené víno Neronet, r. 2003, od generálnej
riaditeľky sekcie poľnohospodárstva a obchodu Ing. Zuzany Kontrovej.
Snímka Milan Oravec

V posledných dňoch naše mesto
doslova žilo Školskými majstrovstvami sveta (ISF) v orientačnom
behu. V pondelok 24. apríla sa zišlo
v Zámockom parku päť stoviek
chlapcov a dievčat zo 17 krajín,
odkiaľ v sprievode cez mesto prešli
do Domu kultúry, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie. Tu bola
okrem iného vztýčená vlajka ISF a
zástupca pretekárov predniesol
sľub, že budú bojovať čestne.
Už na druhý deň sa rozbehli
súťaže na klasických tratiach v
okolí Pezinka. V ďalších dňoch pokračovali súťaže aj na strednej trati
a vyvrcholením boli preteky priateľstva v centre mesta.

Vlajkonosiči prinášajú vlajku ISF.

V čase našej uzávierky ešte výsledky súťaží neboli známe, spolu
s ďalšími aktuálnymi informáciami
ich prinesieme v budúcom čísle.
(mo)

S veľkým zármutkom sme
zaregistrovali správu o úmrtí
Rudolfa Slánskeho, bývalého
veľvyslanca Českej republiky
na Slovensku. V zosnulom
stráca česká diplomacia vynikajúceho reprezentanta svojej
krajiny a Slovensko veľkého
priateľa. Rudolf Slánsky, ako
veľvyslanec, často navštevoval
naše mesto, najmä kultúrne a
spoločenské podujatia, na ktorých sa prezentovala česká
kultúra a umenie. Pri našich
početných stretnutiach sa vždy
zaujímal o dianie v Pezinku, bol
ctiteľom dobrého vína a neformálnych priateľstiev medzi
ľuďmi i medzi našimi krajinami.
Česť jeho pamiatke!
Oliver Solga

Už jedenástykrát sa uskutočnilo
v našom meste jedno z najprestížnejších slovenských vinárskych
podujatí – VÍNNE TRHY PEZINOK. Toto podujatie, ktoré organizuje Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a Mesto Pezinok, je v odborných kruhoch i u
vyznávačov dobrého vína doslova
magnetom a ocenenia pre najlepšie vína majú prestížny charakter.
V tomto roku štyri degustačné
komisie na čele s Fedorom Malíkom hodnotili 372 vzoriek vín v
siedmich kategóriach. Mimoriadne
úspešní boli vystavovatelia z malokarpatskej oblasti, ktorí získali ocenenie Šampión (najlepšie hodnotené víno) v troch kategóriach. V
kategórii víno biele zažiaril Rizling
rýnsky Zuzany Zárubovej z Vinosad, v kategórii víno tiché ružové
vynikol Cabernet Sauvignon výrobcu Karpatská perla zo Šenkvíc
a medzi červenými vínami dominoval Neronet od pezinského producenta VPS Pavelka – Sobolič.
Náš najúspešnejší vystavovateľ
získal za Neronet aj Cenu ministra
pôdohospodárstva a Cenu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a za najlepšiu
kolekciu Cenu Združenia malokarpatská vínna cesta. Cenu primátora Pezinka za najlepší Rizling
vlašský získalo Limbašské vinohradnícke družstvo Limbach.
Tohtoročné Vínne trhy sa vydarili, organizátori sa opäť zhostili svojej úlohy veľmi dobre a tak návštevníci odchádzali spokojní.
Predsedníčka organizačného výboru Oľga Bejdáková nám na záver povedala: "Aj keď návšteva na
tohtoročných Vínnych trhoch bola
o čosi nižšia ako v minulých rokoch, čo možno ovplyvnilo pekné
počasie, Svätojurské hody, výstava vín v Skalici a dni otvorených
dverí v kultúrnych zariadeniach v
Bratislave, predsa sme s ňou spokojní. Zavítali k nám návštevníci z
celého Slovenska i zo zahraničia.
Početnú skupinu tvorili hostia zo
slovinského partnerského mesta
Izola. Boli sme spokojní aj s kvalitou prihlásených vín ročníka 2005.
Na výstave boli samozrejme aj
vína iných ročníkov a tak medzi
červenými zabodoval starší ročník."
(mo)

