Grinavský hrozen – spolok priateľov dobrého vína usporiadal
1. ročník Grinavskej ochutnávky
vín spojenej so súťažou.
Na výstave sa prezentovalo 43
vinárov, ktorí ponúkli 81 bielych a
19 červených vín. Výnimočnosťou
súťaže bolo, že vína nehodnotili
odborní degustátori, ale laici, návštevníci podujatia. Najvyššie hodnotenými vínami sa stali tie, ktoré
získali najviac hodnotiacich lístkov. Mimoriadne bolo i to, že vystavené boli výhradne grinavské
vína.
,,Myšlienka usporiadať takúto
výstavu vznikla ešte pred tromi
rokmi, realizovali sme ju však z
rôznych dôvodov až teraz. Podarilo sa nám zabezpečiť vhodné
priestory vďaka porozumeniu riaditeľa miestnej školy Ľubomíra
Macháčka, ale pomohli nám aj
viacerí sponzori," povedal nám
Jozef Krasňanský, predseda
spolku Grinavský hrozen.
Na výstave sa zúčastnilo vyše
dvesto návštevníkov, ktorí odovzdali 610 hodnotiacich lístkov.
Šampiónom sa stalo Veltlínske
zelené, ročník 2006, Rímskokatolícky farský úrad PezinokGrinava. Ocenenie Grinavské
zlaté víno získali:
Müller Thurgau, r. 2006, Marian
Krasňanský, Silvánske zelené,

neskorý zber 2006, VVDP Karpaty, Veltlínske zelené, bobuľový
výber 2006, Ján Mezei, Rizling
vlašský, neskorý zber r. 2006,
VVDP Karpaty, Rizling rýnsky, barikové, r. 2006, Lukáš Krasňanský,
Moravský muškát, kabinetné, r.
2006, Jozef Šindler, Iršai Oliver, r.
2006, Jozef Šindler, Iršai Oliver, r.

2006, Stanislav Macek, Tramín
červený, neskorý zber r. 2006,
VVDP Karpaty, Dornfelder, r.
2006, Štefan Rusnák, André, r.
2002, Peter Uherek, Svätovavrinecké, rosé, r. 2006, Jozef Šindler,
Alibernet, r. 2006, Jaroslav Šindler, Cabernet Sauvignon, r. 2005,
Ján Mezei.
(mo)

Vína hodnotili návštevníci výstavy.

Obetavosť a chuť urobiť niečo
pre naše ratolesti v škôlke v Grinave mali aj tri mamičky, ktoré sa
na poslednú chvíľu z internetu dozvedeli o projekte NADÁCIA EKOPOLIS a rozhodli sa konať. Boli to
Ľubica Pérová, Viera Parasková a
Anna Mlyneková. Po všetkých
úskaliach získali 150 tisíc Sk na
Grinavskú záhradu. Samozrejme
aj Mestský úrad Pezinok sa zapojil
a prispel k úprave pozemku a oplotenia. Aj my, Jednota dôchodcov a
Klub dôchodcov, sme získali
priestor na individuálne oddychovanie a spoločenské akcie.
Chceme sa im poďakovať za to
všetko, čo urobili pre materskú

školu a pre tínedžerov, ktorým sa
umožní realizovať v tomto areáli.
Malo by každému záležať na tom,
aby sme tento objekt ustrážili a
ochránili pred vandalmi. Troška
smutné bolo, že na prácach spojených s vykopávaním a tvorením
základov sa zúčastnil len malý
počet rodičov a žiadna mládež. Na
montáži zariadenia sa zúčastnilo
aj niekoľko žiakov základnej školy,
ktorým treba tiež poďakovať. Za
hodiny, ktoré obetovali zo svojho
voľného času a nie malé náklady
pri ich realizovaní patrí veľká
vďaka najmä uvedeným trom mamičkám.
ZO JDS Grinava

Keďže nie každý mal možnosť
zúčastniť sa na minuloročných
jesenných otvorených pivniciach,
členovia Malokarpatskej vínnej
cesty ich v tomto roku po prvýkrát
otvoria aj v máji. Prispel k tomu aj
výnimočný ročník 2006, ktorého
vyzretú produkciu vinári ponúknu
v 79 pivniciach od Bratislavy až po
Trnavu. Pivnice budú otvorené len
jeden deň – v sobotu 26. mája v
čase od 10.00 – 21.00 hod.
Pezinok bude mať silné zastúpenie vinárov – otvorených bude 15
pivníc, kde svoju minuloročnú produkciu predstaví 21 vinárov. Po
prvýkrát sa budú vína degustovať
na nádvorí Zámku a v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom
mlyne. Grilované špeciality už tradične ponúkne Restaurant Radnica.
Vstupenku na túto premiérovú
ochutnávku si možno zakúpiť v
Mestskej vínotéke na Radničnom
námestí od 2. mája.
Jarmila Dudová

VINCÚR – Spolok vinohradníkov a vinárov Modra a Združenie
Malokarpatská vínna cesta organizujú 1. mája turistický pochod Z
pivnice do pivnice. Trasa pochodu
je po turistických chodníkoch a
faborkovej trase, modranskými
vinohradmi a lesoparkom cez
Veľkú homolu (turistická rozhľadňa). Je fyzicky pohodlná až mierne
náročná, vyhovujúca pre všetky
vekové kategórie.
Štart je od 8.00 do 9.45 hod. pred
Vínotékou na Štúrovej 84 v Modre.
(mo)

