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Každá generácia píše históriu.
Každá generácia sa zapisuje do
kroniky nášho mesta osobitnými a
neopakovateľnými udalosťami.
Mnohé z nich časom upadnú do
zabudnutia, mnohé si odnesú ich
účastníci do večnosti. Sú však aj
také, ktoré sú v pamäti stále živé a
ktoré sa budú pripomínať aj keď tí,
ktorí boli pri tom už dávno nie sú
medzi nami. O pár dní sa má udiať
niečo, o čom sa generáciám Pezinčanov ani len nesnívalo a vysloviť kedysi niečo také by sa iste považovalo za pochabosť. Pápež bude
prechádzať ulicami nášho mesta.
Tými ulicami, po ktorých denne prechádzame aj my. Tými ulicami, na
ktorých sa križujú, stretajú a spájajú
naše životné cesty. Sú to už milióny
našich každodenných ciest. Pridá
sa k nim aj cesta Sv. Otca, pápeža
Jána Pavla II. Hoci bude asi veľmi
krátka, ale stane sa už navždy
súčasťou tej veľkej cesty, ktorou
prechádza svetom ako posol pokoja, lásky a Kristovho evanjelia. Na
tejto ceste chce stretnúť čo najviac
ľudí, zahľadieť sa im do tváre a vidieť v nich bolesti i radosti, obavy i
odhodlanie, sklamania i nádeje
dnešného sveta. Chce si vryť tieto
tváre do pamäte, aby ich potom v
tichu modlitby predstavil pred
Božou tvárou.
Prvá cesta na jeho tretej návšteve
Slovenska povedie z Bratislavy do
Trnavy práve cez naše mesto. Aj
Pezinok sa bude môcť zaradiť k tým
miestam, ktoré poctil nástupca apoštola Petra svojou prítomnosťou.
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Parkovisko pretekárskych strojov v športovom areáli v pezinskom kameňolome cez tretí júlový víkend zaplnili desiatky kamiónov, autodielní a sprievodných vozidiel pretekárov - účastníkov majstrovstiev Európy
automobilov. Viac sa dočítate na str. 10.
Snímka (mo)

Po zániku Západoslovenských vodární a kanalizácií vznikla Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)
a.s., so sídlom v Bratislave, Prešovská ul. 48. Jej akcionármi sú mestá a
obce z Bratislavského kraja, podľa
počtu obyvateľov. Hlavným akcionárom je Bratislava, ktorá vlastní 59 percent akcií, Pezinok má 2,90 percenta
akcií.
Skutočnosť, že Bratislava je najväč-

ším akcionárom, od jej rozhodnutí
bude závisieť ďalšie smerovanie tejto
vodárenskej spoločnosti. Pôvodne sa
uvažovalo, že by do novej spoločnosti
mohol vstúpiť strategický investor,
ktorý by ju mohol odkúpiť. V dôsledku
toho by však mohlo dôjsť k prudkému
nárastu cien vodného a stočného.
Nový bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský si aj preto myslí, že vstup
strategického investora nateraz nie je

aktuálny. BVS by podľa neho mala
naďalej ostať komunálnou spoločnosťou, nemala by sa dostať do rúk
súkromného sektora. I keď je z
hľadiska technickej infraštruktúry v
prevádzke vodární veľa závažných
problémov, ktorých riešenie si vyžiada
nemalé investície, vstup silného investora nie je jedinou cestou na získanie potrebných finančných zdrojov.

Prípravy Vinobrania (19. - 21.
septembra) sa už dostávajú do záverečnej fázy. Organizátori doťahujú svoje posledné zámery, ktoré
majú jediný cieľ, dôstojne pripraviť
akciu roka v Pezinku. Keďže hlavným magnetom na podujatiach
tohto druhu býva popri dobrom
občerstvení pútavý program, prezradíme niekoľko zaujímavých
účinkujúcich, ktorí prídu zabávať
hostí.
V piatok na tribúne na námestí v
rámci tradičného koncertu Pezinčania Pezinčanom vystúpia Krtinec, Take One, Maybe, Second
Band, Diadem, Feelme, či Miro

Holzmann. Krátko pred polnocou
ich vystrieda Senzus.
V sobotu sa predstavia dychové
kapely Studienka a Grinavanka, v
živom vstupe so súťažami Rock FM
Rádio, historickí šermiari, Marcela
Laiferová so skupinou Trend,
Funny Fellows a Semtex. Po
ohňostroji prídu zábavychtivým
divákom zahrať aj Margot a Supple
People.
Nedeľa sa bude síce niesť predovšetkým v duchu už tradičnej najobľúbenejšej vinobraneckej atrakcii - alegorického sprievodu (začiatok o 11. hod.), diať sa však bude
veľa zaujímavého aj na tribúnach,

na jednej z nich - na Radničnom
námestí vystúpia pesničkári Roman Vámoš Band, domáci Arion a
Lucia Šoralová, pred Zámkom si
zase prídu na svoje milovníci tradičnej zábavy, pretože tu budú celé
poobedie vyhrávať dychové hudby
- od domácej kapely Cajlané až po
Miločanku z Českej republiky. To
však určite nie je všetko, konečná
ponuka bude ešte pestrejšia, aby
oslovila všetky vekové i záujmové
skupiny návštevníkov Vinobrania.
Podrobný program Vinobrania
uverejníme v budúcom čísle, ktoré
vyjde v stredu 17. septembra.
(EL)
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