9
VYDÁVA MESTO PEZINOK

•

ROČNÍK XXXVII.

•

http://pezincan.pezinok.sk

•

ZADARMO

Vo vnútri čísla nájdete prílohu s
podrobným programom oberačkových slávností v Pezinku.

Pezinok možno vskutku nazvať
festivalovým mestom. Len uvážte, v
tomto roku boli u nás štyri festivaly - a
nie hocijaké. V máji to bol medzinárodný festival chrámových zborov
AD UNA CORDA, v júni sa uskutočnil medzinárodný divadelný festival
CIBULÁK, v auguste multimediálny
festival HODOKVAS a taktiež medzinárodný festival dychových hudieb
DYCHOVKY V PREŠI. Čo podujatie,
to vysoká známka kvality, skvelí organizátori, perfektní diváci, ktorých sem
prichádza na tisíce. Nielen z Pezinka
a blízkeho okolia, ale i z rôznych
kútov Slovenska a zo zahraničia.
Naše festivaly nie sú ojedinelé podujatia, organizujú sa roky, majú
svoju tradíciu a sú stále silnejším
magnetom pre účinkujúcich i divákov.
Festivaly robia Pezinku dobré meno, stali sa neodmysliteľnou súčasťou jeho imidžu, aj preto je toto mesto pod Malými Karpatmi na ne také
hrdé.
(mo)

V krátkom časovom slede dosiahol opäť obrovský úspech
vodný lyžiar Matej Kunert. Po
druhom mieste na nedávnom
európskom šampionáte v lyžovaní za člnom v Neratoviciach
získal kompletnú zbierku medailí
na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom lyžovaní za vlekom v Lubline v Poľsku. Zlato si
vybojoval v skokoch, striebro v
kombinácii a bronz v trikoch.
Mladý Pezinčan bude v septembri štartovať aj na majstrovstvách Európy dospelých v Taliansku, kde si chce overiť šance
pre budúci rok, keď už bude štartovať v kategórii dospelých.
(mo)

Najväčším magnetom nedeľňajšieho programu je už tradične alegorický sprievod. Aj v tomto roku organizátori venovali jeho príprave veľa času, aby si návštevníci prišli na svoje. Dominantnou postavou
bude i tentoraz Bakchus - boh vína.
Snímka (mo)
Po oberačkových slávnostiach v Rači a Modre, prichádza na rad naše Vinobranie. Tentokrát už po roku,
trošku v napätí ako to dopadne, ako túto zmenu prijmú občania mesta, ale aj tradiční návštevníci.
Jedno je isté, organizátori aj tentoraz urobili všetko
preto, aby sa ľudia v našom meste dobre cítili, aby sa
bolo kde zabávať, aby bolo čo jesť a piť, nechýbali

atrakcie, dobrý kultúrny program, a keďže ide o oberačkové slávnosti, aby bolo pre labužníkov dosť vína
a chutného burčiaku.
V nedeľu bude tradičný alegorický sprievod a
hlavný sponzor Vitis pripravil veľkú šou, návštevníci
by teda mali byť spokojní a hádam aj počasie bude
tradične dobré.
(mo)

Druhého septembra sa otvorili brány našich škôl, žiaci základných škôl a študenti
stredných škôl po letných dvojmesačných
prázdninách znovu zasadli do lavíc. Po
dňoch voľna, sladkého ničnerobenia sú tu
opäť chvíle každodenných povinností, ktoré
škola prináša.
Povinnosti a starosti pribudli aj učiteľom,
hoci oni už pár dní pred prvým zvonením
nastúpili na svoje pracoviská a snažili sa pre
svojich zverencov pripraviť všetko potrebné.
Základné školy, ktorých je v našom meste
päť, sú po transformácii už v pôsobnosti
miestnej samosprávy, zmenili sa vlastnícke
vzťahy k majetku i celkový pohľad Mesta na
problémy škôl.
Na pezinských školách začal školský rok
bez zásadnejších problémov, učitelia i žiaci
Deti zo ZŠ na Holubyho ulici vchádzajú po prázdninách do bu- sa teda môžu pokojne sústrediť na svoju
prácu.
(mo)
dovy školy.

