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V tomto roku v nezvyklom termíne, až vo štvrtom
septembrovom týždni, sa uskutočnilo v Pezinku Vinobranie. Predchádzali mu oberačkové slávnosti v Rači
a Modre. Naše boli zvláštne tým, že sa konali už po
roku, keďže padlo rozhodnutie usporadúvať toto podujatie každoročne. Striedania s Modrou v doterajšom dvojročnom cykle teda už nebude.
Toto rozhodnutie mesta malo svojich prívržencov,
ale boli aj skeptici, ktorí predpovedali fiasko. Pezinské Vinobranie sa však aj tentoraz mimoriadne vydarilo. Prišlo veľa návštevníkov, takmer vôbec nebolo
cítiť, že len pred týždňom bolo rovnaké podujatie v
susednej Modre. Pezinčania teda zámer mesta prijali
a privítali ho i ľudia z okolia, hlavne z Bratislavy.
Azda najväčšie riziko, pri organizovaní v neskoršom
termíne, hrozilo z počasia, ktoré sa však už tradične k
Pezinčanom zachovalo priaznivo. Aj keď bolo chladnejšie a trochu spŕchlo, nespôsobilo to vôbec problémy a nenarušilo bohatý program.
Slávnosti vína sa oficiálne začali v piatok podvečer
Prvým dúškom na tribúne pred Zámkom. Tradičnému
aktu, ktorému sa prizerali stovky návštevníkov, predchádzalo štvrtkové otvorenie výstavy v Mestskom
múzeu a v piatok doobeda odborný seminár o slovenských vínnych cestách a otvorenie výstavy v Malokarpatskom múzeu.
Večer prvého dňa sa na tribúne na Radničnom námestí predstavili naše mladé hudobné a spevácke
talenty v programe Pezinčania Pezinčanom. Veľký
záujem bol o vystúpenie Vidieka a o diskošou. Na
tribúne v parku patril celý večer country hudbe,
hosťom nášho Arionu.
V sobotu sa začali programy o 10. hodine. Na
oboch tribúnach sa nepretržite striedali hudobníci,
speváci, tanečníci, šermiari, ohňová šou, módna prehliadka. Najväčší záujem sa sústredil na koncert Jany
Kirschner a Uragánu, ale skvelú kulisu mali aj ostatné
vystúpenia. Nechýbal ohňostroj a disko Rádia Okey.
Novinkou bola Vinea Festina šou a kotvené lety teplovzdušným balónom, ktoré zabezpečil Vitis.
V nedeľu predpoludním pezinskí duchovní
požehnali tohtoročnú úrodu, potom bol alegorický
sprievod. Na prekvapenie mnohých bol pestrý a bohatý, návštevníci ho pochvaľovali. Poobede na námestí
vystúpili hudobníci z partnerského rakúskeho mesta
Neusiedl am See a zo Srbska. Pred Zámkom zasa
vyše štyri hodiny kraľovala dychovka, nádhernou bodkou bolo vystúpenie Stříbrňanky.
Vinobranie však nie sú len kultúrne programy. Pre
návštevníkov poskytovalo svoje služby 408 predajcov, 80 stánkov s občerstvením a reštauračné služby
s kapacitou 1300 miest na sedenie, 150 ľudových
výrobcov a atrakcie pre deti. Uskutočnili sa viaceré
sprievodné podujatia. V sobotu sa na Potočnej ulici
konala medzinárodná súťaž Fyzulnačka vo varení
fazuľovej polievky.
Bol to opäť veľkolepý sviatok našich vinárov a vinohradníkov, dorábajúcich jedinečný mok, ktorý prináša
slávu kraju pod Malými Karpatmi.
Milan Oravec

Mesto Pezinok vyjadruje poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a uskutočnení Vinobrania
2004 a za finančnú, či materiálnu
pomoc a spoluprácu pri organizačnom zabezpečení tohto podujatia.
Vďaka patrí:
sponzorom: Vitis Pezinok, Ad
Sun, s.r.o., Auto Karpaty, a.s., Autoopravovňa Peter Strnisko, Bageta,
Batea-stav, s.r.o., Lexmark TM,
D.I.S.I., s.r.o., Eba, s.r.o., Eminens,
s.r.o., Flaga Slovplyn, s.r.o., Fratello, Reštaurácia McGOG, Gazmont,
s.r.o., Hotel Lipa, Innspol, s.r.o.,
Instamik, s.r.o., JŠ-Servis, KKH
spol. s r.o., Klimasoft s.r.o., Kon-

štrukt, MK therm, Modaco, Murat,
s.r.o., Petmas, s.r.o., Petmas
Onyx, s.r.o., Pezinské tehelne,
a.s., Portik, s.r.o., Ros, s.r.o., Rosana, Runec, s.r.o., Stamet, s.r.o.,
Stando-Autoservis, Stavoimpex,
ŠPEP, Tesco, Uno-fashion, Víno
Matyšák, VÚB, a.s., Dexia, a.s.,
Minobs, Víno Ludvik, VVDP Karpaty, ZMOP, Jozef Iľko, Vladimír Baňák, Róbert Krátky, Gregor Danišovič, Štefan Eliáš.
spolupracovníkom: Kultúrne centrum a Informačné centrum, Centrum voľného času, Malokarpatské
múzeum, Me stské múzeum,
Zdenko Sitka, Helena Benková,

Emil Pícha, Mestský podnik
služieb, Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR, SAD,
Železnice SR, Modrý oblak - skautský oddiel, Miestna organizácia
Slovenského Červeného kríža,
Pavol Boriš, Agnesa Koubová, Kostýmové štúdio Elijana, Ľubica Kollárová, Marek Kollár, Mestská vínotéka, Vladimír Ulrich, František Féder, Zlatko Blaževič, obce Viničné,
Slovenský Grob, Vinosady, mestská časť Bratislava-Rača, folklórne
súbory Čerešničky a Mladosť zo
Šenkvíc, Veteran Car Club, Malokarpatský banícky spolok, dychová
hudba a folklórny súbor z partnerského mesta Neusiedl am See,

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok, Viktória - klub bicyklov veteránov, Mládežnícky basketbalový
klub, Tanečný klub Petan, Gymnázium Pezinok, TJ Sokol - džudo
klub a oddiel orientačného behu,
Karate klub.
mediálnym partnerom: Pezinčan, TV Pezinok, Kuriér, Pezinský podnikateľ, Pezinsko.
Všetci majú veľkú zásluhu na
tom, že Vinobranie bolo úspešné a
stalo sa nielen oslavou práce vinohradníkov a vinárov v Pezinku a
celom malokarpatskom regióne,
ale i dôstojne reprezentovalo spoločenský, historický, ekonomický,
kultúrny a ľudský potenciál nášho
mesta.
(EL)

