V Pezinku sa každý deň niečo deje
Pondelok, 1. augusta
Pezinské remeslá – pouličné
dielne zamerané na výuku základov výroby keramiky, 16.00 –
18.00 hod. na Radničnom námestí
(v prípade nepriaznivého počasia
sa podujatie presúva do dvora Malokarpatského múzea), garant: Jozef Tibenský, tel.: 033/554 1314.
Utorok, 2. augusta
Pezinské kostoly – prehliadka
kostolov v centre mesta s mestským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, garant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.
Streda, 3. augusta
Komorný večer – pásmo spevu,
tanca a hudby pezinských Rómov,
18.00 hod. vo vybraných reštauráciách, vinárňach a kaviarňach, garant: Alžbeta Strapáková, tel. 033/
6901 130.
Štvrtok, 4. augusta
Vychádzky po pamätihodnostiach – mestský a židovský cintorín, 16.00 hod. pred hlavným
vchodom do mestského cintorína
(pri Gymnáziu), garant: Peter Wittgrúber, Z. Balcová, mobil: 0902
187 428.
Piatok, 5. augusta
Igor Piačka, Júlia Piačková –
začiatok výstavy, vernisáž o 18.00
hod. v Galérii Štefana Prokopa,
garant: Natália Prokopová, tel.
033/641 1166, mobil 0915 815 712.
Piatok, 5. augusta
O víne pri víne – základy hodnotenia vína a zoznámenie s odrodou
Rizling rýnsky, vlašský (testovacia
vzorka zdarma, ďalšia degustácia
podľa cenníka), 17.00 – 19.00 hod.
v Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593 294.
Sobota, 6. augusta
Výlet do prírody – Cajlanská kalvária, o 10.00 hod. na autobusovej
zástavke na Malackej ceste (odchod autobusu je 9.30 hod. zo železničnej stanice a 9.33 hod. z námestia), garant: Peter Sandtner,
mobil: 0904 427 201.
Nedeľa, 7. augusta
Promenádny koncert – vystúpenie dychovej hudby Cajlané, 17.00
hod. parkovisko pred Zámkom,
garant: Ingrid Noskovičová, tel:
033/ 641 3949.
Pondelok, 8. augusta
Pezinské remeslá – pouličné
dielne zamerané na výuku základov drotárskej výroby, 16.00 –
18.00 hod. na Radničnom námestí
(v prípade nepriaznivého počasia

sa podujatie presúva do dvora Malokarpatského múzea), garant: Ladislav Kunetka, tel.: 0905 273 053.
Utorok, 9. augusta
Pezinské kostoly – prehliadka
kostolov v centre mesta s mestským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, garant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.
Streda, 10. augusta
Detské výtvarné dielne – 15.00
–17.00 hod. zraz pred Starou radnicou, garant: Michaela Syrová,
mobil: 0905 595 443.
Štvrtok, 11. augusta
Vychádzky po pamätihodnostiach – grinavské kostoly, 16.00
hod. pred Katolíckym kostolom Sv.
Žigmunda, garant: Peter Sandtner,
mobil: 0904 427 201.
Piatok, 12. augusta
O víne pri víne – základy hodnotenia vína a zoznámenie s odrodou
Müller Thurgau (testovacia vzorka
zdarma, ďalšia degustácia podľa
cenníka), 17.00 – 19.00 hod. v
Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593 294.
Sobota, 13. augusta
Výlet do prírody – po banskom
náučnom chodníku, 10.00 hod. pri
vchode do Pinelovej nemocnice,
garant: Peter Wittgrúber, mobil:
0902 187 428.
Sobota – Nedeľa, 13.–14. augusta
Pezinský permoník – XI. ročník
Malokarpatskej výstavy a burzy
minerálov, fosílií a drahých kameňov a VI. ročník Pouličného ryžovania zlata na Slovensku, Kultúrne
centrum, garant: Jirko Vitáloš, mobil: 0905 739 452.
Nedeľa, 14. augusta
Farská hodová zábava – garant:
Marta Hrbeková a Patrik Hrbek,
mobil: 0905 496 657.
Pondelok, 15. augusta
Pezinské remeslá – pouličné
dielne zamerané na výuku základov výroby pečiva zo slaného
cesta, 16.00 – 18.00 hod. na Radničnom námestí (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do dvora Malokarpatského
múzea), garant: Barbora Jurinová,
tel.: 0903 529 500.
Utorok, 16. augusta
Pezinské kostoly – prehliadka
kostolov v centre mesta s mestským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, garant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.

Streda, 17. augusta
Komorný večer – divadelné zoskupenie DOSKY – predstavenie
Alica za zrkadlom, 18.00 hod. pred
Starou radnicou, garant: Barbora
Jurinová, mobil: 0903 529 500.
Štvrtok, 18. augusta
Vychádzky po pamätihodnostiach – kaplnka sv. Rozálie a mor v
Pezinku, 16.00 hod. pred kaplnkou
sv. Rozálie na Suvorovovej ulici,
garant: Peter Sandtner, mobil:
0904 427 201
Štvrtok – Sobota, 18.–20. augusta
Festival HODOKVAS – pri Malackej ceste, garant: Alena Mikovičová, mobil: 0907 771 302, info@hodo-kvas.sk.
Piatok, 19. augusta
O víne pri víne – základy hodnotenia vína a zoznámenie s odrodou
Veltlín zelený (testovacia vzorka
zdarma, ďalšia degustácia podľa
cenníka), 17.00 – 19.00 hod. v
Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593 294.
Sobota, 20. augusta
Výlet do prírody – po lesníckom
náučnom chodníku, garant: Jozef
Kern, mobil: 0918 333 046.
Sobota – Nedeľa, 20.–21. augusta
Dychovky v preši – V. ročník Medzinárodného súťažného festivalu
malých dychových hudieb, Nádvorie pezinského Zámku, garant:
František Féder, mobil: 0905 342
261.
Pondelok, 22. augusta
Pezinské remeslá – pouličné
dielne zamerané na výuku základov výroby a zdobenia medovníkov, 16.00 – 18.00 hod. na Radničnom námestí (v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva
do dvora Malokarpatského múzea), garant: Pavlína Dočkalová,
mobil: 0907 729 205.
Utorok, 23. augusta
Pezinské kostoly – prehliadka
kostolov v centre mesta s mestským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, garant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.
Streda, 24. augusta
Detské výtvarné dielne – 18.00
hod. zraz pred Starou radnicou,
garant: Michaela Syrová, mobil:
0905 595 443.
Štvrtok, 25. augusta
Vychádzky po pamätihodnostiach – Pezinský zámok, 16.00
hod. pred pezinským Zámkom,
garant: Peter Sandtner, mobil:
0904 427 201.

Piatok, 26. augusta
O víne pri víne – základy hodnotenia vína a zoznámenie s odrodou
Ruland biely, šedý (testovacia
vzorka zdarma, ďalšia degustácia
podľa cenníka), 17.00 – 19.00 hod.
v Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593 294.
Sobota, 27. augusta
Výlet do prírody – cyklotrasa Pezinok – Senec, 10.00 hod. pred
Pezinskou poliklinikou, garant: Peter Wittgrúber, 0902 187 428.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Ku koncu školského roka sme boli v
redakcii doslova zavalení príspevkami z pezinských škôl. Žiaľ, z priestorových dôvodov sme im nedokázali
nájsť miesto na stránkach mestských
novín, čo je nám, ozaj, veľmi ľúto. Zo
zaujímavých príspevkov spomenieme aspoň dva.
Darina Matonogová zo ZŠ Kupeckého ul. nám napísala o zážitkoch
žiakov 3. ročníkov školy v prírode v
Trstenej, kam sa vybrali spoznávať
krásy oravskej prírody, históriu, pamätihodnosti a náturu Oravčanov.
O škole v prírode je aj príspevok,
ktorý sme dostali od rodičov detí a
vedúcej vychovávateľky zo ZŠ Na
bielenisku. Píšu nám, že žiaci 1.
stupňa prežili osem nádherných dní v
Kremnici a okolí. Priniesli si odtiaľ
množstvo pekných zážitkov, na ktoré
budú dlho spomínať.
(r)

Víťazkou 1. ročníka školskej súťaže
SUPERSTAR – hľadáme talenty sa
stala žiačka 9. ročníka Zuzana Chnupová. Druhá sa umiestnila ôsmačka
Simona Strapáčová a tretia šiestačka
Dominika Haršanyová. Finalisti získali vecné ceny, ktoré poskytla ČSOB
– stavebná sporiteľňa.
Mgr. Ingrid Laláková

Prvá sobota v júli, v rámci programu
Kultúrneho leta vyhradená na výlety
do prírody, bola naplánovaná na lesnícky náučný chodník. Počasie zámeru organizátorov neprialo a tak sa
podujatie neuskutočnilo. Záujemcovia však neprídu o túto príležitosť
zoznámiť sa s jednou z najkrajších
lokalít Malých Karpát. Majú možnosť
v náhradnom termíne – 20. augusta.
Zraz je o 10. hod. napravo pred
vjazdom na parkovisko pri kameňolome. Odporúčané autobusové spojenie o 9.30 hod. zo železničnej stanice
a 9.33 z námestia. Sprevádzať bude
Jozef Kern z Lesnej správy.
(EL)
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