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Predtým, než odložíme agendu
Vinobrania 2005 do šuflíka, aby
sme ju zasa vybrali na jar budúceho roka, keď začnú prípravy
nového ročníka, nezaškodí si urobiť malú rekapituláciu toho uplynulého. Aby sme sa ešte raz potešili z toho, čo vyšlo a poučili z toho, čo sa nepodarilo a dalo by sa
zlepšiť.
Plusy
– Väčšina návštevníkov najviac
ocenila žánrovo pestrý kultúrny
program, ktorý sa snažil ulahodiť
vkusu rôznych vekových i záujmových skupín. Ako po minulé
roky, najviac obdivu zožal ohňostroj a alegorický sprievod.
– Napriek doslova tonám odpadu, ktoré podujatie tohto druhu
vyprodukuje, sa podarilo Petmasu vždy cez noc, akoby šibnutím
čarovného prútika, dať mesto do
vzorného poriadku.
Mínusy
– V ponuke sa rozmohol predaj
piva až do takých rozmerov, že
Vinobranie sa začína meniť na
pivobranie. V záujme zachovania
vinárskeho charakteru podujatia
treba motivovať predajcov viac k
predaju vína.
– Kollárova ulica je vo večerných
hodinách málo osvetlená, čo komplikuje predaj a predvádzanie výroby v uličke umeleckých remesiel.
– V budúcnosti by bolo vhodné
zvýšiť pódiá tribún, aby ľudia lepšie videli na program a vyriešiť
tribúny tak, aby sa dal sledovať
program aj zo strán.
Fyzulnačka
– Toto sprievodné podujatie Vinobrania má už takú návštevnosť,
že pomaly prerastie organizátorom cez hlavu. Aby sa to nestalo,
v budúcnosti treba posilniť organizačný štáb (najmä predaj lístkov,
minimálne v 2 – 3 stánkoch), uvažovať o rozšírení priestoru až za
Dom kultúry, verejnosť je potrebné dobre informovať o systéme
hodnotenia, dodržiavať vopred
stanovené pravidlá súťaže. Za
uváženie stojí i určenie jednotného objemu nádob na varenie,
aby boli podmienky súťaže regulárne.
Isto tých pozitívnych a negatívnych stránok bolo viac. Ak viete o
nejakých, uvítame vaše podnety
a pripomienky a vopred ďakujeme
za ich doručenie na Mestský úrad
Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv.
9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.
lupova@msupezinok.sk.
(EL)

Predseda VÚC Ľubo Roman to
charakterizoval slovami: Všimol
som si, že keď prídem do Pezinka,
ľudia sa tu usmievajú, keď prídem
inam vidím, že sú skôr zamračení
a akýsi nedôverčiví... Možno nie
každý si uvedomuje, koľko je s
prípravou a realizáciou Vinobrania
roboty a starostí. Preto by som
chcel veľmi poďakovať svojim kolegom z Mestského úradu, Centra
voľného času a najmä našim pracovníkom Kultúrneho centra na
čele s pani riaditeľkou. Je potešiteľné, že Pezinok má šťastie na
obetavých, pracovitých a hlavne
tvorivých ľudí.
Moje poďakovanie patrí aj štedrým sponzorom – firmám a podnikateľom z Pezinka a okolia, ktorých finančné príspevky pomohli z
veľkej časti hradiť každoročne
drahší program na obidvoch tribúnach.
Nesmierne ma pri srdci hrejú slová množstva oficiálnych hostí i
bežných návštevníkov nielen zo
Slovenska ale aj zo zahraničia,
ktorí o Vinobraní a najmä o našom
meste hovoria s nadšením a chválou. Možno, že my, ktorí tu žijeme,
často ani dostatočne nevnímame,
ako sa naše mesto mení a rastie
jeho význam a ide o ňom dobrý
chýr do sveta. Týždeň po Vinobraní sa prvýkrát v Pezinku uskutočnilo zasadnutie primátorov naj-

Hoci Mesto Pezinok vyčlenilo aj
tohto roku na Vinobranie 1 mil. Sk
zo svojho rozpočtu, celé podujatie
by nebolo možné zorganizovať
bez podpory sponzorov a mimoriadneho nasadenia mnohých inštitúcií a jednotlivcov, ktorí sa podieľali na jeho príprave a vlastnom
priebehu. Aj touto cestou ďakuje
hlavný organizátor všetkým za
finančnú, materiálnu, organizačnú či morálnu pomoc. Kto podporil
rôznymi formami tohtoročné Vinobranie?
Firmy – Ad sun, Auto Karpaty,
Vladimír Baňák, Batea Stav, B&N
Elektroservis, Bozin, Ceemark
CS Slovakia, Cora Geo, Destav
Dexia, Dri Slovakia, Duvystav,
Eva, Štefan Eliáš, Flaga Slovplyn,
Peter Galan, Gazmont, Vojtech
Gottschall, Inspol, International
Consulting, JŠ Servis, Kabátkonštrukt, Klimamsoft, Mikletič,
Modaco, Petmas-Onyx, P.I.D.,
Portik, Roman Rybár, Stavkvet,
Stavoimpex, Peter Strnisko,
Špep, Termocom, Tesco Stores,
Vema-Pos, Vinársky závod, Vinárske a vinohradnícke družstvo
podielnikov Karpaty, Víno Matyšák, Vitis, VÚB, ZMOP, Kostý-

významnejších slovenských miest
a Klubu primátorov. Keďže som
členom prezídia obidvoch organizácií, zúčastnil som sa na všetkých rokovaniach a viem, ako sú
na tom ostatné mestá. Môžem
porovnávať, konfrontovať a s radosťou konštatovať, že Pezinok je
na tom po každej stránke naozaj
dobre.
Ale aby som iba nechválil, kde-tu
počuť výčitky, že tam je zlý chodník, tam uniká vody, a tam zasa
chýba smetný kôš. No musíme si
uvedomiť, že nie všetko sa dá
stihnúť za dva a pol roka primátorovania. Najmä, keď niektorým
problémom sa nevenovala dostatočná pozornosť aj viac ako dve
desaťročia a na riešenie iných nemáme dosť financií.
Chcem len apelovať na svojich
spoluobčanov, aby nepozerali na
svoje mesto cez čierne okuliare,
ale aby boli na Pezinok hrdí, aby
boli sebavedomí. Aby zabudli na
typickú slovenskú vlastnosť obdivovať skôr to, čo je zahraničné a
vlastné zaznávať. Aj doma môžeme mať to, čo inde obdivujeme, no
bez vlastného pričinenia to nejde.
Tou najjednoduchšou cestou, ako
niečo zmeniť v prospech seba,
svojich blízkych, ale aj spoluobčanov je napríklad aj aktívna účasť
vo voľbách. Tie do Vyššieho územného celku BSK, alebo ako zjednodušene hovoríme "do vucky" sa

mové štúdio Elijana, www.centrum.sk.
Inštitúcie – Kultúrne centrum,
Malokarpatské múzeum, Mestské
múzeum, Združenie pezinských
vinárov a vinohradníkov, Centrum
voľného času, DH Grinavanka,
Cech pekárov, Malokarpatský banícky spolok, DH Cajlané, Hasičský zbor, Džudo klub, Klub podnikateľov, Mestský podnik služieb,
časopis Pezinčan, časopis Pezinský podnikateľ, Mestská vínotéka,
Televízia Pezinok, Pezinsko, Petan, Klub pozemného hokeja Šenkvice, skautský oddiel Modrý oblak z
Pezinka, klub historických bicyklov
Viktoria, Veteran Car Club, futbalový oddiel PŠC Pezinok.
Jednotlivci – Pavol Boriš, Ľubo
Kripel, Lajo Slimák, Janka Prokopová, Martina Kotlárová, Peter Ondrovič, Zuzana Lupová, Peter Grič,
Zlatko Blaževič, Agnesa Koubová,
Veronika Sobotová, Dušan Petráš,
Roman Féder.
Obce, mestá a mestské časti –
Bratislava-Rača, Dubová, Slovenský Grob, Viničné, Šenkvice (Folklórny súbor Mladosť a Jozef Šikula
s poníkmi), Báhoň, Vištuk, Modra,
Štefanová, Častá.
(EL)

blížia. Budú už na budúci mesiac a
budú sa voliť aj Pezinčania.
Chcem preto požiadať vás všetkých, vážení spoluobčania, aby
ste sa na týchto voľbách zúčastnili
v čo najväčšom počte. Aby ste
mestu obetovali tých niekoľko
minút zo svojho voľného času a
odovzdali svoj hlas v prospech
kandidáta, ktorého si vyberiete
podľa vlastného uváženia. Je potrebné, aby nás prišlo čo najviac,
aby Pezinok mal svoje dôstojné
zastúpenie, aké si dozaista zaslúži. A najmä preto, aby naši poslanci svojou účasťou v zastupiteľstve VÚC presadili cestný obchvat mesta, ale i mnohé iné
dôležité veci. Možno sa bude rozhodovať i o zachovaní nášho
okresu v Bratislavskom kraji. Iste
viete, že niektorí bratislavskí starostovia presadzujú, aby okresy
Pezinok, Senec a Malacky boli
pričlenené do Trnavského kraja.
Jednou z úloh našich poslancov
vo VÚC bude vyjadrenie jednoznačného nesúhlasu s takýmto
nezmyselným politickým rozhodnutím.
Aj preto vás ešte raz prosím, aby
ste prišli všetci do volebných
miestností, aby sa opäť raz nerozhodovalo o nás bez nás.
Oliver Solga
primátor Pezinka

Chcela by som pár slovami reagovať na septembrové Vinobranie.
Zarazilo ma, ako aj iných obyvateľov, že bola počas Vinobrania
kolotočmi zaprataná Kupeckého
ulica. Pri zhluku ľudí nebolo možné
prejsť cez ulicu pešo, nieto ešte s
kočíkom. V úseku od križovatky
Mladoboleslavská – Polkorábova
po Hostinec na rínku nebol vôbec
prístup pre auto. Kolotoče stáli na
ceste, chodníkoch i trávnikoch. Ako
by sa riešila situácia v prípade, že
by sem museli ísť hasiči alebo sanitka? Tých, čo to povoľujú, zaujímajú asi len peniaze. Je to však
krátkozraké, lebo keď sa čosi stane, a k tragédiam, ako sa stále presviedčame, u nás dochádza, potom bude musieť niekto niesť plnú
zodpovednosť za vedomé ohrozenie obyvateľov. Rozmiestňovanie
kolotočov sa mi zdá živelné, kontroluje to niekto?
Obyvateľka
Odpoveď: – Mesto Pezinok s obsahom kritiky súhlasí, aj keď to, že ho
zaujímajú len peniaze nie je pravda. K umiestneniu kolotočov sa
vopred vyjadrovali hasiči i polícia,
problém však spôsobili majitelia
kolotočov, keď zabrali viac miesta,
ako si zakúpili. V budúcom roku
presne vyznačíme priestor, kde
kolotoče nebudú môcť byť umiestnené.
(os)

