Obrovské množstvo keramiky na pultoch.

V júni sme mali v Pezinku trojdenné Keramické trhy, podujatie
ktoré má veľkú ambíciu výrazne
prispieť k rozvoju cestovného ruchu, nielen v našom meste ale aj v
krajskom meradle. Aj tohtoročný
tretí ročník potvrdil, že organizátori sú na dobrej ceste.
Prvýkrát sa podujatie konalo tri
dni a stretlo sa s mimoriadnym
záujmom výrobcov a predajcov
keramiky, ale i návštevníkov, či už
zákazníkov alebo len obdivovateľov. V uliciach v centre mesta
vládla po celý čas skvelá jarmočná
nálada, v porovnaní s minulými
rokmi pribudli ďalšie pohostinské
zariadenia, bolo si kde posedieť,

Audiencia majerníkov u zemepána.

ochutnať pezinské vínka a tradičné jarmočné jedlá. Ponuku jedál rozšírili aj pochúťky v podobe
kapustnice a fazuľovice, ktoré tentoraz pripravili prezidenti známych
pezinských festivalov.
Chvíle nákupu krásnych keramických výrobkov zo slovenských
ale i zahraničných dielní spríjemnil
aj bohatý sprievodný program.
Majstri keramikári predvádzali
svoje majstrovstvo pri točení
veľkej keramickej nádoby. Uskutočnila sa súťaž Misa na ovocie.
Najmenší návštevníci sa mohli
pohrať s hlinou a vyrobiť si svoj
drobný výrobok v tvorivých dielňach.

Samozrejmosťou boli vystúpenia hudobných a folklórnych súborov a po prvýkrát sa uskutočnil aj
juniáles na Radničnom námestí.
Veľkou atrakciou pre návštevníkov boli Hradné slávnosti Pezinského panstva, ktoré sa odohrávali priamo na tribúne pred mestským úradom.
Keramické trhy boli veľkým a
úspešným podujatím, navštívilo
ich veľa ľudí od nás i zo zahraničia,
mnohí ho označili za malé vinobranie.
Organizátori si zaslúžia náš obdiv a poďakovanie. Držíme im palce, aby boli takí úspešní aj v budúcich rokoch.
(mo)

chynku a spoločné sociálne zariadenia.
Majiteľkou domova, ktorý má
názov Dom na polceste, je Alžbeta
Lančaričová. Náklady na výstavbu
financovala zväčša sama, časť
prostriedkov jej poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a menší sponzori.

Na otvorení domova sa zúčastnili
početní hostia, medzi ktorými bola aj
manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová (jej nadácia prevzala
nad domovom záštitu), zástupcovia
Ministerstva sociálnych vecí a rodiny,
primátor Pezinka Oliver Solga a ďalší, ktorí sa pričinili o výstavbu tohto
prepotrebného zariadenia.
(mo)

Na Kollárovej ulici odovzdali do
užívania nové ubytovacie zariadenie pre mladých ľudí z detských
domovov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách.
Výstavba sa začala v septembri
2004 a skončila sa v júni 2006.
Ubytovacie zariadenie prichýli
šestnásť detí, ktoré majú k dispozícii štyri ubytovacie bunky, ku-

Ani nepriaznivé počasie neodradilo 37 milovníkov cyklistiky, ktorí
nastúpili 1. júna na štart IV. ročníka
cyklomaratónu Pezinok 2006. Tí
absolvovali vyše 300 km dlhú trať
z Pezinka cez Štúrovo do maďarského Vyšehradu a späť. Hocí
niektorí sa vrátili vlakom, všetci
získali účastnícke listy, čím sa zapísali do histórie tohto podujatia.
Cieľom piateho ročníka bude pravdepodobne Slovinsko.
(EL)

Reklamno-módna agentúra FLASH Trnava usporiadala v pezinskom Obchodnom centre Plus slovenské finále MODEL OF THE
WORLD. Súťažilo dvadsať modeliek. Absolútnou víťazkou sa
stala Pezinčanka Pavlína Chynoranská (na snímke v popredí),
ktorá bude Slovensko reprezentovať na prestížnej svetovej
súťaži Model of the world v Tanzánii.
(mo)

Kultúrne leto v Pezinku v
tomto roku, už po štvrtýkrát,
otvorí Malokarpatský festivalík
tradičnej kultúry Návraty 2006.
V priestoroch pred Zámkom sa
v nedeľu 2. júla o 15. hod. opäť
predstavia folklórne súbory,
ľudové hudby a sóloví speváci z
Malo karpat ského regi ónu.
Opäť budú pripravené regionálne gastronomické špeciality,
škola remesiel a prezentácia
ľudových umelcov. Rok 2006
prinesie aj novinky. Okrem tradičných folklórnych súborov a
skupín z regiónu uvidíte aj
hosťa zo Záhoria – FS Gbelan
Gbely a z Moravy – FS Žerotín
Strážnice. Z domácich súborov
sa na festivalíku predstavia FS
Mladosť zo Šenkvíc a detský
folklórny súbor pri ZŠ v Šenkviciach, DFS Studienka z Bratislavy a novovzniknutý FS Radosť z Pezinka.
V rámci Školy remesiel si aj na
vlastnej koži môžete vyskúšať
točenie na hrnčiarskom kruhu,
drevorezbu, textilné techniky či
prácu s drôtom.
Hlavnými organizátormi podujatia sú REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia a Malokarpatské múzeum Pezinok. Partnerom projektu je Kultúrne centrum Pezinok, Mesto Pezinok,
Bratislavský samosprávny kraj,
České centrum a Veľvyslanectvo ČR, KAROSA s.r.o. a
DEXIA banka Slovensko a.s.
(REVIA)

