Rozhodnutím primátora Pezinka
boli stanovené sadzby za stánky
2
vo výmere 6 m v rozpätí od 50 Sk/
2
m za deň (knihy, časopisy, CD a
pod.), vinárske, záhradkárske potreby, košíky, kvety – 100 Sk/m2 a
deň, bižutéria, hračky, balóny –
2
200 Sk/m a deň, občerstvenie bez
alkoholických nápojov – 250 Sk/
m2 a deň, atrakcie, predaj burčiaku
– 400 Sk/m2 a deň.
Občerstvenie a reštauračné služby, vrátane predaja alkoholických
nápojov na námestí a pred Zámkom – 500 Sk/m2 a deň, ostatné
priestory – 350 Sk/m2 a deň. Pre
občerstvovacie služby je možné
prenajať si priestor na sedenie pre
hostí, pričom 6 m2 majú v cene
stánku, ďalších 6 m2 v cene 500 Sk
za deň.
Predajcovia hrozna a umeleckí
výrobcovia v uličke remesiel zdarma. Košíkári nad 6 m2 platia.
Podrobné informácie nájdete na
www.pezinok.sk alebo na tel. č.
033/6901 125 (referát podnikania
– Z. Hágerová).
(msú)

Mesto Pezinok a Informačné
centrum počas letných mesiacov
ponúkajú turistom prehliadku centra mesta s mestským sprievodcom (v slovenčine a nemčine),
každú sobotu zraz o 10.00 hod.
pred Informačným centrom na
Radničnom námestí.
(EL)

Začiatkom roka vznikol Klub
sprievodcov mesta Pezinka. Stalo
sa to na podnet samotných mestských sprievodcov, ktorí pocítili
potrebu stretávať sa, vymieňať si
skúsenosti a naďalej sa vzdelávať. Na svojom prvom stretnutí si
schválili zásady činnosti klubu,
ciele na rok 2006 a ďalšie roky a
zvolili si predsedníctvo klubu.
Do šesťčlenného predsedníctva
si zvolili Zuzanu Čiernu, Petru Kollárovú, Stanislava Pátka, Petra
Ronca, Petra Weissa a Evu Wengovú. Predsedom klubu sa stal
Peter Ronec.
Medzi priority klubu patria tieto
aktivity:
– členovia klubu svojou činnosťou
budú prispievať k rozvoju cestovného ruchu a propagácii Pezinka,
Malokarpatského regiónu a Slovenskej republiky;
– budú spolupracovať so subjektmi
cestovného ruchu, kultúrnymi, spoločenskými a náboženskými inštitúciami na území mesta a v regióne;
– budú udržiavať blízke kontakty
so športovými organizáciami na

18.00 – 0.00
Country večer
10.00 Putovný pohár Mesta
Pezinka – súťaž dobrovoľných a profesionálnych hasičov (Hasičské
ihrisko pri Rozálke)

18.30 Fanfárový koncert
19.00 Pezinčania Pezinčanom (OZ Radosť – Vínko, vínko tvrdý chlebík,
Diana Deáková, Ivana
Poláčková, Petra Bubeníková, Soňa Šajermanová, Tomáš Václav, Eva
Rosenbergerová, víťazi
súťaže Pezinok spieva,
tanečný súbor V. Klimekovej a ďalší.
21.30 Off stage a Soňa Šajermanová
22.30 Hudobná skupina Senzus
0.00 Diskoshow
2.00 Záver programu

17.00 Prvý dúšok – slávnostné
otvorenie Vinobra nia
2006
Fanfáry – Junior Brass
Quintet
Sprievod Mestskej rady, kráľovnej vína a ďalších zúčastnených po Štefánikovej ulici smerom do Mestskej vínotéky.

úseku cestovného ruchu, turistiky
a rekreácie, s cieľom pomáhať
rozvoju cestovného ruchu;
– členovia klubu sa budú ďalej
vzdelávať a zamerajú sa na získavanie praktických skúseností, aby
stále zlepšovali sprievodcovské
služby pre občanov i návštevníkov
mesta;
– klub bude úzko spolupracovať s

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00

Kalumet
Druhý dych
Country fied
Meantime
Arion
Bukasový masív
Záver programu

10.00 Reprodukovaná hudba
11.00 Módna prehliadka Elijana + šermiari
12.30 Salamander
14.00 Waterfall
15.30 Mloci
17.00 Marcella Molnárová
18.30 Funny Fellows
20.00 X – Tension
21.00 Ohňostroj
22.00 Desmod
23.30 Feelme
0.30 Záver programu

11.00
12.00
13.30
15.00
16.30
18.00
19.30
21.00
22.30
0.00
2.00

Reprodukovaná hudba
Estradin
Diabolské husle
FS Ekonóm
Ľudová hudba Petra Kuštára
Pressburger Klezmer Band
Hex
Margot
3ko2jitý + Z juhu na starý
Diskoshow
Záver programu

Komisiou cestovného ruchu Mestského zastupiteľstva v Pezinku a
prostredníctvom nej prenášať získané poznatky, návrhy a požiadavky hostí na poslancov miestnej
samosprávy.
V prípade, že máte záujem o spoluprácu s klubom sprievodcov nakontaktujte sa na Informačné centrum na Radničnom námestí v Pe-

Členovia klubu na historickom okruhu mesta.

Snímka (mo)

10.30 Požehnanie úrody
11.00 Alegorický sprievod

12.30 Žonglérske kráľovstvo
13.30 Program z partnerskýh
miest
15.30 Sme dvaja
Jozef a Dodo Ivaška
17.00 Brouci (The Beatles Revival Band)
18.30 3 PLUS 1 (P. Preložník,
S. Michalidesová, M. Rusek, V. Hidveghy)

13.00 – 19.00
Popoludnie s dychovkou
13.00 Grinavanka
14.15 Víťaz Dychovky v preši
15.30 Mladá muzika zo Šardíc
(Morava)
16.45 Záhorienka
18.00 DH Straňanka (Česko)

Piatok o 20.00 hod. – koncert Feelme (Reštaurácia Stará radnica)
Sobota o 20.00 hod. – koncert
Stará jedáleň (Reštaurácia Stará
radnica)
Nedeľa o 20.00 hod. – Nech žije
vínna réva, koncert Ad Una Corda (Turecký dom).
Spresnený program Vinobrania
nájdete v septembrovom čísle
Pezinčana, ktoré vyjde 13. 9.

zinku, kde je možné podávať tiež
podnety u tajomníčky klubu Petry
Kollárovej.
"Stretávame sa pravidelne raz
za mesiac. V rámci ďalšieho vzdelávania sme mali dve odborné
stretnutia. Oboznámili sme sa s
poskytovaním prvej pomoci za
účasti lekára a inštruktora Červeného kríža. O bezpečnostnej problematike nás informovali z mestskej polície. Vykonali sme aj spoločnú prehliadku pezinského historického okruhu a navštívili sme
aj starý objekt na Holubyho ulici,
kde sa robí archeologický prieskum," povedal nám P. Ronec.
Klub mestských sprievodcov
ponúka občanom Pezinka každú
sobotu počas letných prázdnin
bezplatné vychádzky s odborným
výkladom po historickom okruhu
mesta.
V rámci doterajšej činnosti poskytli už informácie návštevníkom
z viacerých krajín Európskej únie,
Kanady a USA. Najviac návštevníkov doteraz prišlo z Českej republiky.
(pc)

