Sobota, 16. septembra
9.00 – 16.00 hod., Potočná ul.
FYZULNAČKA – 4. ročník medzinárodnej súťaže
vo varení fazuľovej polievky. Program: 9.00 hod. –
prezentácia, zakladanie ohňov; 10.00 hod. – odštartovanie varenia výstrelom z dela majstra Belicu;
10.30 hod. – prvé Majstrovstvá Slovenska v ťahaní
vína heverom na čas; 11.00 hod. – ukážky prípravy
a pečenia lokší a scískaníc; 12.00 hod. – ukončenie
varenia polievky; 12.00 hod. – odber vzoriek pre
odbornú degustáciu, verejná degustácia vzoriek;
14.15 hod. – vyhlásenie výsledkov súťaže a odo6.00 Týždeň
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RELÁCIE:
TÝŽDEŇ – spravodajská relácia,
premiéra každý pondelok o 18.00
hod.
TÉMA – rozhovory, klipy, dokumenty, premiéra každú stredu
o 18.00 hod.
RADI PORADÍME – rady z oblasti varenia, zdravia, motorizmu..., premiéra každý piatok
o 20.00 hod.
PK NET – profily osobností Pezinka, Okénko pezinčiny..., premiéra každý piatok o 19.00 hod.
SPRÁVY OD SUSEDOV – novinky spoza hraníc Pezinka, premiéra každý piatok o 21.00 hod.
KVINTA – klipy, kultúrne info, premiéra každý druhý piatok o 0.00
hod.
TELEnoviny – videotextové,
denne aktualizované oznamy, pravidelné rubriky.

V dňoch 2. – 3. septembra sa
uskutočnil medzinárodný hokejbalový turnaj Slovenskej hokejbalovej únie v obci Pruské pri Trenčíne,
za účasti výberov Pezinka, ZlínaMalenovíc (ČR), dvoch tímov Pruského a úradujúceho majstra Vegeta Trenčín. Výber Pezinka, v
kuloároch považovaný za outsidera sa stal najväčším prekvapením turnaja, keď po úvodných posmeškoch (,,máte mech na góly,
ktoré dostanete?"), dokázal po
oduševnenom výkone poraziť favorizovaný Trenčín 5:1, čím si vytvoril
cestu k celkovému víťazstvu v turnaji. Sebavedomý Trenčín, kde absolvujú letnú prípravu takí hráči

vzdanie cien. Počas celého podujatia bude na pódiu hrať živá hudba.
Sobota, 16. septembra
16.00 hod., Potočná ulica
PEZINSKÁ PREŠOVAČKA – ukážky prešovania
hrozna (v réžii Združenia pezinských vinárov a vinohradníkov) aj s detskou prešovačkou.
LOKŠOVAČKA – ukážky prípravy a pečenia lokší
a scískaníc (pripravuje Malokarpatské múzeum a
Cech roduverných Dubovanék).

ako Gáborík, Demitra, Radivojevič
či bratia Hossovci nestačil na výkon našich chlapcov.
Mnohí z nás si iste pamätajú na
80. roky, keď boli v našom meste
organizované dve ligy s účasťou
viac ako 400 hráčov z Pezinka,
Modry a okolia. Práve turnaj Karpatský pohár v našom meste bol
vyvrcholením hokejbalovej sezóny v rámci bývalého Československa. S nostalgiou spomíname na
tie časy a závidíme našim priateľom z Pruského nádherný športový stánok s kvalitným povrchom,
mantinelmi, striedačkami, elektronickou časomierou a tribúnami,
ktorý tam vybudovali v areáli
miestnej základnej školy.

V dňoch 2. – 9. augusta Občianske združenie PAX CHRISTI pripravilo
pre 50 detí letný pobytový tábor v horskej obci Krahule v tichom prostredí
Kremnických vrchov.
Počas pobytu si deti osvojovali a vštepovali myšlienky dôležitých
ľudských vlastností, ktoré sú dôležité pre ich ďalší vývoj v spoločnosti a
medzi ktoré patria pokoj, úcta, pravda, odpustenie, skromnosť, láska. V
tomto duchu sme chceli deťom nenásilným spôsobom vštepovať riešenia konfliktov, snažiac sa o pokoj a ľudské práva pre všetkých. Rovnako
dôležité bolo vštepovanie výchovy k porozumeniu a tolerancii detí medzi
sebou, ale aj voči prírode, v ktorej sa počas hier pohybovali.
Hoci počasie nebolo ideálne, navštívili sme zaujímavé miesta a zorganizovali veľké množstvo športových, vedomostných i zábavných hier a
súťaží. Neoddeliteľnou súčasťou nášho tábora boli detské sväté omše,
ktoré sme spestrili spevom. O deti sa postaral šesťčlenný kolektív vedúcich, zdravotníčka a kňaz. Pobyt sme zorganizovali i vďaka finančnej
podpore Mesta Pezinka, PAX CHRISTI a Nadácie Revia, ktorým i touto
cestou ďakujeme.
Fero, Regina, Tomáš, Heňa, Ľudko, Janko a Petra

Sprievodným podujatím tohtoročného Vinobrania v Pezinku
bude premiérovo projekcia informačno-propagačných videofilmov, CD a DVD Pezinok včera a
dnes po pezinsky. Uskutoční sa v
piatok a sobotu 16. a 17. septembra, vždy od 17. do 18.30 hod. na
tzv. TRAVEL STAGE (cestovnom
javisku) na Holubyho ul. 22. Garantom tohto podujatia je pezinská
cestovná kancelária Region Travel, ktorá má v spomínaných
priestoroch sídlo. Návštevníci Vinobrania si budú môcť v tomto turistickom kine pod holým nebom

pozrieť dielka: Malé Karpaty – domov vína, Pezinok a baníctvo, Storočia vína, video záznamy z minulých Vinobraní a pod. Moderovať
tento blok bude Lajo Slimák.
Druhou príležitosťou zoznámiť
sa s ponukou cestovného ruchu v
Pezinku bude podujatie Pezinok
pre turistov. Uskutoční sa 27. septembra v Travel café na Holubyho
č. 21 v rámci svetového dňa cestovného ruchu v Pezinku. Aj v
tomto prípade pôjde o projekciu
propagačných filmov, tentokrát
však pod strechou.
(EL)

Víťazom blahoželá aj primátor
Oliver Solga, ktorý dodáva: – Treba vrátiť športové aktivity späť do
škôl, na školské dvory a ihriská.
Myslím si, že peniaze investované
do skvalitnenia športovísk, kde
mládež trávi svoj voľný čas pohybom a hrami, sú tou najlepšou investíciou. Školské areály sú dnes
majetkom mesta, oplotené športoviská tak budú lepšie chránené
pred poškodzovaním a možno dohodnúť rozumný spôsob ich rozmanitého využitia. Za rozumné peniaze sa podarilo v Pruskom dosiahnuť výnimočnú kulisu pre športové podujatia. Veľmi rád budem
iniciovať vznik podobného stánku
pre amatérske športy študentov a
žiakov v našom meste.
Mário Branný

Leto sa pomaly, ale iste končí.
Pre školákov už skončil čas sladkého leňošenia. V posledný deň
letných školských prázdnin – v
nedeľu 3. septembra, pripravilo
Nákupné a zábavné centrum MÓLO pri príležitosti začiatku nového
školského roku pôsobivé, zábavno-súťažné podujatie pod názvom
ŠKOLA VOLÁ – POĎ DO MÓLA.
V programe plnom hudby, tanca,
vedomostných súťaží i hier mohli
deti hravou formou rozvíjať a zdokonaľovať svoje tanečno – hudobné cítenie aj fantáziu. Vďaka populárnej Disco Jarke a ,,šašici" Tine,
ktoré v programe účinkovali, neboli len pasívnymi divákmi. Potrápili sa na jazykolamoch, hádankách i na tanečnom parkete na
detskej diskotéke. Deti si z podujatia odniesli okrem dobrej nálady i
pekné ceny, ktoré získali za svoje
vedomosti a snahu na parkete. Na
záver sa do tanca zapojili aj ich rodičia, ba dokonca i staré mamy.
Všetci odchádzali z MÓLA spokojní a veríme, že sa opäť radi zúčastnia na podobných podujatiach, ktoré pre nich MÓLO i v budúcnosti pripraví.
Pavol Rusina

