Tohtoročné pezinské Vinobranie
bolo v skoršom termíne a podobné
podujatie bolo i v Rači, aj napriek
tomu prišlo do nášho mesta veľa
ľudí, najmä z Bratislavy. Pezinok si
obľúbili, pretože návštevníkom
každoročne ponúka širokú škálu
občerstvovacích a stravovacích
možností v stánkovej i reštauračnej podobe, ale aj veľa atrakcií a
mnohorakých foriem zábavy. Centrum mesta je na takéto podujatie
mimoriadne vhodné, je schopné
naraz prijať tisíce ľudí.
Už v piatok ulice mesta ožili stovkami prvých návštevníkov, ich
nosy neodolateľne šteklili vône
gastronomických špecialít, začali
sa ochutnávky vín, burčiaku. Na-

Po prvýkrát vo svojej histórii
bude mať Pezinok reprezentačný
nástenný kalendár na rok 2007.
Tvorí ho dvanásť celofarebných
listov a obálka, ktoré prezentujú
krásy Pezinka, prírodu a umelecké festivaly. Kalendár sa bude
dať kúpiť v Mestskom informačnom centre a firmy si ho môžu objednať a dať urobiť dotlač s logom
svojej spoločnosti.
(r)

Prvého októbra slávnostne otvorili v Mestskom divadle v Mladej
Boleslavi divadelný festivalTo najlepšie z humoru na slovenskej

večer po slávnostnom otvorení
podujatia sa na oboch tribúnach
rozbehli kultúrne programy, ktoré
pokračovali aj v sobotu a v nedeľu.
Zabávalo sa dlho do noci, na viacerých miestach hrali hudby, tancovalo sa.
V sobotu doobeda bola Fyzulnačka (píšeme o nej na inom mieste), na nádvorí Zámku otvorili výstavu vín. Večer bol ohňostroj.
V nedeľu o desiatej bolo požehnanie úrody, potom začal pestrofarebný alegorický sprievod a
programy.
Pezinčania znovu dokázali, že
sú dobrí hostitelia, návštevníci boli
spokojní a tí ktorým sa u nás páčilo
prídu iste aj nabudúce.
(mo)

scéne. Týždeň slovenského divadla v našom partnerskom meste je
obmenou Týždňa českého divadla, ktorého prehliadku organizujeme každý druhý rok v Pezinku.
Na otvorení sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev kultúry, diplomatického zboru a primátori Mladej Boleslavi a Pezinka s manželkami. Náš primátor predtým otvoril
výstavu známeho slovenského
karikaturistu Fedora Vica. Celé
podujatie pripravila agentúra ZAP
Zuzany Horovej-Čolákovej, ktorá
pochádza z nášho mesta.
(r)

Občianské združenie P.R.D. organizuje 24. novembra v Dome
kultúry v Pezinku prvý ročník JE-

SENNÝCH FOLKOV. Organizátori predstavia vysoko kvalitné
veci overené časom i vystúpeniami na mnohých, nielen folkových
pódiách. Predstavia sa: Peter
Janků (1974), pesničkár, Ján Burian (1952), pesničkár, spisovateľ,
hudobný skladateľ, Vašek Koubek (1955), herec, pesničkár a
hudobný skladateľ.
(mč)

Autor na stretnutí predstavil svoju knižku a poďakoval všetkým,
ktorí mu pomohli pri jej zostavovaní a vydaní. Na záver bola autogramiáda.
Prezentácia ďalšej knižky P.
Sandtnera Svätec žil medzi nami o
živote nitrianskeho kanonika Jozefa Žatka sa uskutočnila v Rybanoch a v Nitre.
(rr)

V Dome kultúry v Pezinku sa 29.
septembra uskutočnila prezentácia publikácie Petra Sandtnera
Pezinskí kňazi, farári, kapláni, rodáci z Pezinka za účasti primátora
Mgr. Olivera Solgu a pezinského
farára Zdenka Sitku.

PETMAS s.r.o., Šenkvická
12, Pezinok prijme do pracovného pomeru elektrikára s
platným osvedčením. Nástup
možný ihneď. Kontakt: 033/
645 2312, Ing. Feder 0903 430
371.

