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Ako nás informoval manažér výstavby firmy Ahold Slovakia Miroslav Horký, v polovici júla sa začala
výstavba obchodného centra Hypernovy, ktoré dajú do užívania do
konca tohto roku.
Nový hypermarket bude stáť na
ploche dvoch hektárov (predajná
2
plocha 3300 m ) v blízkosti čerpacej stanice, medzi komunikáciami
Senecká a Šenkvická.
(mo)

Už piatykrát bude mať Pezinok
svoje zastúpenie na tradičnom baníckom sviatku Salamander, ktorý
sa uskutoční 10. - 11. septembra v
Banskej Štiavnici. Delegáciu nášho
mesta budú tvoriť členovia Malokarpatského baníckeho spolku pod
vedením jeho predsedu Jozefa
Mišutu. Ďalší člen spolku Jiří Vitáloš zase predstaví na tamojšej výstave minerálov a drahých kameňov cenné horniny z Malých
Karpát. Účasť na tomto podujatí je
nielen prejavom toho, že sa Pezinok hlási k svojej slávnej baníckej
minulosti, ale je to aj zaujímavá
prezentácia nášho mesta.
(EL)

Na ostatnom júnovom kurze prípravy regionálnych špecialít v
rámci cyklu Ako to robili naše babky
sa hovorilo o tradičnom menu a
zvyklostiach na svadbách. Keďže
ide o rozsiahlu tému, tejto problematike venujú aj ďalší kurz. Uskutoční sa už tradične v dielni Malokarpatského múzea v Pezinku v
stredu 8. septembra o 16.00 hod.
Lektorovať ho bude riaditeľka
múzea PhDr. Dana Kopálová.
Vstup na podujatie je voľný.
(EL)

Septembrový Poslanecký deň sa
uskutoční druhú stredu v mesiaci,
t.j. 8.9. 2004 od 16. - 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského
zastupiteľstva v Pezinku budú pripravení diskutovať s občanmi o ich
každodenných starostiach a radostiach s kompetenciami samosprávy, vypočuť si ich námety a
sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v meste.
(EL)

V dňoch 24. - 26. septembra sa uskutoční v Pezinku netradične po roku
tradičné Vinobranie. Ako sme už viackrát informovali, Mesto Pezinok sa
rozhodlo oberačkové slávnosti robiť každý rok. Doteraz sa Vinobranie konalo striedavo každé dva roky v Pezinku a Modre, ale Pezinčania sa rozhodli, že od tohto roku to bude inak. Cieľom tohto zámeru je rozšíriť turistický ruch a širšie prezentovať Pezinok vo vinárskej oblasti, ktorá mu vždy
robila dobré meno a bola lákadlom pre turistov.
Niektorí oponenti každoročného organizovania Vinobrania upozorňujú,
že to podstatne ovplyvní návštevnosť. Pezinskí organizátori však na takéto
reči nedajú, sú presvedčení, že vo veľkých mestách v Bratislave a Trnave je
dosť ľudí, ktorí sa vyberú aj na viacero malokarpatských slávností vína v
sezóne. Napokon pravidelne každý rok sa koná Vinobranie v Rači a táto
tradícia sa už roky pestuje aj vo vinárskych mestách na južnej Morave. Pezinčania sa budú snažiť o to, aby sa návštevníci v našom meste cítili príjemne, a keď ich aj bude menej nič sa nestane, aspoň nebudú ulice tak veľmi
preplnené.
Uverejňujeme predbežný kultúrny program Vinobrania, ktorý upresníme
v budúcom čísle.

Piatok, 24. septembra
TRIBÚNA PRED ZÁMKOM
17.00 Prvý dúšok - slávnostné otvorenie Vinobrania 2004
TRIBÚNA NA NÁMESTÍ
18.30 Fanfárový koncert
19.00 Pezinčania Pezinčanom
19.00 Diana Deáková, Petra Bubeníková, Soňa Šajermanová, Ivana
Poláčková
20.00 Také oné
21.00 Karpatskí pastieri
22.30 Vidiek
0.00 Diskošou
TRIBÚNA PRED ZÁMKOM
19.00 - 24.00 Country večer, Arion
a ich priatelia

SOBOTA, 25. septembra
TRIBÚNA NANÁMESTÍ
10.00 Roman Vámoš so skupinou
11.30 Krtinec
13.00 Detský a mládežnícky folklórny súbor Dolina
14.30 Folklórny súbor Ekonóm
15.30 Šermiarska skupina Banderium
16.00 Módna prehliadka Elijana
16.30 Spomienka na repete
Ivo Heller
Vokálna skupina Trend
18.00 Akcent live
19.30 Pressburger klezmer band
20.30 Fakle a ohne Vargar
21.00 Ohňostroj
22.00 Jana Kirschner and band
23.15 Feelme

Malokarpatské oberačkové slávnosti majú svoj zaužívaný, rokmi osvedčený obsah a nie je dôvod ho
veľmi meniť. Malé spestrenie mu však občas nezaškodí.
Ostatné roky sa napríklad traduje organizovať pri tejto
príležitosti semináre súvisiace s cestovným ruchom.
Ani tento rok nebude výnimkou. V prvý deň Vinobrania
(24.9.) sa uskutoční na Mestskom úrade v Pezinku o
9.30 hod. celoslovenský seminár Vínne cesty na Slovensku - dnes a zajtra, na ktorom sa budú prezentovať
zástupcovia šiestich vínnych ciest (Malokarpatskej,
Hontianskej, Kamenínskej, Tokajskej, Záhoráckej a
Nitrianskej). Prihlásiť sa možno do 15.9. 2004 na Mestskom úrade v Pezinku, č.dv. 12, tel. 033/6901 102.

TRIBÚNA PRED ZÁMKOM
11.00 Strapec
12.30 Zespol piesni i tanca - DOLLANY (Pszczyna - Poľsko)
14.00 Detský folklórny súbor Hájenka
15.30 Ivana Poláčková
17.00 Funny Fellows
19.00 - 2.00 Program zabezpečuje
VITIS Pezinok

Nedeľa, 26. septembra
10.00 Hudobná pozvánka do alegorického sprievodu
10.30 Požehnanie úrody na tribúne
pred Zámkom
11.00 Alegorický sprievod (Sládkovičova - M.R. Štefánika - Radničné
nám. - Holubyho)
TRIBÚNA NA NÁMESTÍ
12.30 Program z partnerského
mesta Neusiedl am See
14.00 Pajtáši (Stara Pazova - Srbsko)
15.30 Natalika (Česká republika)
17.00 Posledný dúšok
17.30 Arion
TRIBÚNA PRED ZÁMKOM
Scéna dychovej hudby
13.00 Grinavanka
14.30 Bánovčanka
16.00 Cajlané
17.30 Stříbrňanka
Hlavným garantom kultúrneho
programu je Kultúrne centrum.
Zvláštny program budú mať Vitis
pred Zámkom, reštaurácia Radnica
a hotel Vinársky dom.

Ďalším spestrením tradičného kultúrno-gastronomického obsahu Vinobrania bude 2. ročník súťaže vo varení fazuľovej polievky Fyzulnačka 2004. Tá je načasovaná na sobotu (25.9.) so štartom o 10.00 hod. na Potočnej ulici. Trojčlenné súťažné tímy (bez rozdielu veku, pohlavia či úrovne kuchárskych schopností) sa
môžu prihlásiť do 31. augusta na Mestskom úrade v
Pezinku, č.dv. 9, tel. 033/6901 102.
Tatiež už tradičným sprievodným podujatím pezinského Vinobrania je Malokarpatský zraz karavanistov,
ktorého 4. ročník sa uskutoční v areáli zdravia Rozálka.
Bližšie informácie možno získať, resp. prihlásiť sa dá v
Camping a caravaning clube Za koníčkom, Pezinok,
tel. 0903 381 674.
(EL)

Any zme sa nenazdáli a leto je fuč.
Teda, nemyslím leto jako také, ale
práznyny, dovolenky, plafky a
kúpaný venku. Negdo si to užil vác
negdo ménej, negdo robil tólko, že
si any nefšimél, jak to utéklo a negdo nerobil nyšt a téš mu to utéklo.
Také dobré leto to bolo, né? Užili
zme si aj déždža aj slnka.
F tém najvačém hórku sa redakcia
Pezinčana rozhodla, že zaradzí na
nejaké pevné mýsto stĺpek po našem, to znamená f pezinčine. Nebolo to len blúznený s tého hórka,
ale bolo na to hnet nekolko inačích
dúvodú. Nekeré z nych vám fčúl
objasným a nekeré si nehám pre
seba.
Jeden dúvod je taký, že Pezinčan
vychádza uš pekne dlho, ale ešče
nygdy nemal pravidelné články f
pezinčine, čo je dost škoda a mne to
pripadá, jako keby Slovenka vychádzala po turecky. Vyprával sem
tot minule z jedným dochtorem z
jazykovedného ústavu z Prešporku
a pýtal sem sa ho, jako sa ony, Paščekári a ludé štátem placený kukajú na týtok našé nárečá a on mi na
to hovorí, že si to máme chrányt
jako oko v hlave, lebo to je nečo,
jako národný poklat a že by zme
mali nélen po pezinsky vyprávat, ale
aj písat a publikovat. To jakože vydávat knyšky a písat časopisy. Nebudzme ale hnet ze začátku nenažraný, stĺpek bude hádam ze začátku stačit. Ket nás bude výc, potom sa uvidzí. No, a tak sem sa rozhodel, že to aj na poput redakcie
skúsim. Uvidzíme, jak to dopadne,
hlavne, či to bude negdo čítat, alebo
temu uš nygdo nebude rozumet.
Druhý dúvot je taký, že baraj sa
tvárime jako malé, ciché vinohradnýcke mestečko, uš dávno to neny
tak a priznajme si, že hlavne f tých
zajačnýkoch na Severe a na Juhu
býva neskaj uš bársgdo, čo nevý o
Pezinku vúbec nyšt a né ešče rozumet po pezinsky. Tak aby f tém fšeobecném hluku tá naša milovaná
pezinčina načisto neskapala.
Trecí dúvot je taký, že uš dlchší
čas tu apsentujú články, keré by
vytvárali, alebo provokovali g vytváranú názorú na nekeré veci, čo sa v
našem mesce udzejú. Informácií je
hodne, nekeré pravidelné, nekeré
nepravidelné, nekeré pravdzivé,
nekedy nás sce možno negdo aj
ošálit a možno zrovna nejaký takýtok článek vyprovokuje nekeho k
temu, aby si našél chvílu času a napísal, čo si o tém myslí on.
Ne posledný dúvot je taký, že vačina z nás lúbi to naše fajné vínečko
a posedzený f pivnyci a k temu
nejaké tý fajnovosci v reči, mekčene
a vokáne vúbec nepatrá.
Nebudem to uš dálej natahovat,
jak tý Jurané teho hada na kostelnú
vežu, ket na nečo budete nahnevaný, prýpadne vás nečo hodne poteší, alebo zaujme neváhajte, napíšte,
neverili by ste kólko sa teho do tehoto stĺpka vejde. Píšte na známu
adresu do redakcie, alebo prýmo
mne na elektronyckú adresu, kerej
sa hovorý aj emajl: strycolajo@centrum.sk.
Strýco Lajo

