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Vo štvrtok 13.
decembra vo
veku nedož itý ch
75 rokov n á hle
zomrel poslanec
Ná rodnej rady SR
za Hnutie za demokratické Slovensko Dušan
Slobodník.

K obohateniu kultúrneho života v naš om meste každoroč ne vý znamne
prispieva Galéria G 5, ktorej podujatia možno označ iť visač kou vysokej
kvality. Na december pripravili pre priateľov umenia vianoč ný darč ek v podobe vý stavy pod ná zvom ORIGINÁL 2001. Netradič ne dvaná sť autorov
tu vystavuje, maľby, grafiky, plastiky, keramické š perky, keramiku a suš ené
kvety. Vý stava potrvá do 23. decembra.

Od začiatku roku sme sa pripravovali na XVI. celoštá tnu prehliadku malý ch dychový ch hudieb v
Lednickom Rovnom v dňoch 15.17. júna. Zúčastnilo sa na nej
tridsať kapiel. Naša DH Cajlané
postúpila spolu s ďalšími desiatimi
dychovkami do hlavnej súťaž e, kde
získala 83,1 bodu zo sto mož ný ch.
Zabezpečila si tak zlaté pá smo - 2.
miesto a okrem toho jej spevá čky
získali cenu odbornej poroty za
spev.
Dňa 26. augusta sme organizovali spolu s Kultúrnym centrom
veľký medziná rodný festival dychoviek s originá lnym ná zvom Dychovky v preši. Cajlané získali
druhé miesto a spevá čky Lucia Kikušová a Miroslava Sandtnerová

V roku 2001
naše oddelenie
popri bež nej vý pož ičnej činnosti
pripravilo pre svojich detský ch čitateľov aj množ stvo kvalitný ch podujatí, na ktorý ch sa deti mohli stretnúť so zaujímavý mi osobnosť ami
kultúrnej obce. Bolo to napríklad
stretnutie s vydavateľstvom Perfekt, ktoré ná m sprostredkovalo
besedu s autormi knihy O fyzike
trochu inak Erikom Kleinom a Vladimírom Lukešom. Autori predviedli množ stvo pokusov, pri ktorý ch sa
deti perfektne zabavili.
Počas Tý ž dňa slovenský ch kniž níc, ktorý sa konal 26.-30. marca
sme sa stretli s Katarínou Aulitisovou a Ľubom Piktorom z pezinského divadielka PIKI, o svojom ž ivote
a prá ci porozprá val akademický
maliar Jozef Balá ž , Štefan Moravčík a bohuž iaľ svoje posledné stretnutie s detský mi čitateľmi mal už
nebohý spisovateľ Vincent Šikula.
Korunovali sme aj prvého krá ľa

V bratislavskej Galérii Z na Ventúrskej ulici bola vý stava rakúskej
veľvyslankyne Gabriely Matznerovej - Holzerovej pod ná zvom Servus Slovensko. Pozostá vala z 58
obrazov hradov, zá mkov a miest. Z
Pezinského okresu boli dva motívy
zo Svä tého Jura a po jednom z
Modry a Č erveného Kameňa.

Dušan Slobodník sa narodil
11.4. 1927 v Pezinku. Bol
zná my ako literá rny vedec, kritik a prekladateľ. Bol ministrom
kultúry vo vlá de Vladim íra
Mečiara, poslancom Feder á lneho zhromaž denia Č SFR. V
minulom volebnom období šéfoval zahraničnému vý boru
parlamentu.

Všetky boli maľované gvašovou
technikou (vodové krycie farby).
Pri tejto prílež itosti sa 18. decembra konala aj prezentá cia knihy G. Matznerovej - Holzerovej
Nezná me Slovensko očami Rakúšanky. Je písaná zá bavnou a napínavou formou.
Peter Š oula

zvlá štnu cenu primá tora za spev.
Súčasťou festivalu bola i oslava
10. vý ročia vzniku dychovej hudby
Cajlané a 5. vý ročia ná šho fanklubu.
Dvakrá t sme reprezentovali mesto Pezinok v druž obný ch mestá ch
v Maďarsku a Rakúsku.
Tak ako všade, aj u ná s sa dejú
zmeny, niektorí členovia kapely
odišli a nahradili ich iní.
Chcel by som všetký m doterajším členom s úctou poďakovať a
nový m popriať veľa úsilia a porozumenia v spoločnej prá ci. Vá m, našim posluchá čom, prajem veľa
dobrý ch tónov od dychovky Cajlané.
František Fé der,
kapelník

• Veľký úspech zaznamenala na novembrovom koncerte v Pezinku nezhasínajúca hviezda č esko-slovenskej hudobnej scény Marie Rottrová . V
preplnenej sá le Domu kultúry zaspievala svoje preslá vené soulovo ladené
pesnič ky z konca 60. rokov i piesne z najnovš ieho albumu Podívej , ktorý
vyš iel pri príležitosti jej š esťdesiatín. Poč as koncertného turné so skupinou
Neřez na Slovensku navš tívila š tyri mestá - Bratislavu, Nitru, Levice a Pezinok.
(mo)

detský ch čitateľov, stal sa ním
Ľubomír Kanka zo ZŠ Fá ndlyho.
V apríli ná m o knihe Tvrdohlavý
baran prišli porozprá vať spisovateľ
Roman Brat a ilustrá tor Miroslav
Regitko, ktorý deť om predviedol,
ako rý chlo a ná dherne sa dá kniž ka
ilustrovať , keď to človek vie. Na
MDD sme pre deti pripravili deň
plný hier a súťaž í pod ná zvom
Veľký deň pre všetky deti. Ď alšie
zaujímavé stretnutie bolo s ilustrá torom Petrom Cpinom, či spisovateľom Milanom Ferkom, ktorý so
sebou opä ť priviedol aj svojho priateľa, ilustrá tora a tvorcu zná mok
akademického maliara Jozefa Balá ž a.
V októ
bri v spoluprá ci s oddelením bibliografie a informá cií prebiehal už 2. ročník vlastivednej
súťaž e Poznaj svoje mesto, na ktorej si deti prehlbujú svoje vedomosti z histórie mesta. Otá zky do
súťaž e vznikli v spoluprá ci s Petrom Wittgrúberom a prebiehala
pod zá štitou primá tora mesta Pezinok a P. Wittgrúbera. Obaja sa

Na všetký ch podujatiach sa zúčastňovali deti nielen z pezinský ch
škôl a škôlok, ale aj deti z blízkeho
okolia.
Pri tejto prílež itosti by sme radi
poďakovali mestu Pezinok, ale aj
všetký m sponzorom, vďaka ktorý m
sme mohli odmeniť deti, ktoré sa
zapojili do našich súťaž í.
Od septembra oddelenie pre deti
prešlo veľkou zmenou, nakoľko sa
zavŕšila viac ako dvojročná prá ca
na retrokatalogizá cii oddelenia
(všetky knihy boli počítačovo spracované a dostali svoj číselný kó
d).
Spracovali sme databá zu čitateľov,
pre ktorý ch sme vyrobili nové preukazy a celý vý pož ičný systém sa
teraz uskutočňuje počítačovo. Toto
ná m značne uľahčilo a urý chlilo
našu prá cu.
Už teraz sa zamý šľame nad tý m,
aké zaujímavé stretnutia, súťaž e a
podujatia pre svojich detský ch čitateľov pripravíme v roku 2002. A
ž elá me si, aby sa ná m všetko darilo aspoň tak dobre ako tento rok.
Marta Follrichová

zúčastnili aj na odovzdá vaní cien
víťazom súťaž e a besedovali s deťmi najmä o objave starého pezinského hradu.
V októ
bri počas Mesiaca slovenskej a českej kultúrnej vzá jomnosti
sme sa vý borne zabavili pri dramatizá cii knihy Josefa Č apka Rozprá vky o psíč kovi a mač ič ke. Deti
rozprá vali o prečítaný ch príbehoch, vypočuli si pesničky z kazety,
ktorú perfektne nahovorili Zdena
Studenková a Stano Dančiak,
súťaž ili v kvíze o český ch slovíčkach a deti zahrali uká ž ku z pripravenej dramatizá cie.
Okrem stretnutí so zaujímavý mi
osobnosť ami prebiehali v oddelení
pre deti aj vý tvarné a vedomostné
súťaž e, napríklad vý tvarné súťaž e
Ex Libris pre moju kniž nicu, či Slá vnosti hrozna k Vinobraniu. No a
samozrejme to boli besedy o prečítaný ch knihá ch, hodiny knihovníckej gramotnosti a exkurzie. Pripomenuli sme si 100. vý ročia narodenia spisovateľa Ľuda Ondrejova a
amerického rež iséra, animá tora a
producenta Walta Disneyho.

