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Aj takto ktosi charakterizoval literárny debut Pezinčanky Sone Tomašových Obrázky z minulého života.
Nie štetcom, lež perom vykreslila
autorka celé priehrštie rozmanitých
obrázkov zo života - príbehov, nápadov, pocitov, svojich snov a túžob.
Kniha vyšla vďaka finančnému
grantu Ministerstva kultúry SR. Do
života ju uviedli 5. marca v Divadle
z Pasáže v Banskej Bystrici (ojedinelé divadlo - zamestnáva hercov s
mentálnym postihnutím) krstné
mamy - režisérka tohto divadla
Viera Dubačová a dramaturgička
Slovenského rozhlasu Gabriela
Rothmayerová. "Píšem z vnútornej
nespokojnosti, píšem lebo čosi
hľadám a čím som staršia, tým
mám hlbší pocit, že už pri tom nechcem byť sama. Chcem sa o svoj
pohľad na svet podeliť s čitateľmi" hovorí autorka. "A my sa tešíme, že
tvoje hľadanie sa ešte neskončilo",
odkazujú jej i potenciálnym čita(ah)
teľom kmotričky.

V auguste 2003 Mesto Pezinok a
primátor mesta vyhlásili fotografickú súťaž na tému PEZINOK MÔJ DOMOV o ktorej sme informovali i v Pezinčanovi.
Žiaľ, o súťaž bol malý záujem, do
stanoveného termínu svoje práce
zaslali len dvaja amtérski fotografisti. Aj z toho dôvodu sme súťaž
nevyhodnocovali. Najkrajšiu snímku Lenky Moravčíkovej-Chovancovej sme iba uverejnili.
Rozhodli sme sa preto, že náš
zámer získať fotografie o živote v
meste uskutočníme cez mestský
fotoklub, ktorý vedie Ján Štrba.
Prípadní záujemcovia o prácu vo
fotoklube sa môžu prihlásiť priamo
u jeho vedúceho na adrese: Ján
Štrba, M.R. Štefánika 36, Pezinok.
(r)

V Mestskom múzeu v
Starej radnici bola inštalovaná stála výstava
sakrálnej plastiky keramikára Jozefa Franka.
Vystavené práce, medzi
ktorými sú Madona,
Ukrižovaný Kristus,
Svätá Katarína, Svätá
Barbora a ďalšie, pochádzajú z obdobia
rokov 1971 - 1996. Na
otvorení výstavy sa zúčastnil aj prezident SR
R u d o l f S c h u s t e r.

Medzi návštevníkmi Kultúrneho
centra sme zaregistrovali viacero
dotazov týkajúcich sa dôvodu spoplatnenia mesačného programového bulletinu Kultúrne novinky od
1. januára 2004.
Radi by sme vás, vážení občania,
informovali čo nás viedlo k tomuto
kroku. Verte, že srdce nás mnohokrát bolelo, keď sme veľké množstvo týchto bulletinov nachádzali
porozhadzovaných v sálach, v okolí Domu kultúry, po meste, v kontajneroch. Nevieme, či je to len v našej
povahe, ale nedokážeme si, žiaľ,
vážiť to čo dostaneme zadarmo.
Pritom výrobné náklady na jeden
výtlačok sú 2,38 Sk a mesto aj po
zavedení predaja ešte na každý
kus dopláca 0,38 Sk. Dôvodom
predaja teda nie je na tom získať,
ale predovšetkým zamedziť plytva-

nie s papierom a vynaloženou prácou.
K spoplatneniu bulletinov nás
viedla podobná skúsenosť z partnerského mesta Mladá Boleslav. Aj
tu mali do istého času s bulletinmi
problémy, ktoré sa vyriešili, keď ich
začali predávať. Verte, i keď sú to
len 2 koruny, teraz si bulletin kúpi
len ten, kto ho chce čítať. Keď ho
niekto nechce, môže si vybrať inú z
propagačných foriem, ktorú ponúkame.
I pri stúpajúcich nákladoch za honoráre, dopravu, energie sa snažížíme udržať ceny vstupeniek na
úrovni dostupnej zarábajúcemu občanovi. Aj touto cestou sa snažíme
priblížiť k nášmu cieľu, ktorým je
predovšetkým spokojnosť návštevníkov Kultúrneho centra.
Ing. Ingrid Noskovičová
riaditeľka KC

V dňoch 21. a 22. februára sa
uskutočnil celoslovenský festival
poézie pod názvom I. Beniakove
Chynorany. Medzi 27 recitátormi,
recitujúcimi verše slovenských básnikov, hlavne Valentína Beniaka,
súťažili aj Pezinčania - Melánia
Hájiková a jej zverenec Igor

Schlosser. Igor získal vo svojej kategórii tretie miesto a Melánia Hájiková okrem tretieho miesta vo svojej kategórii i cenu starostu obce
Chynorany za najlepší prednes
poézie Valentína Beniaka, s ktorým
vystúpila aj na záverečnom galaprograme.
(mh)

Ak by ste boli prišli 19. februára pred deviatou hodinou do Malokarpatskej knižnice v Pezinku - oddelenie
pre deti, zažili by ste štebotanie detí, posledné memorovanie textov, posledné úpravy účesov a šiat u dievčat.
Potom šum pomaly stíchol, deti sa pousádzali, porota
tiež, a mohla sa začať recitačná súťaž v prednese poézie, ktorú knižnica usporiadala pod názvom Deti
Hviezdoslavovi pri príležitosti jeho 155. výročia narodenia.
Na súťaži sa zúčastnilo 22 detí z pezinských základných škôl a zo Špeciálnej základnej školy v Modre. Svojou recitáciou pripravili porote naozaj ťažké chvíle pri jej
objektívnom rozhodovaní o prvých miestach vo dvoch
kategóriach. V I. kategórii súťažili deti 1. - 5. ročníka ZŠ
a v II. kategórii 6. - 9. ročníka. Deti prišli s pekným výberom poézie a zvládli ju mimoriadne dobre. Keďže bolo
možné udeliť len 1. a 2. miesto, porota sa zhodla na
udelení Čestného uznania.
V prvej kategórii získala 1. miesto Kristínka Oravcová zo 4. ročníka ZŠ Na bielenisku, 2. miesto Blanka
Vavreková, najmladšia účastníčka súťaže, z 1. roč. ZŠ
Na bielenisku. V druhej kategórii bodovali najmä
chlapci - 1. miesto získal Igor Schlosser, žiak 9.

roč.ZŠ Na bielenisku za mimoriadne kultivovaný prednes, 2. miesto Michal Kebis, žiak 7. roč. ZŠ Fándlyho,
ktorý tiež zvládol svoje vystúpenie výborne. Čestné
uznanie porota udelila Lenke Biháriovej, žiačke 9.
roč. ZŠ Holubyho ul. a Andrejovi Horváthovi , žiakovi
7. roč. ŠZŠ v Modre.
Vystúpenie detí hodnotila porota v zložení - Mgr. Melánia Hájiková, Mgr. Milada Krejčová, Anna Šavarová,
Ľubica Chvosteková a Marta Guštafíková a s ich recitáciou bola nadmieru spokojná. A aby deti nezapochybovali o jej kompetencii a kvalitách, pani Hájiková, ktorá v
mene poroty recitátorov aj hodnotila, zarecitovala
krásnu báseň a ďalšiu pridala pani Krejčová.
Slávnostné vyhodnotenie spolu s riaditeľkou Annou
Gašparovičovou urobila predsedníčka poroty M. Hájiková. Víťazom a oceneným odovzdali diplomy a knižky.
Bolo to naozaj dôstojné podujatie na uctenie si pamiatky velikána slovenskej literatúry Pavla Országha
Hviezdoslava. Škoda len, že sa na tejto súťaži pre ochorenie nemohli zúčastniť recitátori z 8-ročného Gymnázia v Pezinku, ktorí sa na súťaž svedomito pripravovali.
Dobrý začiatok obvykle máva i dobré pokračovanie a
preto veríme, že i v ďalšom ročníku sa zídu výborní recitátori.
Anna Šavarová

V minulom roku sa neuskutočnil v Pezinku tradičný divadelný
festival Cibulák, čo bolo pre
mnohých jeho priaznivcov
veľkým sklamaním.
V minulých dňoch sme však
zaznamenali radostnú správu
pre stúpencov príťažlivého podujatia - v tomto roku Cibulák
bude! Potvrdil nám to jeden z
hlavných organizátorov Rasťo
Kuttner z Občianskeho združenia P.R.D. V poradí 16. ročník
multimediálneho festivalu by sa
mal uskutočniť v dňoch 25. a 26.
júna. Opäť budú do programu
zaradené zaujímavé divadlá,
hudba, výstavy, film. Je sa teda,
ozaj, načo tešiť. Viac informácií
o festivale prinesieme v najbližších číslach.
Medzinárodný divadelný festival Cibulák je finančne náročné
podujatie, preto sa organizátori i
touto cestou obracajú o pomoc
na vykrytie schodku v rozpočte.
Dobré duše z radov podnikateľov pomôžte!
(mo)

V pezinskej Starej radnici sa v
nedeľu 25. apríla od 16.00 hod.
uskutoční podujatie nazvané Nedeľné popoludnie umeleckého
slova a hudby. Vystúpia na ňom
Diana Deáková (spev) a Zuzana
Kakalíková (prednes) za klavírneho doprovodu Mgr. D. Šimonoviča.
(r)

Dobrovoľný hasičský zbor Pezin o k - me s t o v á s p o z ý v a n a
Hasičskú šibačkovú zábavu, ktorá
sa uskutoční na Veľkonočnú nedeľu 11. apríla v Dome kultúry v
Pezinku. Začiatok je o 19. hod. Do
tanca a na počúvanie bude hrať
hudobná skupina Akord. Vstupné
200 Sk. O občerstvenie je postarané.
Predpredaj vstupeniek: Ján Slaný, Kupeckého 71, tel. č. 640 1493,
0907 717 891. Zisk z podujatia
bude použitý na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku.
(gg)

Rímskokatolícky farský úrad v
Pezinku a hlavný organizátor plesu
František Féder úprimne ďakujú
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 10. Plesu farnosti Pezinok,
ako aj tým, ktorí sa na ňom v rekordnom počte zúčastnili. Úprimná
vďaka patrí aj všetkým sponzorom,
ktorí prispeli do tomboly, Mestskému úradu a Kultúrnemu centru.
Vyťažok z plesu v sume 55 720 Sk
bol odovzdaný do fondu na opravu
interiéru Farského kostola.
Tohtoročný ples vhodne doplnili i
výstavy Vo víre opráv a 10 rokov
Plesu farnosti. Organizátor pripravil pre účastníkov anketu, v ktorej
sa mohli vyjadriť o organizačnej
stránke plesu.
(ff)

