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Mesto Pezinok a Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku
usporiadajú v piatok 27. augusta
celomestské oslavy 60. výročia
Slovenského národného povstania.
O 15. hodine prijme na radnici
priamych účastníkov a členov
SZPB primátor mesta Oliver Solga.
O hodinu neskôr sa uskutoční kladenie vencov pri pamätníku SNP.
Večer o 19. hod. bude na lúke pri
areáli hasičov na Rozálke Partizánska vatra s kultúrnym programom.
(mo)

Vína pezinskej firmy Vinohradníctvo Pavelka - Sobolič bodovali
aj na tohtoročnom Agrovíne v Nitre. Šampiónom vín so zvyškovým
cukrom sa stal ich Rizling rýnsky,
ľadový zber, r. 2003, ktorý získal i
Cenu rektora SPU Nitra za najlepšie víno ročníka 2003. V kategórii
červených tichých suchých vín
zvíťazil Neronet, r. 2003. Naši vinári si z prestížnej výstavy odniesli
aj Cenu predsedu Nitrianskeho
samosprávneho kraja za najlepšiu
kolekciu vín.
(mo)

Sedemnásťročná Pezinčanka
Katarína Mannová sa stala Miss
Slovácka 2004. V májovom finále v
Kyjove bolo dvanásť dievčat, desať
Češiek a dve Slovenky. Víťazka
ako hlavnú cenu získala osobný
automobil Škoda Fabia.
(mo)

Hypermarket TESCO v Pezinku má za sebou prvú
zaťažkávaciu skúšku. Verejnosti slúži od soboty 10.
júla, záujem o služby tohto najväčšieho obchodu v
meste a blízkom okolí je pochopiteľne veľký.
Zákazníci si môžu vybrať z 15 tisíc druhov výrobkov. K dispozícii je trinásť pokladníc, 300 nákupných
košíkov, vyše 250 vozíkov. Je tu automat na výkup
fliaš, dva bankomaty, verejný telefónny automat. Nezabudli ani na telesne postihnutých, je tu bezbariérový prístup, vozíky pre hendikepovaných a invalidné
kreslo. Nákupné stredisko je otvorené od 6. do 22.
hodiny.

V dňoch 25. a 26. júna sa v exteriéroch a interiéroch Pezinka konal
už 16. ročník medzinárodného divadelného festivalu CIBULÁK. Po
vlaňajšej prestávke sme teda v našom meste opäť videli skvelé slovenské i zahraničné divadelné súbory, ktoré prilákali veľa divákov z
Pezinka a okolia ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Na tohtoročnom Cibuláku vystúpilo desať
divadiel zo šiestich krajín, konali sa
tiež dva koncerty. Off program rozšíril možnosti pre návštevníkov o
ďalšie tri koncerty a premietanie
filmov či literárny cirkus. Aj podľa
početných ohlasov návštevníkov
Cibuláku môžeme vyjadriť presvedčenie, že ten tohtoročný nemal chybu. Po jeho skončení som
sa o ňom porozprávala s hlavnými
tvorcami festivalu, riaditeľom

Hypermarket má 201 bezplatných parkovacích
miest, z toho 9 pre postihnutých, rovnaký počet pre
rodiny s deťmi a dve na rýchle naloženie tovaru. V
okolí obchodu je 36 javorov, 600 listnatých a 100 ihličnatých kríkov a 8900 metrov štvorcových trávnatých
plôch.
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Predajňa s plochou 3000 m má široký sortiment
potravín, priemyselného tovaru a textilu. Potraviny sa
predávajú prevažne samoobslužne a je tu bohatý
výber čerstvých a trvanlivých výrobkov výbornej kvality.

Rasťom Kuttnerom, Jurom Janíkom, Lajom Slimákom a Petrom
Bittnerom, členmi Občianskeho
združenia P.R.D.
l Aké sú vaše prvé dojmy po
skončení už 16. Cibuláku?
J.J.: Predovšetkým sme radi, že
sa nám podarilo prinajmenšom
udržať kvalitatívnu umeleckú úroveň predstavení, že sa nám napriek piatkovej nepriazni počasia
podarilo do Pezinka dostať toľko
divákov a v neposlednom rade nás
teší, že sa usmievali.
l Našli sa predsa len aj nejaké
drobné chybičky?
R.K.: Ale isteže, vždy máme čo
zlepšovať. Mali sme pocit, že z organizačného pohľadu máme všetko perfektne zabezpečené, neuskutočnili sa však dve avízované
predstavenia a hoci sme namiesto

Pokračovanie na 5. strane

nich v poslednej chvíli zohnali náhradu, je to pre nás poučenie do
ďalších ročníkov.
l Čo sa vlastne stalo, prečo sa
predstavenia neuskutočnili?
R.K.: Predstavenie Prešporského divadla Limonádový Joe sa
neuskutočnilo preto, lebo traja z
hercov uprednostnili iné záležitosti
pred hraním na Cibuláku. Mrzí nás
to o to viac, že jeden z nich je rodený Pezinčan a dokonca zakladajúci člen P.R.D. Na druhej strane
to považujeme za hrubú neprofesionalitu manažmentu divadla. V
prípade predstavenia Halky Třešňákovej sme doplatili na laxný
prístup manažéra, ktorý jej jednoducho neoznámil, že v tomto termíne má byť na Cibuláku v Pezinku. Asi je vám jasné, aké závery z
toho vyvodíme.
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