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ETNOFESTIVAL predsa bude!
Nedávno sa mi dostalo do uší, že
sa v Pezinku opäť chystá etnofestival. Neváhala som preto a oslovila
som prezidenta Občianskeho združenia P.R D. Rasťa Kuttnera.
l Je to naozaj pravda, že etnofestival bude?
- Áno, je to skutočne tak. V poslednej chvíli sa nám podarilo zohnať
nejaké financie a zhodli sme sa, že
by to na základ etnofestivalu mohlo
stačiť. Takže v sobotu 26. februára
sa dúfam uvidíme v kulturáku.
l Boli skutočne iba finančné
problémy dôvodom, že sa etnofestival po minulé roky neuskutočnil?
- Jedno s druhým. Ak niekto nevenuje týmto aktivitám dosť času, neosloví dostatočný počet sponzorov,
nemôže uskutočňovať svoje projekty. Je to veľmi jednoduché - nikto zo
sponzorov podobných podujatí nepríde s ponukou financií za nami,
ale my musíme ísť za ním a doká-

zať, že práve ten náš projekt je ten,
ktorý by mal podporiť. Takže tvorba
projektu a zháňanie financií je
zhruba 90 percent práce. To ostatné
je už zábava.
l Aký program ste pripravili na
tento ročník?
- Držali sme sa šablóny z minulých
rokov, ktorá sa nám výrazne
osvedčila. Začneme už o trinástej
hodine premietaním dokumentov,
ktoré nám zapožičalo OZ Človek v
ohrození zo svojho festivalu Jeden
svet. Paralelne budeme premietať
filmy renomovaných cestovateľov a
dokumentaristov. Myslím si, že
mená ako Pavol Barabáš či Vlado
Dudlák hovoria samé za seba. K
tomu samozrejme nezabúdame ani
na diapozitívy a rozprávanie pezinských cestovateľov, samozrejmosťou je výstava fotografií. Nebude
chýbať ani dobrá etnomuzika, etnočajovňa a samozrejme prekvapenie.

l Má aj tohtoročný etnofestival
nejakú základnú tému, alebo bol
poskladaný narýchlo „zo všeličoho"?
- Je síce pravda, že sme ho skladali
dosť narýchlo, ale myslím si, že
tému Ázia sa nám podarí naplniť
nielen v dokumentoch, obrázkoch,
prednáškach a filmoch, ale aj v hudobnej sekcii, ktorá z väčšej časti
vychádza z ázijských tradícií. Nakoniec, aj ten čaj v čajovni bude z Ázie.
Návštevníci etnofestivalu sa budú
môcť pripojiť k zbierke OZ Človek v
ohrození SOS Ázia na pomoc krajinám, ktoré boli zasiahnuté ničivými
vlnami.
l Zaujímavé. Čo by ste ešte odkázali návštevníkom?
- Hádam len toľko, aby neváhali a v
sobotu 26. februára prišli do Domu
kultúry. Na etnofestivale si každý
nájde niečo „svoje“.
Monika Čárska

Nádherný
týždeň
v Tatrách
Klub dôchodcov v
Grinave pod vedením
PhDr. Zity Joklovej zorganizoval v termíne 7. 13. novembra rekreačný pobyt vo Vysokých
Tatrách. Ubytovaní
sme boli v Tatrianských
Matliaroch v hoteli Sorea Hutník 2. Navštívili
sme múzeum Tatran- Účastníci rekreačného pobytu na Štrbskom Plese.
ského národného parku v Tatranskej Lomnici, ďalej v ktorom v roku 1978 celebroval níci pobytu. Domov sme sa vrátili
Štrbské Pleso, Belianskú jasky- slávnostnú svätú omšu Svätý plní nezabudnuteľných zážitkov
a dojmov.
ňu, hrad v Kežmarku, kostoly a Otec Ján Pavol II.
V hoteli Sorea Hutník sme sa
Za výbornú organizáciu celého
iné pamätihodnosti. Vycestovali
sme tiež do Poľskej republiky, v cítili veľmi príjemne. Strava i uby- podujatia patrí srdečná vďaka
Novom Targu sme navštívili tra- tovanie boli na vysokej úrovni, našej kultúrnej referentke Zitke
dičný trh, v Zakopanom vzácny a veľmi spokojní sme boli aj s per- Filovej.
Text a foto Ján Veselý
nádherný rímskokatolícky kostol, sonálom, čo ocenili všetci účast-

Blíži sa uzávierka
literárnej súťaže
V novembrovom čísle Pezinčana
sme uverejnili podrobné informácie
o literárnej súťaži O cenu primátora
mesta Pezinka. Tento ročník (13.)
hlavný organizátor Mesto Pezinok
v spolupráci so ZO Slovenského
Zväzu protifašistických bojovníkov
rozširuje o udelenie aj osobitných
cien za najlepšie práce s mierovou
tématikou pri príležitosti 60. výročia
SNP a víťazstva nad fašizmom.
Súťažné práce treba doručiť v
troch strojom (počítačom) písaných exemplároch v slovenskom
jazyku do 28. februára 2005 na adresu: Kultúrne centrum, Holubyho
42, Pezinok, Daniela Debnárová.
Výsledky súťaže a vybrané najlepšie práce uverejníme v mesačníku Pezinčan.
(r)

V rámci kurzu mestských sprievodcov sa uskutoční 12. februára
prechádzka po Banskom náučnom
chodníku so sprievodcom Petrom
Wittgrúberom. Je určená nielen pre
frekventantov kurzu, ale aj pre širokú verejnosť. Zraz účastníkov je
o 10.30 hod. pred vchodom do Pinelovej nemocnice. Tí, ktorí cestujú z
mesta, môžu použiť autobus - odchádza z námestia o 10.10 hod.
(EL)

V novembrovom čísle Pezinčana
bolo uverejnené vyhlásenie medzinárodnej súťaže v portrétovej
tvorbe detí a mládeže Pocta Kupeckému III. V podmienkach účasti
bola uvedená veková hranica
účastníkov 7 - 10 rokov, ale
správne má byť 7 - 18 rokov. Za
omyl sa ospravedlňujeme. Ešte raz
pripomíname, že termín na odovzdanie súťažných prác je 10. apríl
2005 (na Mestskom úrade v Pezinku č.dv. 9).
(EL)

Február v znamení histórie a spomienok
Hoci február je najkratším mesiacom roka, ten pezinský bude čo do
počtu najbohatším na podujatia orientované na minulosť mesta.
Prvé podujatie sa uskutoční 10. februára o 17. hodine v priestoroch
Mestského múzea, ktoré v rámci dlhoročného vyklu Vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka predstaví záujemcom výsledky archeologickej sezóny 2004.
O týždeň neskôr, na 17. februára o 16. hod., susedné Malokarpatské
múzeum zase pripravilo prednášku pri príležitosti 50. výročia smrti Štefana Krčméryho. Mgr. Martin Hrubala pri tejto príležitosti predstaví nielen život a dielo tohto básnika, ale porozpráva aj o väzbe tejto osobnosti
na Pezinok.
A do tretice - 23. februára o 16.00 hod. sa v priestoroch Starej radnice
uskutoční spomienkové stretnutie Neznáme známe osobnosti Pezinka.
Názov dáva tušiť, že lektor Peter Sandtner bude rozprávať o ľuďoch,
ktorí síce nežili v Pezinku, a ak áno, tak len krátko, napriek tomu však
boli s našim mestom pracovne alebo súkromne spätí. Patria medzi nich
M.R. Štefánik, A. Hlinka, J. Palkovič a F.V. Sasinek. Prosíme všetkých,
ktorí ich poznali, aby prispeli svojimi spomienkami.
Vstup na všetky podujatia je voľný.
(EL)

