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Napriek tomu, že divadelný festival Cibulák zaplaví ulice Pezinka
až posledný júnový víkend, sú už
prípravy tohto vychýreného podujatia v plnom prúde. Hlavný organizátor Občianske združenie P.R.D.
avizuje aj tento rok pestrý program,
ktorým bude počas dvoch dní žiť
doslova celé mesto.
Zážitok sľubuje predstavenie Indigenes z dielne francúzskeho divadla Delices DADA. Ľahký závan
histórie v duchu rytierskych tradícií
k nám vnesie český súbor Komedianti na káře. Od západných susedov zavíta do Pezinka aj Bilbo Compagnie, divadlo plné originálnych
nápadov, ktoré si možno niektorí
skalní návštevníci Cibuláku pamätajú aj vďaka vynikajúcemu predstaveniu Talíře. Minulý rok sa doslova hviezdami celého festivalu
stala skupinka bláznivých chlapíkov z Rakúska, ktorí si hovoria
Irrwisch. Po ich neočakávanom
úspechu organizátori neváhali ani
na chvíľu a pozvali ich opäť do Pezinka, aby priamo v uliciach mesta
predviedli svoju novú chodúľovú
šou pod názvom Nujork Denzing
Kwiin v retro štýle sedemdesiatych
rokov. Na svoje si určite príde aj
náročnejší divák. Zárukou kvalitného zážitku by totiž malo byť aj
vystúpenie Phantomysteria v podaní bravúrneho ruského súboru
Teatr novogo fronta. Očakávanou
súčasťou Cibuláku bude aj divadelná premiéra, tentoraz z domácej dielne. Tešiť sa na ňu môžu najmä deti, ktorým je rodinné divadielko PIKI určite veľmi dobre známe. Na tvorbu legendárnej dvojice
Voskovec&Werich si vo svojom
novom, hudobne ladenom projekte
Piano Revue zaspomína Túlavé
divadlo pod režisérskou taktovkou
Jakuba Nvotu. Samozrejme nebude chýbať ani filmová sekcia,
večerný koncert a sprievodné podujatia. Piatkový večer zavŕši diskotéka Cafe del Fun a v sobotu vás
pre zmenu roztancujú etno rytmy v
podaní Mango Molas. Svoj priestor
už tradične dostane aj domáca hudobná scéna.
Veronika Hanuliaková

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal
primátor mesta Oliver Solga piatich pezinských učiteľov základných škôl, ktorým poďakoval za
záslužnú prácu a odovzdal im
peňažnú odmenu. Ocenení boli:
Mgr. Mária Miklášová (ZŠ Fándlyho), Mgr. Ľubomír Štiglic (ZŠ Na
bielenisku), RNDr. Tatiana Sroková (ZŠ Kupeckého), Mgr. Soňa
Krasňanská (ZŠ Orešie) a Eva
Krupová (ZŠ Holubyho).
Pre ostatných učiteľov Mesto
zabezpečilo divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla.
(mo)

Tradičné podujatie prezentácie
partnerských miest sa tentokrát
uskutočnilo 21. a 22. apríla v Mladej
Boleslavi a bolo venované práve
nášmu mestu. Z bohatého kultúrneho i spoločenského programu
treba spomenúť úspešnú vernisáž
výstavy Igora a Júlie Piačkovcov,
ktorí v historickej budove Zboru českých bratov predstavili svoje obrazy
a grafiku. Štvrtkový večer pokračoval výstavou fotografií a prednesom
poézie Evy Šiškovej v budove knižnice. Ľúbozvučnú slovenčinu si
prišli vypočuť starší ľudia i študenti.
Na druhý deň sa veľkej pozornosti
tešilo naše divadlo PIKI manželov
Piktorovcov, až tak, že veľká sála
kultúrneho domu Svet nestačila

malým návštevníkom. Tí starší sa
potešili pri dychovej hudbe Grinavanka v kine Forum, pri ktorej si s
chuťou nielen zatlieskali ale aj zaspievali. Úspešné dvojdňové predstavenie umelcov z Pezinka ukončila skupina New Gallop Richarda
Cíferského večerným koncertom.
Všade, kde Pezinčania vystupovali
sa stretli s veľmi srdečnými reakciami publika i záujmom odbornej verejnosti a s ponukou ďalšej spolupráce.
Mnohí ľudia nám pripomenuli aj
svoje osobné kontakty, ktoré mali s
Pezinčanmi v mladosti a ktoré pretrvávajú až podnes alebo nám prízvukovali, že prišli preto, aby opäť
počuli slovenčinu.

Na 3. sneme delegátov Územného spolku Slovenského Červeného kríža Bratislava-okolie 15. apríla v
Senci ocenili 9 aktivistov vyznamenaním II. stupňa
Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť. Medzi ocenenými boli aj Pezinčanky Helena Talandová a Anna
Čechová. Na snímke Rastislava Blaška (regionálny
magazín Kuriér) ocenenie z rúk riaditeľky ÚzS SČK
Ing. Márie Halásovej preberá Helena Talandová
(vľavo).

Riaditeľstvo Základnej školy Fándlyho ul. 11 v Pezinku oznamuje, že v školskom roku 2005/2006 otvára
v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ktorá má na škole
tradíciu a trvá nepretržite 18 rokov.
Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu
prihlásiť písomne na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul. 11,
902 01 Pezinok do 25. mája 2005.
Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku do
8-ročného Gymnázia v Pezinku alebo v Modre. Ak
na Gymnáziu úspešne vykonajú prijímaciu skúšku
a nebudú prijatí pre nedostatok miesta, zaradíme
ich do tejto triedy bez prijímacej skúšky na našej
škole.
V triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov sa vyučuje anglický jazyk a od
8. ročníka informatika. Na škole je zriadená počítačová
učebňa.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 14. júna 2005 o 8.00
hod. na ZŠ Fándlyho ul. 11 v Pezinku. Žiaci sa podrobia
písomnej skúške z matematiky v rozsahu učiva I.
stupňa ZŠ.
Bližšie informácie priamo na riaditeľstve školy alebo
na tel. čísle 641 2253.
Mgr. Milan Janoga
riaditeľ školy

Spoločenský program primátora
Olivera Solgu, ktorý sa osobne zúčastnil na všetkých podujatiach,
bol tiež bohatý. Okrem toho, že vo
štvrtok vystúpil v mladoboleslavskom Mestskom zastupiteľstve na
druhý deň sa zúčastnil na tlačovej
besede so zástupcami mestských i
celoštátnych médií. Všetci svorne
konštatovali zmysluplnosť takýchto
stretnutí a ich kultúrny, spoločensko-politický, ale najmä ľudský rozmer.
Na záver stretnutia sa už konkretizovala náplň budúcoročných Dní
Mladej Boleslavi v Pezinku, na
ktoré sa už teraz všetci úprimne
tešíme.
(r)

Mesto Pezinok v spolupráci s firmou L.U.CH. zorganizovali 23. apríla po prvýkrát zber starého železa
v západnej časti mesta. Veľmi nás potešil záujem
občanov, aj keď treba konštatovať, že nie všetko
bolo tak, ako sme si predstavovali. Všetky poznatky
sú však inšpiráciou na zlepšovanie do budúcnosti.
Pokračovať v zbere v ďalších častiach mesta by sme
chceli už túto jeseň a potom aj v okolitých obciach v
rámci nášho mikroregiónu. A nemal by to byť len
zber starého železa, ale aj iného odpadu.
Prosil by som však touto cestou našich občanov
nielen o spoluprácu ale aj trpezlivosť, pretože si uvedomujeme, že tento prvý pokus mal aj svoje nedostatky, najmä v nedostatočnej informovanosti občanov. Napriek tomu treba poďakovať vedeniu firmy
L.U.CH., pretože zobrala na seba všetky náklady
spojené so zberom a odvozom železa. A ďakujem
tiež mnohým z vás, za telefonické i osobné podnety
a zlepšenia, ako i za slovné uznania.
Oliver Solga
primátor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS)
oznamuje, že v súčasnosti vykonáva práce na znižovaní strát vody vo verejnej vodovodnej sieti. Jedným
z faktorov, ktoré majú podstatný vplyv na straty vody,
sú aj neevidovaní, tzv. čierni odberatelia, ktorí za poskytnuté služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti neplatia.
BVS vyzýva takýchto odberateľov vody z verejného
vodovodu a producentov odpadovej vody do verejnej
kanalizácie, aby sa doborovoľne prihlásili na adrese:
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Pezinská č. 947, 900 21 Svätý Jur, odbor odbytu, č. t.
02/4497 1222 alebo 02/4497 1555. V takomto prípade sa odber vody z verejného vodovodu a vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie dá
zmluvne do súladu so zákonom.
BVS oznamuje čiernym odberateľom, že bude vykonávať v rámci svojich činností kontrolu neoprávneného napojenia na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu dostupnými technickými zariadeniami.
Pracovníci BVS zrušia neoprávnené napojenia v
zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., § 32, ods. 1.
Zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
vyslovujú presvedčenie, že neevidovaní odberatelia
si dobrovoľne dajú do poriadku takýto bezprávny
vzťah a nebude potrebné radikálne riešenie.
(ža)

