Dokončenie z
1. strany

l Koľko
návštevníkov na podujatí očakávate?
– V Modre
chodilo
500-600
ľudí z celého región u . M y slíme si, že
minimálne toľko príde aj v Pezinku. Súťažiacim sme dali tentokrát podmienku, že musia navariť
aspoň 40 litrov kapustnice, aby sa
na všetkých ochutnávačov ušlo. V
minulosti sme mali s tým problémy, niektorí súťažiaci prišli s 15
litrovými kotlíkmi a z takéhoto malého množstva sa mnohým neušlo.
l Rátate aj so sprievodnými
akciami, či novinkami oproti
predchádzajúcim ročníkom?
– Novinkou budú prvé majstrovstvá Slovenska v guľaní sudov na
čas. Táto atraktívna súťaž bude
počas varenia od 10.30 hod. Na
podujatí bude účinkovať ľudová
hudba zo Šenkvíc. Po súťaži sa
uskutoční degustácia vín vo VINO
GALLERY na Radničnom námestí
(mo)
č. 1.

V predvečer osláv 2. výročia
vstupu Slovenska do Európskej únie organizuje Základná
škola Orešie v Pezinku 3. ročník
súťažno-prezentačného podujatia Európa, vitaj!, ktoré sa
uskutoční vo štvrtok 20. apríla
na pôde školy.
Súčasťou tejto akcie je medzinárodná výtvarná súťaž Európa
na palete, v rámci ktorej budú
súťažiť mladí výtvarníci zo šiestich krajín (Poľska, Rakúska, Maďarska, Česka, Slovinska a Slovenska) a prácami na tému Európa moja vlasť. Druhou oblasťou, v
ktorej si budú merať svoje sily
mladí ľudia, je vedomostná súťaž
Európske hviezdy a treťou Európa na javisku, vytvárajúca priestor
na prezentáciu kultúry, zvykov a
špecifických znakov jednotlivých
členských krajín. Do súťaže sú
zapojené všetky pezinské školy.
Podujatie podporilo Mesto Pezinok a niekoľko zastupiteľských
úradov a je veľkou výzvou nielen
pre študentov, ale aj ZŠ Orešie
ako organizátora, keďže zámer
súťaže je z roka na rok širší a postupne získava medzinárodný
rozmer.
(EL)

Napriek tomu, že osemnásty ročník Medzinárodného divadelného
festivalu CIBULÁK sa uskutoční až o tri mesiace, jeho hlavní organizátori z OZ P.R.D. majú už teraz plné ruky práce.
Cibulák už tradične ovládne naše mesto na sklonku prvého letného
mesiaca. Začne už vo štvrtok 22. 6. a potrvá až do soboty 24. 6. Okrem
Domu kultúry sa bude diať predovšetkým v uliciach mesta, na nádvoriach, v parku a opäť prinesie do Pezinka skvelú a hlavne netradičnú
zábavu pre malých aj veľkých.
V programe by sa tentoraz malo objaviť viac slovenských súborov.
Účasť prisľúbilo napríklad Divadelné združenie z Partizánskeho.
Hviezdou festivalu sa určite stane klaun, ktorý si hovorí Elastic a so
svojou šou The Gag Man pricestuje na Cibulák z Belgicka. Prejav
tohto míma by sme mohli tak trochu prirovnať k známemu talianskemu
hercovi Begninimu. Ide o skutočného majstra improvizácie, hlásiaceho sa k dávnym cirkusovým tradíciám spontánnej burlesky. Každý
okamih dokáže prekvapiť novými a novými nápadmi, ktorými si dokonale podmaní celé publikum. Predstavenie The Gag Man organizátori
plánujú priamo na námestí.
Okrem kvalitných divadiel sa môžu návštevníci tešiť aj na literárnu
sekciu, ktorú zastreší známe slovenské vydavateľstvo. Nebude chýbať ani filmová sekcia či dobrá hudba a tento ročník si na svoje prídu aj
milovníci netradičných výtvarných foriem.
To všetko a ešte oveľa viac môžete očakávať na Cibuláku 2006. Viac
informácii vám prinesieme v nasledujúcich číslach Pezinčana.
Veronika Hanuliaková

Vyvrcholením dvojročnej aktivity venovanej 60. výročiu SNP a
ukončenia II. svetovej vojny a
víťazstva nad fašizmom bola
januárová výročná členská
schôdza Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Pezinku. Uskutočnila sa za bohatej
účasti členov a hostí na čele s
podpredsedom oblastného výboru SZPB Dr. Štefanom Kopčanom.
S obsažnou správou o činnosti
vystúpil predseda ZO Ing. Ľudovít
Šušol. S uspokojením konštatoval, že úlohy vytýčené v pláne činnosti sa podarilo splniť. Zamerali
sme sa predovšetkým na podujatia
s mládežou. Pomáhali nám pri tom
kultúrno-spoločenské inštitúcie v
meste. Boli to besedy s priamymi
účastníkmi bojov, literárne, spevácke a výtvarné súťaže, kvízy o
udalostiach počas II. svetovej vojny. Zviditeľnili sme život a dielo
pezinského rodáka generála Karola Pekníka, hrdinu SNP, ktorý je
pochovaný na pezinskom cintoríne. Zásluhou Mesta bola na jeho
hrobe odhalená pamätná tabuľa a
na budove Mestského úradu pamätná tabuľa na počesť 60. výročia víťazstva nad fašizmom.
Pre nových členov sme zorganizovali zájazd po stopách II. svetovej vojny a do partizánskej obce
Cígeľ, ktorá je tiež rodiskom nášho
predsedu Ľ. Šušola. V spomienkach nám zostalo milé prijatie a
priateľské posedenie s cígeľskými
odbojármi.

Príďte i vy povzbudiť svojich favoritov v orientačnom behu. Pod
záštitou primátora Olivera Solgu
organizuje Centrum voľného času
v spolupráci s Klubom orientačného behu Sokol 5. ročník školskej ligy.
Jarná časť pozostáva z dvoch
kôl: 6. apríla (ZŠ Fándlyho) a 21.
apríla (ZŠ Kupeckého). Pretekári
sa vydajú v týchto dňoch na 1000
až 2500 metrov dlhé trasy po mestských štvrtiach. Začiatok je o
13.00 hod.
(cvč)

Centrum voľného času Pezinok,
Klub orientačného behu Sokol a
Mesto Pezinok organizujú už 27.
ročník súťaže v cezpoľnom behu –
Beh oslobodenia mesta Pezinka.
Súťaž sa uskutoční 30. apríla v
Zámockom parku od 15.00 hodiny. Behať sa bude podľa kategórií
na tratiach od 500 do 2000 metrov.
(cvč)

Členovia SZPB pri odhaľovaní pamätnej tabule generálovi Karolovi
Pekníkovi na cintoríne v Pezinku.
Každoročne so zármutkom odprevádzame na poslednej ceste
našich členov – bojovníkov, ale na
druhej strane s radosťou konštatujeme, že členov neubúda, naše
rady sa rozširujú o nových, mladších ľudí. V súčasností máme 81
členov.
Oslavy významných výročí boli
na vysokej úrovni, a je potešiteľné, že účasť občanov na nich
má stúpajúcu úroveň. S vďakou
oceňujeme sponzorskú pomoc
Mesta a primátora Olivera Solgu
a ďalších, bez ich pomoci by sme
naše podujatia nemohli organizovať. Naše poďakovanie patrí tiež
TV Pezinok, časopisu Pezinčan,
Pezinsko a zväzovému časopisu
Bojovník, za to že o našich podujatiach informujú širokú verejnosť.

V oblasti sociálno-zdravotnej pamätáme na chorých a bezvládnych členov. Členky našej komisie
ich navštevujú pri príležitosti životných jubileí, vďaka sponzorskej
pomoci prispievame chorým na
lieky, zabezpečujeme im rehabilitáciu a lekársku starostlivosť, pripravujeme tiež rozlúčky so zosnulými.
V našom úsilí nepoľavujeme, s
novými predsavzatiami kráčame v
ústrety 13. zjazdu SZPB. V krátkom
čase vyjde Zborník spomienok priamych účastníkov bojov pred 60
rokmi, v jarnom období bude v Grinave odhalená pamätná tabuľa
americkým letcom. K napĺňaniu
plánu činnosti prispieva i dohoda o
spolupráci s oblastnou vojenskou
prokuratúrou a Pezinským baníckym spolkom.
Mária Markeová

