Traja klauni z Francúzska.

Komici z Bängditos (Nemecko).

Cibulák to nie sú len predstavenia v priestoroch
Domu kultúry, ale hlavne v exteriéroch – v uliciach
mesta, v Zámockom parku, na nádvorí Zámku, pred
obchodnými centrami. Výborní klauni z Nemecka,
Francúzska a Belgicka tentoraz zabávali návštevníkov na rozsiahlom Radničnom námestí, akrobatické výkony klaunov z Čiech sme si zas mohli pozrieť v tichom prostredí Zámockého parku. Svoje
čaro, obzvlášť večer, majú predstavenia na nádvorí
Zámku. Tu tentoraz rozložili svoj stan českí divadel-

V sobotu 24. júna si obyvatelia Šenkvíc pripomenuli významné jubileum, 750 rokov, ktoré uplynuli
od prvej písomnej zmienky o existencii tejto obce.
Oslavy to boli naozaj veľkolepé, pretože Šenkvičania dostali jeden z najkrajších darčekov, aké môžu
občania dostať a to nový kultúrny dom, v ktorom
nájdu strechu nad hlavou všetky spoločenské organizácie a spolky a poskytne hosťom dokonca aj
ubytovanie. Šenkvice sa stali nedávno aj členom
Mikroregiónu Pezinok a tak by malo prísť k ešte
intenzívnejšej spolupráci medzi Pezinkom, Šenkvicami a ostatnými susednými obcami najmä v
oblasti cestovného ruchu a spoločensko-kultúrnych aktivít a výhľadovo aj k autobusovému spojeniu v rámci mikroregiónu a mnohým ďalším aktivitám. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta
Pezinok a poslanec BSK Oliver Solga.
(s)

V Základnej škole na Fándlyho
ulici vyhlásili výsledky tradičnej
súťaže grafických prác pod názvom Požiarna ochrana očami
detí.
Súťaž začali organizovať v roku
1982, najskôr v rámci Pezinka, od
roku 2000 je už celookresnou
súťažou. Ako nám povedal jeden z
organizátorov Peter Ronec, cieľom súťaže je vzbudiť záujem žiakov základných škôl o požiarnu
tématiku, ochranu zdravia občanov v súvislosti s požiarmi, živelnými pohromami, haváriami a popularizácia práce hasičov a záchranárov.
Súťaž organizujú pre mladších a
starších žiakov, hodnotí sa výtvarné spracovanie i obsah prác. V
tomto roku boli po prvýkrát ocenené aj literárne práce.
Do súťaže sa dostalo 300 prác.
Výber súťažných prác sa robil priamo na školách, postúpili len tie naj-

níci z Kvelbu, ktorí uviedli tri predstavenia. Prvý raz
boli programy pri obchodnom centre Mólo a Stamet.
Koncerty boli tiež pod šírym nebom na nádvorí Zámku.
Atmosféra Cibuláku sa tak preniesla do celého
mesta a o to organizátorom ide.
(mo)

Českí klauni z Mimotaurusu na vysokých chodúľoch v Zámockom parku.

lepšie. Hodnotiaca komisia pracovala pod vedením Mgr. Jany Kuttnerovej.
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov a odovzdávaní ocenení sa
zúčastnili okrem organizátorov aj
starostovia obcí a zástupcovia základných škôl. Najlepší autori si
prevzali diplomy a vecné ceny.
VÝSLEDKY: Cena za výtvarné
riešenie – Jakub
Achberger (4. ročník), ZŠ Orešie
Pezinok, Cena za
grafický prejav –
Michal Lipták (3.
roč.), ZŠ Budmerice, Juraj Hreus (5.
roč.), ZŠ Fándlyho
Pezi nok, Cena
Požiarnej ochrany – Kristián Branický (3. roč.), ZŠ
Viničné, Katarína
Chudá (7. roč.), Odovzdávanie

ZŠ Fándlyho Pezinok, Cena za
výtvarné riešenie – Nikola Olšavská (4. roč.), ZŠ Kupeckého Pezinok, Petra Pušeková (6. roč.), Natália Vencelová (6. roč.), obe ZŠ
Orešie Pezinok, Cena poroty –
Ondrej Pečiva (4. roč.), ZŠ Orešie
Pezinok, Cena za literárnu prácu
– Natália Chrapková (4. roč.), ZŠ
Fándlyho Pezinok.
(mo)

ocenení najlepším.

Stretnúť sa v krásnom Pezinku
pri muzike či pri vínku,
je sviatkom domácich i hostí,
ktorí sem prídu z úprimnosti.
Už šiesty ročník všetkých teší,
že dychovky sú opäť v preši,
klarinet, trúbka v rukách horí,
o pár dní zaznejú na nádvorí.
Nech zahrejú vás melódie,
s dychovkou ktorá v Pezinku stále
žije.
Už prišla tá naša hodina,
veď sme tu jedna rodina.
Čas sa nedá zastaviť, plynie ako
rieka. A tak, či tomu veríme, alebo
nie, ubehol ďalší rok a my sa opäť
stretneme na medzinárodnom
festivale malých dychových hudieb Dychovky v preši.
Organizátori, Spolok dychová
hudba Cajlané, Kultúrne centrum
Pezinok a Fanklub Cajlané, tento
sviatok dychovej hudby v tomto
roku pripravili na dni 17. – 20. augusta.
Počas festivalových dní sa bude
prezentovať dvanásť dychových
orchestrov z Rakúska, Česka a zo
Slovenska. Prekvapením šiesteho
ročníka bude detský dychový orchester ZUŠ z Kyjova a orchester
Mor and Kinamon z Izraela. Podrobný program celého festivalu
bude v júlovom čísle Pezinčana.
Verím, že tohtoročný festival úspešne nadviaže na predchádzajúce ročníky a vytvorí nezabudnuteľnú atmosféru pre súťažiacich,
hostí, odbornú porotu, organizátorov i vás divákov, od ktorých sa
účinkujúcim iste dostane veľa potlesku a uznania.
František Féder
predseda festivalu

Od Hradných slávností, teda
od 10. júna, je v predaji (za 150
Sk) v Informačnom centre v Pezinku a v ďalších partnerských
prevádzkach pas Pezinského
panstva. Jeho kúpou získa majiteľ jednak zdroj informácií o Pezinku a okolitých obciach, ktoré
sú súčasťou Pezinského panstva (Limbach, Slovenský Grob,
Viničné a Vinosady) a tiež možnosť čerpať rôzne zľavy a bonusy u partnerov tohto projektu
(je to 40 reštaurácií, ubytovacích zariadení, múzeí, galérií,
športových zariadení a iných,
nachádzajúcich sa na území
panstva). Viac informácií o pase
a celom projekte, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej
únie, možno získať na www.pezinskepanstvo.sk.
(EL)

