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Mesto Pezinok pozýva všetkých
zdravotne postihnutých, dobrovoľníkov, ktorí sa o nich starajú a
všetkých, ktorí sú s nimi solidárni
na 2. ročník koncertu vďaky s názvom Náš deň. Jeho cieľom je poďakovať ľuďom, ktorí pomáhajú uľahčiť život zdravotne postihnutým a
ukázať verejnosti, čo títo ľudia dokážu.
Podujatie sa uskutoční v piatok 3.
decembra o 14. hod. v Dome kultúry v Pezinku. V programe vystúpia deti z Hestie, z integrovanej
Materskej školy na ul. Za hradbami,
z Detského baletného štúdia pri
Mestskom kultúrnom centre v Bratislave, Domu sociálnych služieb v
Pastuchove a ďalší. Súčasťou akcie bude aj meranie hladiny glykémie, výstavka výtvarných prác duševne chorých pacientov z Pinelovej nemocnice a občerstvenie,
ktoré pripravili pracovníci Strediska
sociálnych služieb v Pezinku. V
druhej časti si budú môcť záujemcovia vypočuť zdravotné prednášky špecialistov.
(EL)

Stále expozície:
- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva
pod Malými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objednávke degustácie v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
033/641 3347).
Výstava:
Vianočná výstava: Mária Hanúsková - Figurálne plastiky . Autorská výstava keramikárky pri príležitosti jej životného jubilea. Vernisáž výstavy 3.12. o 16.00 hod. vo
výstavných priestoroch múzea.
Výstava potrvá do 31.1. 2005. Kurátorka: PhDr. Danka Kopálová.

Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú XIII. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok. Jej poslaním je
už od vzniku podpora a propagácia
literárnej tvorby mladých talentov.
Tento ročník hlavný organizátor 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 podmienky:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci
základných a študenti stredných
škôl, ktoré majú sídlo na území
mesta alebo ktorí majú v Pezinku
trvalé bydlisko.
2. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné,
môžu mať pôvod v písomných kontrolných prácach.
3. Podmienkou zaradenia do hod-

ra, za úspešné rozvíjanie tradície
podujatí dychovej hudby v Malokarpatskom regióne a obetavú
prácu pre spolkovú činnosť dychovej hudby v Bratislavskom kraji a
osobnú zanietenosť pre rozvoj DH
na Slovensku.
(mo)

Na snímkach: Koncert dychovej
hudby Cajlané a oceňovanie zaslúžilých členov pezinských dychových hudieb.

Pezinskí amatérski hudobníci a
priaznivci oslávili 130. výročie
založenia dychovej hudby v našom meste. Pri tejto príležitosti sa
uskutočnil slávnostný koncert, v
ktorom účinkovali domáca dychovka Cajlané a hosť z Moravy
Mistříňanka. Priaznivci tohto hudobného žánru spontánnym po-

tleskom ocenili perfektné výkony
oboch telies.
Súčasťou programu bolo zoznámenie sa s históriou pezinských
dychových hudieb, príhovory hostí
a ocenenia hudobníkom za dlhoročnú umeleckú činnosť. Pamätný
list Mesta Pezinka prevzalo 19 hudobníkov, ďalšie ocenenia udelilo
Združenie dychových hudieb Slovenska. Generálny riaditeľ Národného osvetového centra ocenil pri
príležitosti životného jubilea - 50
rokov, prácu nadšeného hudobníka a organizátora Františka Féde-

V dňoch 7. - 10. novembra sa konal Medzinárodný literárny festival Jána
Smreka. Miestom konania 4. ročníka festivalu sa popri Bratislave a Trnave
stal aj Pezinok. V utorok podvečer sa stretli milovníci poézie a umeleckého
slova so šiestimi básnikmi z Rakúska, Dánska, Srbska, Nemecka, Slovenska a nórskym prozaikom na autorskom čítaní v Malokarpatskej knižnici v
Pezinku. Záštitu nad tohtoročným festivalom prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman, ktorý na literárnom stretnutí v
Pezinku predniesol poéziu Jána Smreka. Značná účasť verejnosti a pozitívne ohlasy svedčia o záujme účastníkov o poéziu a tento typ podujatí. K
príjemnej atmosfére literárneho večera prispelo kultivované pezinské publikum ako aj príjemné prostredie, ktoré vytvorili pracovníčky Malokarpatskej knižnice.
Anna Gašparovičová

notenia je doručenie súťažných
prác v troch strojom (počítačom)
písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 28.2. 2005 na adresu - Kultúrne centrum, Holubyho
42, Pezinok, Daniela Debnárová.
4. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto
mena a adresy heslo.
V priloženej zalepenej obálke,
označenej rovnakým heslom, sa
uvedie meno autora, jeho adresa,
dátum narodenia a škola, ktorú
navštevuje. Stredoškoláci pripoja
k heslu symbol "SŠ", žiaci základných škôl symbol "ZŠ". Obálky s
heslami budú otvorené až po vyhodnotení súťaže.
5. Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná primátorom mesta Pezinok.
6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v
každej kategórii ZŠ a SŠ v
žánroch poézia a próza. Všetky

vyhodnotené súťažné práce budú
odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce uverejní mesačník Pezinčan.
7. Ak by súťažné práce nedosahovali očakávanú umeleckú úroveň,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo niektorú z cien neudeliť alebo
znížiť.
8. Výsledky súťaže budú uverejnené v mesačníku Pezinčan a na
webovej stránke mesta Pezinok.
9. Ak sa po otvorení obálky zistí, že
súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, práca bude zo súťaže vyradená.
Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže sa uskutoční 4. mája 2005 v
obradnej sieni Mestského úradu v
Pezinku. Organiza čným zabezpečením súťaže je poverená Daniela Debnárová z Kultúrneho centra Pezinok, Holubyho 42, tel. č.
033/641 3933.
(EL)

Vážený pán primátor,
dovoľte nám vysloviť poďakovanie
Vám a pracovníkom vášho úradu,
ktorí sa venujú problematike školstva, za Váš záujem a postoj pri
vytváraní podmienok na rozvoj nadanej a talentovanej mládeže na
školách a v školských zariadeniach
v zriaďovacej pôsobnosti vášho
úradu. Riaditeľom základných
škôl, základných umeleckých škôl
a riaditeľke Centra voľného času
patrí poďakovanie za ústretovosť,
ochotu a výbornú organizáciu školských, obvodných i krajských predmetových olympiád a športových
súťaží v roku 2004.
PhDr. Ľubomír Pajtinka
prednosta Krajského
školského úradu v Bratislave
Vážená redakcia,
pri príležitosti 3. výročia založenia
nadácie REVIA chcem sa Vám zo
srdca poďakovať za vašu aktívnu
spoluprácu a ústretovosť pri informovaní obyvateľov mesta o činnosti nadácie REVIA v rokoch 2001
- 2004.
Drahoslava Finková
správkyňa nadácie REVIA

Pri príležitosti 265. výročia úmrtia
Jána Kupeckého, významného
pezinského barokového maliara a
portrétistu, vyhlasuje mesto Pezinok 3. ročník medzinárodnej
súťaže v portrétovej tvorbe detí a
mládeže POCTA KUPECKÉMU
III. Zúčastniť sa na nej môžu mladí
tvorcovia z tuzemska i zo zahraničia. Okrem Pezinčanov organizátori oslovia aj výtvarné talenty z
partnerských miest - Mladá Boleslav (Česká republika), Mosonmagyaróvár (Maďarsko), Neusiedl
am See (Rakúsko) a po prvýkrát i
autorov zo Slovinska, Chorvátska
a Nemecka.
Na súťaži sa môžu zúčastniť
mladí výtvarníci vo veku 7 - 10
rokov, motív: portrét, technika: ľubovoľná, odporúčaný formát: A4,
A3, termín a miesto odovzdania
súťažných prác: do 10. apríla 2005
na Mestskom úrade v Pezinku. O
víťazných prácach rozhodne porota zložená zo znalcov výtvarného
umenia: Danice Tykovej, Igora
Piačku, Vladimíry Büngerovej a
Olivera Solgu. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s vernisážou výstavy najlepších prác sa
uskutoční 13. mája 2005 v Dome
kultúry v Pezinku.
Bližšie informácie možno získať
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, tel. 033/6901
102.
(EL)

