14 / SERVIS/ INZERCIA
Korešpondenč néhry

MAFY - 1. kolo - pravidlá v CVČ .

KULTÚ RNE CENTRUM
3.-4.12. (pondelok-utorok), 9.0012.00 hod. (foyer na 1. poschodí)
TAK TOTO VIEME - Dni uč ňovského školstva - praktické
ukážky uč ebný ch odborov na SOU
Štefánikova a Komenského ul. v
Pezinku pre žiakov ZŠ a verejnosť
7.-9.12. (piatok-sobota) v Malokarpatskom mú zeu - VIANOČ NÉ
TRHY. Hlavný garant: Malokarpatské mú zeum;
8.12. (sobota) o 18.30 hod. v Spoloč enskej sále Pezinského zámku LENNON´ S DAY. V programe
okrem iného: Big Bastard Beat
Band, Žena z lesoparku, audiovizuálne pásmo - Robert Kirhoff. Organizátori Obč ianske združenie
P.R.D. a Kultú rne centrum;
9.12. (nedeľa) o 16.00 hod. v Dome kultú ry (Veľká sála) - AHOJ
ROZPRÁ VKA - cyklus rozprávok s
detskou sú ťažou. Dnes: Divadlo
DUNAJKA spojené s Mikulášskymi
diskohrami;
12.12. (streda) o 20.00 hod. v Dome kultú ry (veľká sála) - SNÍVAJTE
S NAMI - televízna nahrávka zábavného programu STV a agentú ry
HATTRICK. Ú č inkujú : Peter Koč iš
a hostia;
13.12. (štvrtok) o 19.00 hod. v Dome kultú ry (Salónik) - HOVORY O
ZDRAVÍ- cyklus prednášok V. Č ernuškovej. Téma: Duša č loveka;

Grinavský obč iansky vý bor zorganizoval prvé GOV FORUM - stretnutie obyvateľov z grinavskej č asti
Pezinka. Témou diskusie boli najpálč ivejšie problémy, tý kajú ce sa
svetelný ch priechodov cez hlavnú
cestu, kanalizácie, zneč isteného
potoka a č istič ky odpadový ch vô d,
divoký ch skládok odpadov, poplatkov za vý voz a likvidáciu odpadov a
negatívnych vplyvov podnikateľskej
č innosti na život obč anov.
Na otázky obč anov v preplnenej

14.12 . (piatok) o 20.00 hod. v Dome kultú ry (Malá sála) - KONCERT
V DAVIS CLUBE - koncert skupín
Krtinec a Navel;
15.12. (sobota) o 16.00 hod. v Dome kultú ry (Malá sála) - VIANOČ NÝ KONCERT. ;

KINO DOMU KULTÚ RY
1.-2.
4.-5.
6.
7..-9.
11.
13.-14.
15.-16.
18.-19.
20.

Prci, prci, prcič ky
Taxi, taxi
FK: V zajatíchuti

USA
FRA
FRA

Zlatíč ka pre každého USA

Tmavomodrý svet Č R
Č okoláda
USA
Rozstrel
N. Zéland
Bratstvo vlka
FRA
FK: Tri farby - modrá
POL, FRA
21. Kytice
ČR
22.-23. Kto z koho
USA
27.-28.. Shrek
USA
29.-30. Denník princeznej USA
Zač iatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni
pred predstavením. Pokladnica je
otvorená jednu hodinu pred zač iatkom predstavenia. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

4.12. (utorok) o 14.30 hod. v CVČ
Vtipnejší vyhrá va - zábavná sú ť až;
6.12. (štvrtok) o 17.00 hod. na Radnič nom námestí - Vítanie Mikulá ša v meste;
13.12. (štvrtok) o 16.15 hod. v
CVČ - Voda č o ná s drží nad vodou - ekologická beseda;
14.12. (piatok) o 14.15 hod. CVČ
Pozor na zimnékg - starostlivosť o
postavu;
15.12. (sobota) o 14.00 hod. - Výlet za športom - plaváreň v Pezinku. Zraz pred plavárňou;
18.12. (utorok) o 16.00 hod. v KC
(Malá sála) - Pezinskýmilioná r ;
20.12. (štvrtok) o 14.30 hod. v
CVČ - Vianoč ná slá vnosť.

Stanica mladých technikov

8. a 22.12. Sobota v SMT - poč ítač e a modelárska dielňa
8.00-12.00 hod.

Výstavy
17.12.-3.1. Deti z Hestie vystavujú u ná s - CVČ .

Podujatia pre
- Materské školy: vo štvrtok 6. a
20.12. o 9.30 hod. v CVČ Vianoce
u ná s doma;
- Školské kluby: 13.12.SMT - poč ítač ové hry;
5., 12., 19.12. o 13.30 hod. v CVČ
- Vianoč nétajomstvá ;
- Mamič ky s deťmi: Č o doká žu
malé rúč ky - 7. a 21.12. o 9.30
hod. v CVČ .

Krása v pohybe - je názov
krajskej prehliadky moderný ch
tancov detí, ktorá sa uskutoč ní
v piatok 30. novembra o 17.00
hod. v Dome kultú ry v Pezinku.
Na zaujímavé podujatie
(vstup je voľný ) pozý vajú poriadateľské organizácie - Malokarpatské osvetové stredisko a
Kultú rne centrum v Pezinku.
(jh)

DETSKÉ PREDSTAVENIA
Zač iatok predstaveníje o 17.00 hodine.

1.
15.
22.
29.

Vrabč iak Vilko
MAĎ
Krtko a medicína
ČR
Mač ky a psi
USA
Dr. Dolittle
USA

klubovej miestnosti na Orešíodpovedali primátor mesta Ivan Pessel,
vedú ca odboru životného prostredia OÚ Anna Gaálová a vedú ci oddelenia vý stavby MsÚ Michal Ondrovič .
Ako informoval predseda GOV
Ivan Klamo v organizovaní stretnutí s obč anmi a zodpovedný mi
pracovníkmi samosprávy a štátnej
správy budú pokrač ovať, ďalšia
diskusia bude zameraná na inú
aktuálnu tému.
(mo)
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