12 / SERVIS/ RÔ ZNE

KULTÚRNE CENTRUM
6.1. (nedeľa) o 15.00 hod. v Spoloč enskej sále. NOVOROČ NÉ DISKOHRY - zábavné podujatie pre
deti s programom, sú ť ažami, hrami
a tancom (v spolupráci s CVČ );
6.1. (nedeľa) o 19.30 hod. v Kláštornom kostole kapucínov - TROJKRÁ Ľ OVÝ KONCERT AD UNA
CORDA A HOSTIA. Spolupráca s
AUC a KC;;
16.1. (streda) o 9.30 hod. v Malej
sále - Ď AKUJEM, NECHCEM. Protidrogový program pre SŠ;
17.1. (štvrtok) o 19.00 hod. v Dome kultú ry - HOVORY O ZDRAVÍ cyklus prednášok V. Č ernuškovej;
20.1. (nedeľa) o 16.00 hod. v Dome kultú ry (Veľká sála) - AHOJ
ROZPRÁ VKA - cyklus rozprávok s
detskou sú ťažou;
27.1. (nedeľa) o 16.00 hod. v Dome kultú ry (veľká sála) - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE;
28.1 . (pondelok) o 9.00 hod. v Dome kultú ry (Saló nik) - PONITRIE
VALENTÍNA BENIAKA. Oblastné
vý berové kolo recitač nej sú ťaže.
Hlavný garant: MOS;
28.1. (pondelok) o 10.00 hod. v
Dome kultú ry (Veľká sála) - DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - organizované podujatie pre SŠ.

10.

FK: Tri farby - biela
FRA, POL
11.-13.
Traffic - aféry (bez)mocný ch
USA
15.-16. Zoolander
USA
17.-20. Harry Potter a kameň
mudrcov
VB, USA
22.-23. Scary Movie 2
USA
24. FK: Tri farby - č ervená
POL, FRA
25.-27. Jediný
USA
28.-30. Dr. T a jeho ženy USA
31.-1.. Z pekla
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 !

DETSKÉ PREDSTAVENIA
Zač iatok predstaveníje o 17.00 hodine.

5. Vladárova nová tvár USA
12. Rozprávka o snehovej
kráľovnej
ČR
19.-20. Harry Potter a kameň
mudrcov (16.00 hod.)
VB, USA
26. Atlantída: Stratená ríša
USA

26.1. (sobota) - Bratislavské poklady - vý let do prírodovedného
mú zea a na Bratislavský hrad. Zraz
o 9.50 hod. pred Zám. parkom;
29.1. (utorok) o 15.00 hod. v CVČ
- Súrodeneckýpä ťboj .

Stanica mladých technikov

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

Výstavy

Výstava text. výtvarníč ky D.
Lichnerovej - termín upresníme
na samostatný ch plagátoch;.

Korešpondenč né hry
Skryté pramene Slovenska - 2.
kolo - otázky a pravidlá v CVČ ;
Tajomstvá prírody - 2. kolo otázky a pravislá v CVČ ;

Výtvarné súťaže
16.1. Malý "Pikaso" - 2. kolo - od
14.00 hod. v CVČ ;
Najkrajšia fašiangová maska práce odovzdávať do CVČ do 8.2.
2002;

Podujatia pre

- Materské školy: voštvrtok 10. 24.
a 31.1. o 9.30 hod. v CVČ Zima
ná m je, zima - tvorivé dielne;
- Školské kluby: v stredu 9., 16.,
23. a 30.1. o 13.30 hod. v CVČ Zá bavné pokusy - hlavolamy, rébusy;

CENTRUM VOĽ NÉ HO
Č ASU

KINO DOMU KULTÚRY

(štvrtok) o 14.00 hod. v
telocvič ni na ZŠ Kupeckého -

2.-3.
Mach, Š ebestová a kouzelné sluchátko
ČR
4.-6. Operácia Swordfish USA
8.
Prci, prci, prcič ky USA
9.
Memento
USA

(piatok) sú ť až v stavanízo snehu č i z papiera;
(streda) -

Aj medzi grinavské deti, vďaka
Grinavskému obč ianskemu vý boru, v onen zasnežený deň zavítal
Mikuláš. V pastorač nom centre mu
tí najodvážnejší zarecitovali, spoloč ne mu všetci zaspievali Tichú
noc a Mikuláš im za odmenu nechal veľký kô š plný sladkostí. Anjelikovia mu pomohli rozdať všetky
darč eky a po ich odchode si deti
ešte schuti zatancovali na diskotéke.
Daniela Klamová

Stovky detí v sprievode svojich
rodič ov prišli 6. decembra na námestie na tradič né mikulášske
stretnutie. Tí najmenší možno s
troškou obáv, ďalší zo zvedavosti,
č ím ich Mikuláš obdaruje.
Deti ani tentoraz Mikuláš nesklamal, priniesol im hŕbu cukroviniek,
pekný program nazvaný Mikuláš
alebo anjel a nakoniec za obrovského jasotu rozsvietil veľký vianoč ný strom.

ne - zimné motívy z rô znych materiálov;
3.1. (štvrtok) - Novoroč né prekvapenia - tvorivé vý tvarné dielne;
4.1. (piatok) - Zabavme sa netradič ne - spoloč né hry, hádanky, zábava pri hudbe;
V prípade priaznivé ho zimné ho
poč asia sa uskutoč nia výlety do
prírody - sánkovanie, korč uľovanie, zimné hry.
Na výlety je potrebné sa prihlá siťdeň vopred telefonicky na tel.
641 20 20.
Podujatia (s vý nimkou 27.12.) sa
uskutoč nia v CVČ v Zámockom
parku v č ase 9.00-12.00 hod. a od
13.30-15.00 hod.
6.1. (nedeľa) o 15.00 hod. v Kultú rnom centre - Novoroč né diskohry;
18.1. (piatok) o 14.00 hod. v CVČ Skautské tajomstvá - beseda so
skautom;
19.1. (sobota) - Výlet za športom
- korč uľovanie na Zimnom štadió ne
v Trnave. Zraz o 10.00 hod. pred
Zám. parkom;
23.1. (streda) o 14.00 hod. v CVČ Tvoríme netradič ne - uč íme sa
kašírovať ;
25.1. (piatok) o 15.00 hod. na ZŠ
Kupeckého - Volejbalovýturnaj ;

Primá tor Pezinka Ivan Pessel
pozýva 25. januá ra 2002 najúspešnejších Pezinč anov, ktorí
reprezentovali v uplynulom roku naše mesto v oblasti športu
na majstrovstvá ch Slovenska,
Európy a sveta. Toto poďakovanie je symbolickým poďakovaním za ich úsilie a ocenením
ich mimoriadnych športových
výkonov.
(EL)

ďakuje všetký m obč anom
za priazeň a obchodný m
partnerom za spoluprácu v
uplynulom roku.
Prajeme Vám príjemné
prežitie vianoč ný ch sviatkov a ú spešný nový rok.
TV Pezinok

Bez celomestský ch vianoč ný ch
trhov by sme si vari december v
Pezinku už ani nevedeli predstaviť . V tomto roku sa stánku s vianoč ný mi ozdobami, darč ekmi a
rozvoniavajú cimi dobrotami presť ahovali z námestia pred mú zeum a do jeho dvora. Zmenil sa i

hlavný organizátor podujatia, po
desiatich rokoch sa ním znovu
stalo Malokarpatské mú zeum v
spolupráci s Kultú rnym centrom a
Mestom Pezinok.
Drobní vý robcovia návštevníkom ponú kali keramické zvonč eky, hrnč eky, svietniky, vonné lampy, ďalej ozdobné stromč eky,
adventné vence, vč elárske vý robky, medovníky, oblátky. Nemohlo
chý bať rozvoniavajú ce varené
víno a č aj, ktoré k tejto akcii tradič ne patria. Na vianoč nú strunu
nás naladili dychovka Cajlané a
Č erešnič ky.
(mo)
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Poďakovanie patrítý mto sponzorom: Air Carpatia Bratislava, Minobs, Zelka - p. Popluhárová, M+J p. Slaná, 101 Drogerie, Maxtel, Família Pezinok, p. Ivana Mič ková, Trubač , Makro
Pezinok, Acker Pezinok, UNI - Častá, Agrofox
Pezinok, Plus - Turay, Klamo Vinič né, Chlad
servis Vinič né, Vezú r Vinič né, M+M Vinič né,
Luma Vinič né, Daniela Vinič né, Tien Do Dai, Kshop, Hau Bui Dinh, Vinh do Van, Tung Tran
Thanh Bratislava, Minh Nguyen Van Pezinok,
Stav Pezinok, Laco krajč írstvo Limbach,
Stavkvet - Pezinok, Klampiarstvo Baďura Šenkvice, Bageta Pezinok, F+J obchodná č innosť,
Marcoop Pezinok, Eminens Pezinok, Kybeko
Pezinok, Colormont Pezinok, Kinekl Pezinok,
Zlatníctvo Zafír, Böckmann Modra, Potraviny rozlič ný tovar Šenkvice, Farby - laky Pezinok,
Manažer - Bošany, Odevy a iné Bratislava, Jola
Bratislava, Obuv Emília Pezinok, Autodielňa
Diviak, Bageta Maxi Pezinok, Ristorante Pizzeria Milano, Dušan Šefč ík Slovenský Grob, Bulcar Báhoň, Tanja Pezinok, Jamiza Vinič né,
Autoservis Hlavanda Pezinok, Agrokomp
Modra, Kovena Bratislava, Regena Pezinok,
Potraviny Plus Slovenský Grob, G+G Cukráreň
Pezinok, MW Model Modra, Slimáková Limbach, L.V.S. Pezinok, Helio Pezinok, Fant Baláž Pezinok, Ing. Duda Svätý Jur, Procter+Gamble Bratislava, Palma Tumys Bratislava,
ZC SZTP Šenkvice, ZC SZTP a ZPCCH Senec, Svätý Jur, Modra, Provin Pezinok, p. Lipertová Slovenský Grob, Matyšák Pezinok,
Akuma Pezinok, p. Vavrinč íková Pezinok a p.
Strezenická.

inzercia

A
AM
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Krá sny vianočný
strom na Radničnom ná mestí, ktoré ho svetlá zaž ínali
deti 6. decembra na
sv. Mikulá š a, zasadil pred 41 rokmi,
vypestoval a Pezinčanom daroval
ná š s p ol uobčan
pá n Jozef (Dodo)
Hrebíček zo Slnečné ho údolia. V mene tých najmenš ích,
ale aj za ná s dospelých, srdečne ď akujeme.
(r)

Základná organizácia telesne postihnutý ch a
Zväzu postihnutý ch civilizač ný mi chorobami
Pezinok usporiadala 17. novembra v Dome
kultú ry Posedenie pri hudbe pre zdravotne postihnutý ch obč anov okresu Pezinok. Zú č astnilo sa na ňom 210 č lenov zo základný ch organizáciíz Pezinka, Senca, Modry a Šenkvíc.
Do tanca a na poč ú vanie hrala hudobná skupina Ametyst, o dobrú več eru sa postarala reštaurácia Lalia. Hlavný m sponzorom podujatia
bolo mesto Pezinok, ktoré nám poskytlo bezplatné priestory, za č o mu patrínaše poďakovanie.
Sú č asťou našej akcie bola aj tombola. Zaslú žili sa o ňu sú kromnípodnikatelia a firmy z
Pezinka, Bratislavy, Modry, Č astej, Šenkvíc,
Grinavy, Cífera, Svätého Jura, Slovenského
Grobu, Vinič ného a Vrbového. Za ich ochotu a
pomoc urobiť nieč o pre zdravotne postihnutý ch im ďakujeme.
Štefan Šutta

