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Svoj prí
spevok vá m adresujem
hlavne z toho dôvodu, že vá š časopis čí
tam rada a často tá m ná jdem
mnoho zaují
mavý ch podnetov, ktoré
oslovia a niektoré aj pomôžu riešiť
problémy.
Je tu čas jarného
upratovania a preto by
som si dovolila upozorniťkompetentný ch na chodní
k na
Š enkvickej ulici, od križovatky s Mý tnou ulicou po križovatku s Dobšinského ulicou. Chodia po ň om ľudia,
hlavne v raň ajšom a dopoludň ajšom
čase. Po ceste zasa idú v hojnom
počte nielen autá , ale aj množ stvo
autobusov, ktorís nami peší
mi neprejavujú nijaký súcit.
V zime bol tento chodní
k možno
prvý , ktorý bol prepluhovaný a posypaný , asi preto, že tam má sí
dlo
firma Petmas.
Teraz po zime však okrem toho, ž e
je na ň om plno zvý šeného posypového materiá lu a prachu z cesty, sa
javíako veľmi úzky a je aj nebezpeč-

ný , hlavne v dolnej časti pri križovatke so Slnečnou ulicou. V úseku
pred Dobšinského ulicou zasa
nejaký "poriadkumilovný dobrá k"
vysypal na chodní
k niekoľko kôp
zeminy, ktorá zará stla burinou, tvorí
preká ž ku a hyzdí
okolie už pá r rokov.
Prosí
m kompetentný ch, aby sa
zaují
mali aj o perifériu, sme tiež
občania mesta Pezinok, ktoríprispievajú svojimi daň ami.
Teší
me sa, ž e naše mesto dostá va
peknú podobu, pravda, keď si odmyslí
me tie ohyzdné budovy v
strede mesta na Holubyho ulici a pri
kúpalisku v parku.
Je mi veľmi ľúto, keď na prechá dzkach do prí
rody s manželom po
okolínachá dzame čoraz viac divoký ch sklá dok, špiny a neporiadku,
naprí
klad aj vo vyčistenom Saulaku.
Ale to je už asi o inom.
(meno v redakcii)
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častnísa aj na súťaži Region Regina v Brne a Krá ľovná ví
na v Brne.
Usporiadatelia súťaž e - Mesto
Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok
a Združenie pezinský ch vinohradní
kov a viná rov chcú organizovaťtúto
súťaž kaž dý rok.
(mo)

Ví
ťazka súťaže zí
skala keramickú
vá zu, korunku, balí
ček kozmetiky,
večeru pre dve osoby a kyticu kvetov. Odmeny zí
skali aj súťaž iace na
druhom a treťom miesta. Ceny venovali: keramika - Zuzana Polá ková ,
korunky - Soň a Kozá ková , firma
ORIFLAME, manž elia
Ivičičovci - Zá mocká
viná reň a Kvetiná rstvo Anna Boldá čová .
Ví
ťazke súťaže vyplý va povinnosť reprezentovať mesto na rôznych kultúrno-spoločenský ch podujatiach,
aký mi sú - Ví
nne trhy
Pezinok, akcie Malokarpatskej ví
nnej cesty,
Vinobranie a iné. Zú-

V dň och 13. - 15. marca sa uskutočnil v Martine 5. roční
k festivalu
loká lnych televí
zií Workshop
2003. Kaž doročne sa tu stretá va
34 slovenský ch loká lnych staní
c
združ ený ch v LOToS-e, aby prezentovali svoju tvorbu. Trojdň ový
marató n projekcií
, seminá rov a
pracovný ch stretnutí vyvrcholil
slá vnostný m vyhlá sení
m vý sledkov v martinskom divadle. Odborná porota odovzdala ocenenia
v piatich kategó riach. TV PEZINOK zí
skala prvé miesto v kategó rii Dokument (sní
mka YAD VASHEM, autori: Pravdová , Schmogrovits) a druhé miesto v kategó rii
Reklama (Chladservis - Vyriešené, autori: Bittner, Vagač), pričom
v tejto kategó rii nebola udelená
prvá cena.
Od aprí
la tohto roku sa spravodajstvo a prí
spevky TV PEZINOK
objavia aj vo vysielaníTV ZOBOR,
ktorej signá l ší
ri aj v našom regió ne spoločnosť Satro. TV PEZINOK je iniciá torom spoločného
projektu TV ZÁ PAD, do ktorého sa
zapojili TV ZOBOR, MTT Trnava a
Hlohovecká televí
zia. Hlavný m
cieľom projektu je vzá jomná spoluprá ca pri vý mene programu a
spoločný postup pri marketingový ch aktivitá ch.
(pb)

12 / SERVIS/ INZERCIA

KULTÚ RNE CENTRUM
5.4. (sobota) od 10.00 hod. v Malej
sá le - DEŇ RÓ MOV - program pri
prí
ležitosti Medziná rodného dň a
Ró mov. Hlavný garant: MsÚ Pezinok;
6.4. (nedeľa) o 10.00 hod. v Spoločenskej sá le - SÚŤAŽ O POHÁ R
KULTÚ RNEHO CENTRA - súťaž v
tanečnom športe. Hlavný garant:
TC Charizma;
9.4. (streda) o 9.00 hod. - AJ PÁ N
GOETHE BY MAL RADOSŤ súťaž v prednese v jazyku nemeckom pre ZŠ a SŠ ;
11.4. (piatok) - VENČ EK TANEČ NEJ Š KOLY;
11.4. (piatok) o 20.00 hod. v Malej
sá le - DAN BRANTIGAN QUARTET - jazzový koncert. Účinkujú:
Dan Brantigan (trúbka, USA), John
Shannon (gitara, USA), Martin Valihora (bicie, SR), Oskar Ró zsa (basa, SR);
13.4. (nedeľa) - DEŇ DIVADLA
NEPOČ UJÚCICH:
- o 16.00 hod. v Malej sá le - AHOJ
ROZPRÁ VKA. Dnes: O troch prasiatkach v podaníDivadla Neslyší
mz
Brna;
- o 19.00 hod. v Malej sá le - PLAY
CHAPLIN - divadelné predstavenie

pre dospelý ch na motí
vy života Ch.
Chaplina v podaníDivadla Neslyší
m v spoluprá ci s Divadlom v 7 a
půl;
17.4. (štvrtok) o 19.00 hod. v Saló niku - HOVORY O ZDRAVÍ- cyklus
predná šok Viery Č ernuškovej. Téma: Spontá nne uzdravenie;
20.4. (nedeľa) o 19.00 hod. v Spoločenskej sá le - HASIČ SKÁ Š IBAČ KOVÁ ZÁ BAVA - hlavný garant:
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok;
23.4. (streda) o 9.00 hod. v Malej
sá le - NOVODOBO SO SHAKESPEAROM - súťaž v prednese v
jazyku anglickom pre ZŠ a SŠ ;
25.4. (piatok) o 20.00 hod. v Spoločenskej sá le - DOUBLE DISKOPRÍBEH - MIŠ O A MISHA - koncert
Michala Davida a Mishy spojený s
diskotékou FUN rá dia a rá dia B1;
26.4. (sobota) - VRŤ SA DIEVČ A krajská súťaž ná prehliadka detský ch folkló rnych súborov. Hlavný
garant: MOS;
29.4. (utorok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sá le - SNÍVAJTE S NAMI televí
zny zá znam zá bavného programu STV a Prima film, spol. s r.o.
Moderuje Peter Kočiš. Vý hra pre
divá ka so zakúpenou vstupenkou v
sá le;
VÝ STAVY:
7.4. o 17.00 - VERNISÁ Ž FOTON

GRAFIÍ - MARTIN HUDEC CESTY OKOLO AUSTRÁ LIE A
BALI. Trvanie vý stavy: 7.4. - 4.5.
2003

KINO DOMU KULTÚ RY
1. - 2. Intacto
USA
3. - 4. Baby to chcú tiež Nem.
5. - 6. Kniha džungle 2 (17.00 h.)
USA
5. - 6. Solaris (19.00 h.)
USA
8. - 9. Na pokraji smrti
USA
10. FK 100: Ostrov
Kó rea
11. Hovor s ň ou
Š pan.
12. - 13. Pá n prsteň ov: Dve vež e
USA, VB
15. - 16. Loď duchov
USA
17. FK 100: Naqoyqatsi USA
18. - 20. Dva tý ž dne na zaľúbenie
USA
22. - 23. Daredevil
USA
24. FK 100: Amarcord TAL
25. Zem nikoho Slovinsko
26. - 27. Č ert vie prečo
Č R, SR
30. FK 100: Zväčšenina VB
Začiatok predstaveníje o 19.00
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená hodinu pred
začiatkom predstavenia. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ !

CENTRUM VOĽ NÉ HO
Č ASU
4.4. (piatok) - BEH OSLOBODETA

NIA MESTA PEZINKA - prezentá cia o 15:00 - 16:00 v Zá mockom
parku;
9.4. (streda) o 16.00 hod. v KC PEZINSKÝ MILIONÁ R PRE ZŠ ;
13.4. (nedeľa) o 10.00 hod. zraz
pri CVČ - POĎ ME SPOLU NA HOrody;
MOLU - vý let do prí
15.4. (utorok) o 15.00 hod. v CVČ VEĽ KONOČ NÉ TRADÍCIE - tvorivé popoludnie;
23.4. (streda) o 13.30 hod. v Zá mockom parku - DEŇ ZEME;
30.4. (streda) o 15.00 hod. v CVČ ...NA CESTÁ CH... - beseda s cestovateľom.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ:
tače a mode5., 17. a 22.4. - Počí
lá rska dielň a
8.00 - 12.00 hod.

VÝSTAVY:
11.4. - 25.4. Vý stava a vyhodnotenie veľkonočný ch vý robkov.

PODUJATIA PRE:

- Š kolské kluby: 2., 9., 16., 23. a
30.4. o 13.30 hod. v CVČ - Naše
zvieratká- tvorivé dielne;
- Materské š koly: 17. a 24.4. o 9.30
hod. v CVČ - Ťap, ťap ťapušky riekanky;
- Mamič ky s deťmi: 4., 11. a 25. o
9.30 hod. v CVČ - Mama, ocko,
poď sa hrať.

