Z iniciatívy miestnych médií a
Mestského úradu v Pezinku sa
uskutoč nil v má ji 2002 prieskum
sledovanosti miestnych médií a
ná zorov obč anov na ich úroveň .
Do hodnotenia prostredníctvom
anketá rov sa zapojilo 100 respondentov vybraný ch podľa bydliska,
pohlavia, veku, vzdelania a zamestnania. Na otá zku, ktoré z
miestnych mé diíje pre nich hlavným zdrojom informá ciío dianív
Pezinku odpovedali: 80 percent
č asopis Pezinč an , 62 percent TV
Pezinok s.r.o., 50 percent spravodajsko-reklamný týž denník Pezinsko, 7 percent internetová
strá nka Pezinka, 4 percentá Pezinský podnikateľ , 4 percentá
mestský rozhlas, 3 percentá Pezinské okno, 1 percento Vidieč an .
Podrobnejšie informá cie priná (red.)
šame na 3. strane.
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So zá merom pripomenúť si
slá vnu banícku minulosť Pezinka
pozval primá tor Ivan Pessel na
stretnutie bý valý ch baníkov a priateľov tohoto tradič ného pezinského
remesla. Podujatie sa uskutoč nilo
pri príležitosti 663. vý roč ia prvej
písomnej sprá vy o dolovaní drahý ch kovov v chotá ri Pezinka v
stredu 26. júna v obradnej sieni
Mestského úradu. Prítomní prevzali od predstaviteľa mesta pamätný list na túto milú udalosť,
ktorá sa už stá va tradič nou. (EL)

m Aj v tomto roku organizá tori celomestského Dňa detí pripravili pre
najmenš ích podujatie s množ stvom sú ťaž í, kultú rnych vystú pení,
uká ž ok a rôznych atraktivít. V priestoroch pred Zá mkom a v priľahlom
parku sa hemž ili stovky detí, prevaž ne v doprovode rodičov prechá dzali
po jednotlivých stanoviš tiach a teš ili sa z pripraveného programu i sladkostí, ktoré dostali.
(mo)

V dň och
15. - 21. júna
sa uskutoč nil v Pezinku
Tý ždeň Mosonmagyaróvá ru. Prezentá cia
partnerského mesta sa konala po minuloroč nom predstavení Pezinka v Maďarsku.
Podobne ako my, aj naši maďarskí priatelia ponúkli reciproč ne zaujímavé programy - vystúpenia amatérskych súborov, vý tvarníkov, fotografov, športové súťaže, stretnutia
predstaviteľov a dôchodcov oboch
miest.
V rá mci otvá racieho dň a sa predstavili žiaci a pedagógovia z hudobnej školy, ich vystúpenia potvrdili
kvalitu vý uč by na tejto škole. Ocenili to aj pedagógovia pezinskej

ZUŠ, ktorí sa na vystúpení zúč astnili. Ná vštevníkov zaujali tiež vystavované prá ce fotografov a vý tvarníkov, nielen pre ich vý bornúúroveň
ale aj umeleckúvý poveď.
Svojich priaznivcov si našli hudobné skupiny HOT-Drums a Desszert. Uká zalo sa, že hudba je najjednoduchší prostriedok na prekonanie jazykový ch bariér. Uká zalo
sa to aj na stretnutí dôchodcov
oboch miest. Ú vodné kultúrne programy, ktoré si obe strany pripravili,
naštartovali príjemnú zá bavu, aká
už tradič ne vlá dne na družobný ch
stretnutiach tejto vekovej skupiny.
V rá mci Tý ždň a nechý bal ani
šport, aj keď jeho zastúpenie bolo
tentoraz skromnejšie. Futbalový
zá pas zá stupcov samosprá v sa
skonč il nerozhodný m vý sledkom
2:2.
K podujatiu sa vrá time v budúcom
č ísle.
(mo)

Mestské zastupiteľstvo po zrušení grantu Európskej únie sa rozhodlo vypísaťvý berové konanie na
vstup strategického partnera do
tepelného hospodá rstva. Vý berová komisia spomedzi uchá dzač ov vybrala firmu Siemens, ktorá
ponúkla najvý hodnejší projekt.
Poslanci zobrali informá ciu vý berovej komisie na vedomie, mali ale
pripomienky k ďalšiemu postupu,
ktorý musí garantovať dostatoč ný
vplyv pri zohľadň ovaní zá ujmov
mesta a obč anov. To má riešiťspoloč enská zmluva medzi zainteresovaný mi partnermi, o ktorej sa už
rokuje.
"Mesto by malo vstú piťdo podniku, ktorý má vzniknú ť, svojim majetkom. Ná š podiel by mal byť 34
percent, aby bol zachovaný kontrolný balík akcií, najmä v oblastiach zvyšovania a zniž ovania imania podniku, tvorby cien tepla a
iných zá lež itostí, ktoré zaujímajú
naš ich občanov" - povedal ná m
primá tor mesta Ivan Pessel.
Ná vrhom spoloč enskej zmluvy
sa zaoberali komisie Mestského
zastupiteľstva, príslušné oddelenia
mestského úradu, Mestská rada a
napokon ju schvá li Mestské zastupiteľstvo. Priebežne sa rokuje tiež
s firmou Siemens, ktorá by mala
požiadavky obsiahnuté v ná vrhu
zmluvy akceptovať.
Pokiaľnenastanúkompliká cie a
prieťahy v príprave zmluvy, Siemens má v plá ne zač ať s rekonštrukciou niektorý ch č astí už v
tomto roku. Na tento úč el chce investovať zhruba 130 miliónov korún.
(mo)

Poč as prá zdnin každý štvrtok
Mesto Pezinok organizuje pre obyvateľov i ná vštevníkov vychá dzky
po pamätihodnostiach. Pod vedením mestského sprievodcu sa zá ujemcovia zozná mia s pozoruhodnosťami centra mesta. Prvá prehliadka sa uskutoč ní 4. júla, zraz je
o 16. hod. pred Informač ný m centrom na Radnič nom ná mestí.
Ú č asť je bezplatná . Podujatie je
súč asťou aktivít orientovaný ch na
podporu cestovného ruchu v Pezinku.
Ď alšie vychá dzky budú 11.7.,
18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8.
a 29.8.
(EL)

