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V Historickej sále v Zámku sa uskutoč nil 14. jú na slávnostný akt
udeľovania mestský ch oceneníjednotlivcom a kolektívom. Mestské
zastupiteľstvo a primátor Pezinka
ocenili v tomto roku 16 obč anov a
dva kolektívy. Na udeľovanícien boli
prítomní poslanci MsZ a ďalš í pozvaníhostia. Ocenenia z rú k primátora prevzali:
Mestskú cenu Ľ udovíta Holubyho (za mimoriadne ú spechy a
reprezentáciu mesta v oblasti vedy,
umenia, vzdelávania, kultú ry a š portu):
Juraj BINDZÁ R - režisér, pesnič kár,
spisovateľ - za mnohovrstevnú umeleckú tvorbu, v ktorej reflektuje svoje
rodné mesto, s prihliadnutím na spoluprácu s domácimi divadelníkmi a
KC.
Medailu Za zásluhy o rozvoj
mesta
Malokarpatské mu múzeu v Pezinku - za systematické sprístupňovanie dejín vinárstva a vinohradníctva domácim a zahranič ný m
návš tevníkom, s prihliadnutím na
množstvo originálnych vý stavný ch a
spoloč enský ch podujatí, ktorý mi sa
kolektív pracovníkov prezentuje
najmä v ostatný ch rokoch.
Mimoriadne ocenenie: Pamä tná
plaketa primátora mesta

Petrovi Wittgrúberovi a Jiřímu
Vitálošovi - za rozhodujú ci podiel
na objavení Pezinského hradu, organizovanie archeologického
vý skumu, popularizáciu historický ch objavov a dejín mesta v tlač i,
za organizovanie Pezinského permoníka a za vznik a vyznač enie
Banského náuč ného chodníka;
Stanislavovi Pátkovi - za dlhoroč né propagovanie a popularizovanie dejín mesta a jeho osobností,
ako i za prehlbovanie ľudský ch a
kresťanský ch hodnôt a spolupráce
medzi obč anmi;
Alexandrovi Pravdovi a Mgr. Adriánovi Galádovi - za objav planétky
č . 1996YH1 a jej pomenovanie Pezinok;
Antonovi Urbanovi - za vedeckú
prácu a dlhoroč nú spoluprácu s
chrámový m zborom Ad Una Corda
a prehlbovani e ľudský ch a
kresťanský ch hodnôt, ako i za spoluprácu pri záchrane pamiatok;
Rudolfovi Čechovičovi - za dlhoroč nú a obetavú prácu v prospech
obyvateľov miestnej č asti Grinava a
za aktivity tamojš ieho klubu dôchodcov;
Mariánovi Šipošovi - dirigentovi
chrámového zboru Ad Una Corda
za ú speš nú umeleckú č innosť a za

Tri najsledovanejš ie médiá v Pezinku, pokiaľ ide o
hlavný zdroj informáciív meste, sú Pezinč an (sleduje ho

organizovanie Medzinárodného
festivalu chrámový ch zborov;
Pavlovi Erdziakovi - novinárovi, za
dlhoroč nú novinársku č innosťa propagáciu náš ho mesta v rôznych
médiách;
Milanovi Ruž ekovi - za dlhoroč nú
obetavú č innosť v znač ení turistický ch trás a hlavne za podnet na realizáciu a organizovanie prác rozhľadne na Veľkej homoli;
Kvetoslave Štrbovej - za dlhoroč nú prácu v taneč nom klube Petan, najmä s mladý mi ľuďmi a za

80 zo 100 vybraný ch respondentov), TV Pezinok s.r.o.
(62) a Pezinsko (50).

Respondenti ich uprednostňujú z tý chto dô vodov (bolo mož né uviesť viac odpovedí)
pre jeho
pre
pre dô veru
dostupnosť serióznosť k redaktorom

zo zvyku

nie sú iné
zdroje infomrácií

iné

Pezinčan

47
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20

18

5

8

TV Pezinok

36
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Pezinsko

41

14

10

20

5

4

organizovanie Medzinárodného taneč ného festivalu s prihliadnutím na
dlhoroč nú reprezentáciu mesta;
Jurajovi Galvánkovi - vý znamnému slovenskému kameramanovi, ktorého život i tvorba je zviazaná
s naš im mestom, okrem iného aj
kameramanovi tohtoroč ného najlepš ieho č eského filmu Otesánek,
ktorý získal cenu Č eský lev 2002;
kolektívu pracovníkov Centra
voľné ho času v Pezinku - inš titú cii, ktorá dlhodobo pracuje s deťmi a
mládežou v oblasti kultú ry, umenia,
š portu a vzdelávania a obohacuje
život mesta mnohý mi ú speš ný mi
podujatiami pre deti a mládež;
Jánovi Štrbovi - fotografovi, za
dlhodobú fotodokumentač nú a umeleckú tvorbu v prospech náš ho
mesta, za reprezentač né vý stavy
jeho fotografiídoma i v zahranič ía
za pozornosť, ktorú venuje zobrazeniu starý ch ľudía hudby;
Márii Strezenickej - za dlhoroč nú
obetavú prácu vo vý chove a vzdelávaní niekoľký ch generácií detí a
mladý ch ľudív naš om meste;
Františkovi Hotové mu - za dlhoroč nú riadiacu č innosť v š kolský ch
zariadeniach a za osobnú iniciatívu
vo vybudovanía rozvoji Obchodnej
akadémie v Pezinku.

Ako často čítajú alebo pozerajú respondenti tieto mé diá (v percentách)?
pravidelne

nepravidelne

len
zriedka

vô bec
nesleduje

nevyjadrili
sa k otázke

vô bec sa
nevyjadrili

Pezinčan

50

28

4

8

-

-

TV Pezinok

22

51

9

17

1

-

Pezinsko

58

7

-

4

1

30

V minulom č ísle sme priniesli informáciu, že v naš om meste má
svoje zastú penie sedem bánk. Po
7. jú ni to už nie je pravda, pretože v
tento deň otvorila v Pezinku svoju
poboč ku ďalš ia - UNIBANKA. Jej
sídlo je v novej budove v centre
mesta na Holubyho ulici.
(mo)

Ako hodnotia respondenti obsah (v percentách):
úplne
nespokojný

veľmi
spokojní

skô r
spokojní

spokojní

priemerný

Pezinčan

26

32

-

22

1

19

-

Pezinsko

-
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14

26

1

12

6

TV Pezinok

nehodnotí

nevyjadrili sa

iné hodnotenie - nedá sa porovnať

Vyhodnotenie ostatný ch otázok, ktoré sa tý kajú priamo
Pezinč ana (názory na jeho rozsah, periodicitu, č o sa
respondentom páč i a nepáč i, č o by na ňom zmenili - zlep-

š ili, názor na zvý š enie nákladu) prinesieme v budú com
č ísle. Do tohto vyhodnotenia zahrnieme aj názory č itateľov z dotazníkov, ktoré boli zaslané priamo do redakcie.

Sociálna poisťovňa vzhľadom na
skutoč nosť, že deň 5. jú l je dňom
š tátneho sviatku a 6. jú l dňom pracovného voľna mení termíny vý platy dôchodkov:
- dô chodky splatné 4. júla 2002
budú vyplatené o deň skô r, teda
3. júla 2002;
- dô chodky splatné 6. júla 2002
budú vyplatené 4. júla, teda o
dva dni skô r.
(ak)

