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Mesto Pezinok uskutočnilo v
dňoch 1. - 10. októbra prieskum názorov občanov Pezinka na úroveň
obchodov a služieb v meste. Anketári oslovili 200 respondentov, pričom zohľadňovali pohlavie, vek,
bydlisko a sociálno-ekonomický pôvod. Z vyhodnotenia prieskumu vyberáme:
Na otázku, ako respondenti hodnotia ponuku v pezinských obchodoch z hľadiska sortimentu - 36
percent odpovedalo ako dostatočnú, 54 percent ako priemernú a 10
percent ako nedostatočnú. Najspokojnejší sú s ponukou v predajniach
s drogériovým tovarom (62 percent
ju hodnotí ako veľmi dobrú), potravín (56 percent) a mäsa (52 percent). Najmenej sú spokojní s ponukou
športových potrieb a obuvi.
Zo služieb sú najviac spokojní s
kaderníctvami, fotoslužbou a stravovacími službami. Ako nevyhovujúce hodnotia ubytovacie služby a

služby pôšt a
opravovní.
Až 56 percent
opýtaných Pezinčanov sa vyjadrilo, že uprednostňujú nákupy v
obchodoch vo
svojom bydlisku,
23 percent tu nakupuje všetko,
13 percent iba
veľmi málo a 2
percentá nenakupuje v Pezinku
vôbec. Mimo Pezinka nakupujú hlavne tieto tovary značkové oblečenie, športové potreby, elektroniku a autosúčiastky.
Opýtaní občania sa vyjadrili, že
najradšej nakupujú v supermarketoch, hypermarketoch a väčších obchodných domoch (41 percent), v
menších špecializovaných predajniach (40 percent).

Toľko kritizovaná mamutia stavba Interdatu na námestí v posledných
mesiacoch zmenila svoj vzhľad k lepšiemu. Po opláštení i farebnom
zladení ju už občania prijímajú priaznivejšie, aj keď nesúhlasné názory
na jej umiestnenie na tomto mieste mnohí z nich nemenia.
Dôležité však je, že výstavba viacúčelovej budovy (obchodnoadministratívny komplex) sa sľubne pohla a je predpoklad, že v budúcom roku ju definitívne dokončia a odovzdajú do užívania.

Rozstrieľané volvo skončilo na múre na Trnavskej ulici.

Na zlepšenie ponuky obchodov a
služieb v Pezinku respondenti navrhujú: zlepšiť služby pôšt v centre
mesta, na Severe i v Grinave (neochotný personál, veľké rady, často
fungujúca len jedna peňažná priehradka, zlá organizácia práce), zlepšiť informovanosť o službách, napr.
v Pezinčanovi raz do roka uverejniť

To, že v Grinave existuje družstvo, ktorému sa darí a že robia
dobré víno, sa všeobecne vie. V
skutočnosti však prívlastok "dobré"
nevystihuje celkom realitu. Stačí
len vojsť do areálu Vinohradníckovinárskeho družstva podielnikov
(VVDP) Karpaty a človek hneď zaregistruje, že nie je v obyčajnom
"kolchoze", ako familiárne nazýva
firmu jeho predseda Ján Satko.
Uveďme len poriadok na dvore,
opravené budovy, ktoré majú na
slovenské pomery nadštandardné
sociálne zázemie, chodby i miestnosti plné exotických kvetov. Je
tam aj vinotéka s netypickým vybavením a bohatým archívom (zákazník si môže sám "načapovať" víno
zo štýlového predajného zariadenia).
Určite by si toto družstvo zaslúžilo

prevádzky s adresami, znížiť počet
predajní s ázijským tovarom, nižšie
nájmy obchodných priestorov, znížiť
ceny v Pezinku (sú vyššie napríklad
ako v Bratislave a Trnave), predĺžiť
prevádzkový čas v obchodoch po
18. hodine. Pezinčanom najviac
chýbajú tieto obchody a služby: hypermarket, väčšia cukráreň (možnosť posedenia pre matky s deťmi,
nefajčiarska), značkové predajne
textilu, odevov, športových potrieb,
elektroniky, oprava obuvi a koženej
galantérie, špecializovaná predajňa
hračiek, ubytovacie služby, nonstop
lekáreň. Respondentom chýba tiež
väčšia konkurencia existujúcim
miestnym predajniam, ochotnejší a
kvalifikovanejší personál v predajniach, dôkladnejšie označenie tovarov s názvami a cenovkami.
Aj keď výsledky prieskumu zo
vzorky 200 respondentov nemusia
byť najpresnejšie, na hlavné problémy poukazujú
.
(mo)

väčší priestor na predstavenie než
tento krátky príspevok, na začiatok
však aspoň toľko. No a to najlepšie
sme si nechali na záver, hoci sa po
regióne hovorí, že modranský Rizling rýnsky z produkcie Malokarpatskej vinohradníckej spoločnosti
bol prvým vínom, ktoré tohto roku
získalo šampióna na svetovej výstave v Ľublane, v skutočnosti
prvým svetovým šampiónom (Záhrebský veľtrh vína v roku 1996)
bol Silván zelený, ročník 1989, z
produkcie VVDP Karpaty z Grinavy. A ešte jeden grinavský triumf na tohtoročnej celoslovenskej
súťaži o najlepší podnik v agrokomplexe Top Agro Slovensko získalo grinavské družstvo 3. miesto v
kategórii poľnohospodárskych
družstiev s horšími podmienkami.
(EL)

Scéna ako z krimifilmu sa odohrala v utorok 18. novembra na pezinskej Rázusovej ulici.
Krátko po ôsmej tu zaznela streľba zo samopalov a pištolí. Terčom sa
stalo čierne volvo, ktoré prichádzalo smerom od Cajlanskej ulice.
Takmer pred križovatkou Rázusová-Trnavská predišlo volvo čierne
Audi A-8, ktoré mu zatarasilo cestu. Z prvého vozidla vyskákali maskovaní muži a začali strieľať zo samopalov na blížiace sa volvo, za ktorého volantom sedel 30-ročný Róbert P. Strely ho smrteľne zasiahli do
hlavy a krku. Zranený bol aj spolujazdec, ktorý sedel vedľa zastreleného vodiča. Volvo so zasiahnutou osádkou ešte prešlo cez cestu na
Trnavskej ulici a narazilo do protiľahlého múru.
Na Rázusovej ulici zostali stáť ešte ďalšie dve rozstrieľané autá VW
Golf a Škoda Fabia. Pár metrov od nich na ceste a na chodníku bolo
množstvo vystrieľaných nábojníc.
Strieľajúci muži z miesta činu zmizli pravdepodobne na čiernom Audi
A-8, ktoré sa zakrátko našlo pri osade Martin v katastri mesta Senec.
Vozidlo bolo zničené, zrejme po odpálení výbušniny.
Polícia miesto, kde k udalosti došlo, okamžite uzatvorila. Doprava
bola na niekoľko hodín presmerovaná po iných uliciach. Prípad sa
stále vyšetruje, páchatelia nie sú známi.
(mo)

