INFORMÁCIE / 3

Víťazi ankety Najlepšia predajňa roka 2004:

Lahôdky u Katky
a TESCO
Už dvanástykrát sa
uskutočnilo vyhodnotenie ankety Najlepšia
predajňa roka v Pezinku, tentoraz za rok
2004. Vyhlasovatelia
súťaže Mestský úrad v
Pezinku a redakcia Pezinčana prvý raz použili
novú formu hodnotenia o poradí rozhodovalo
102 respondentov dotazníkovej ankety. For- Hypermarket TESCO láka denne stovky zákazníkov.
ma hodnotenia sa zmenila, aby sa dosiahla väčšia o b j e k- viac hlasov (19) získali, podobne market TESCO s počtom hlasov
tívnosť. Pri výbere respondentov ako vlani, Lahôdky u Katky. Na dru- 61. Druhá priečka patrí marketu
sa zohľadnilo ich bydlisko, pohlavie hom mieste sa umiestnila Cukrá- Co-ma-co (Real-market, CBA) s 20
reň u mamičky na Zigmundíkovej hlasmi a tretia hypermarketu Hya zamestnanie.
Prvý raz sa hodnotilo v dvoch ka- ulici (13 hlasov) a na treťom Hodi- pernova (19 hlasov). Ďalšie porategóriach - v prvej boli menšie pre- nárstvo HOFI (7 hlasov). Ďalšie die: 4. BILLA (9 hlasov), 5. Jednota
dajne a prevádzky služieb, v druhej poradie: 4. Drogéria 101 (5 hlasov), Sever (6 hlasov).
supermarkety a hypermarkety. Dô- 5. TINA, Optika na Holubyho ul.,
Slávnostné vyhlásenie výsledkov
vodom bolo to, že v minulom roku
a ocenenie najlepších predajní sa
pribudli v obchodnej sieti v našom Pekáreň pri Farskom kostole, Bagemeste tri nové veľkopredajne, kto- ta, Štefánikova ul. (po 4 hlasy), 6. uskutočnilo 17. februára v obradnej
sieni na MsÚ v Pezinku. Ceny víťarým malé obchodné prevádzky M-Market, Grünrock (3 hlasy).
V kategórii veľkopredajní suve- zom odovzdal primátor mesta Olimôžu len ťažko konkurovať.
V kategórii menších predajní naj- rénnym spôsobom zvíťazil hyper- ver Solga.
(mo)

Čo oceňujete
na víťazoch?
Lahôdky u Katky
- kvalitný tovar, ochotný personál, čistota, príjemné prostredie,
poloha predajne.

TESCO

Zástupcovia ocenených predajní s primátorom mesta.

Snímky (mo)

- dobré ceny, vyhovujúci čas
predaja, dobrá reklama, vyhovujúca poloha, kvalitný tovar,
široký sortiment pod jednou strechou, príjemné prostredie.

Voľba kráľovnej vína v malokarpatskom regióne
V piatok 18. marca o 18.00 hod. sa v Dome kultúry v Pezinku uskutoční 3. ročník voľby Kráľovnej
vína malokarpatského regiónu. O korunu kráľovnej
sa budú uchádzať dievčatá z nášho regiónu vo
veku 16 - 25 rokov. V neverejnej časti si budú merať
sily v znalostiach a praktických zručnostiach z oblasti vinohradníctva a vinárstva. V druhej časti, už
za účasti divákov, sa predstavia pozvánkou do regiónu, rodného mesta, či obce, vo voľnej disciplíne
a v praktickej časti - ťahaní vína heverom. Adeptky
na titul sa môžu prihlásiť v predĺženom termíne do
7. marca v Mestskej vínotéke v Pezinku, Radničné
nám. 9, tel. 0907 593 204.
Organizátormi podujatia sú Združenie Malokarpatská vínna cesta, Združenie pezinských vinárov
a vinohradníkov, Mesto Pezinok, Kultúrne centrum
Pezinok a Malokarpatské osvetové stredisko Modra. Vstup na finálový večer je voľný.
(EL)

Kto prevezme korunku Kráľovnej vína od minuloročnej
víťazky Ľubice Kollárovej z Báhoňa?

Ståpek po našem
Na tomto mieste ste si už,
milí čitatelia, iste zvykli na
Stlpek po našem od strýca
Laja. Žiaľ, tentoraz obľúbené
riadky v pezinčine chýbajú,
pretože autor rubriky Lajo
Slimák nebol v uplynulých
dňoch zdravotne fit a tak
písanie nestíhal. Ako nám
povedal, výpadok ho mrzí, ale
nedalo sa inak, hoci má veľa
tém na spracovanie i podnetov od čitateľov. Ubezpečil
nás však, že už v najbližšom
čísle "Stĺpek" znovu bude.
Tešíme sa a želáme Lajovi
skoré uzdravenie.
(red.)

Čo vás zaujíma
o Pezinku?
Aj keď sa pravidelne snažíme v
našich novinách prinášať aktuálne
informácie o dianí v našom meste,
predsa len zrejme máte niektoré
otázky, na ktoré ste doposiaľ nedostali odpoveď. Ponúkame vám túto
príležitosť, keď nám vaše otázky
alebo pripomienky pošlete najneskôr do 10. marca na adresu redakcie. O odpovede požiadame primátora mesta alebo iných zainteresovaných funkcionárov a pracovníkov. Prinesieme ich v budúcom
čísle.
(red.)

Pozemky na výstavbu
Krajský pozemkový úrad v Bratislave udelil v zmysle § 13 zák. č.
220/2004 súhlas na vyňatie poľnohospodárskej pôdy vo výmere
17,5 ha na nepoľnohospodárske
účely - výstavbu obchvatovej komunikácie a rodinných domov a bytov.
Ide o pozemky mesta, ktoré nadväzujú na nákupné stredisko Sahara
s vyústením na Dubovom vŕšku.
Na tomto území bude stáť 145 rodinných domov a sedem bytoviek
po šiestich bytoch.
(mo)

Oznámenie
o rokovacom konaní
Mesto Pezinok bude vymieňať
okná a dvere na administratívnej
budove Mestského úradu, Radničné nám. 7 v Pezinku za plastové. Výber dodávateľa bude rokovacím konaním so zverejnením. Obhliadka bude 28. 2. a 7. 3. 2005 na
MsÚ, Radničné nám. 7 v Pezinku.
Ponuku treba poslať na MsÚ alebo
doniesť priamo na rokovacie konanie, ktoré bude dňa 17. 3. 2005 o
9.00 hod. v budove MsÚ, Radničné
nám. 7, zasadačka č. 12.
Zálohu môžeme poskytnúť v apríli, realizácia - máj 2005. Kontaktná
osoba: Ing. Stanislav Kunák,
033/6901 171 alebo 0905 402 608.
(id)

