Trinástykrát sa udeľovali ceny
víťazom ankety Najlepšia predajňa roka. Súťaž organizuje Mesto
Pezinok a redakcia Pezinčana.
Rovnako ako v minulom roku bola
použitá nová forma hodnotenia –
zber údajov zabezpečili anketári.
Oslovili 100 respondentov, u ktorých sa zohľadňovalo bydlisko,
vek, pohlavie a zamestnanie.
Ceny najlepším 21. februára
slávnostne odovzdal primátor
mesta Oliver Solga.
V kategórii supermarketov a hypermarketov minuloročné prvenstvo obhájilo Tesco. Respondenti
mu dali 52 percent všetkých hlasov. Zákazníci ocenili výhodné ceny, polohu predajne, príjemné prostredie pri nákupe a čistotu. Na

Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994
o predškolských zariadeniach v
znení neskorších predpisov a nariadení prijíma deti do materskej
školy riaditeľ materskej školy na
základe prihlášky. Prihlášky do
jednotlivých materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Pezinka na školský rok 2006/2007
sa podávajú v marci 2006. Miesto,
čas podania prihlášky i počet
voľných miest vo vekovej štruktúre
nájdete v tejto informácii:
MŠ Bystrická 1
zápis bude 14. 3. (11.00 – 17.00
hod.), pre deti 2,5 – 3 ročné (1. 9.
2003 – 28. 2. 2004) 5 voľných
miest;
MŠ Holubyho 49
zápis bude 15. 3. (8.00 – 17.00
hod.), pre deti 2,5 – 6 ročné (1. 9.
2000 – 28. 2. 2004) 21 voľných
miest;
MŠ Vajanského 16
zápis bude 23. – 24. 3. (15.00 –
18.00 hod.), pre deti 2,5 – 4 ročné
(1. 9. 2002 – 28. 2. 2004) 18
voľných miest;
MŠ Za hradbami 1
zápis bude 6. – 7. 3. (13.00 – 17.00
hod.), pre deti 5 – 6 ročné (1. 9.
2000 – 31. 8. 2001) 15 voľných
miest, pre deti 4 – 5 ročné (1. 9.
2001 – 31. 8. 2002) 25 voľných
miest, pre deti 3 – 4 ročné (1. 9.
2002 – 31. 8. 2003) 3 voľné
miesta;
ZŠ s MŠ Orešie 3
zápis bude 6. 3. (10.30 – 17.00
hod.), pre deti 5 – 6 ročné (1. 9.
2000 – 31. 8. 2001) 4 voľné
miesta, pre deti 2,5 – 4 ročné (1. 9.
2002 – 28. 2. 2004) 6 voľných
miest.
V materských školách gen. Pekníka, Svätoplukova a Záhradná je
kapacita na školský rok 2006/07
naplnená.
(MsÚ)

ďalších dvoch miestach sa umiest- predajňa roka viackrát vyhrali: Sunili 2. Billa, 3. Hypernova. Ďalšie permarket Jednota (3x), Lahôdky
poradie: Real Market (CB Market), u Katky (3x), Očná optika (2x), Hypermarket Tesco (2x).
(mo)
Coop Jednota, OC Plus, OC Mólo.
V kategórii malých
predajní opäť dominovali Lahôdky u Katky.
Zákazníci si pochvaľujú kvalitný tovar,
ochotný personál, príjemné prostredie a
dobrú polohu. Na druhom mieste sa umiestnili predajne Tatiana,
Bageta a Drogéria
100+1, na treťom Hodinárstvo Hofi. V tejto kategórii bodovalo ešte
ďalších 39 predajní,
prevádzok služieb a
stravovacích zariadení. Z rúk primátora Olivera Solgu preberá cenu
Anketu Najlepšia Adrián Šuplata (Lahôdky u Katky).

V kategórii veľkých predajní zvíťazil hypermarket Tesco.

Po decembrovom neočakávanom zrušení Mestskej hromadnej dopravy v Pezinku, ale i iných mestách v našom kraji, vedenie mesta podniklo kroky k náprave tohto stavu rokovaním s novým vedením SAD Bratislava. Mesto pripravilo návrh siete zastávok a časový harmonogram,
ktorý zohľadňuje vyťažiteľnosť jednotlivých tratí počas dňa. Tento návrh
podrobí SAD analýze a vyčísli finančný podiel mesta. Táto konkrétna
suma o ktorú sa navyšuje príspevok mesta na dopravu občanov musí ísť
na schválenie do mestského zastupiteľstva. Ako informoval primátor, ak
bude treba, k tomuto problému bude zvolané aj mimoriadne zastupiteľstvo.
(MsÚ)

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa konalo 1. februára prvé pracovné
zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja. Zasadnutie bolo zamerané
najmä na voľbu orgánov samosprávy, pričom voľba podpredsedov župy nebola úspešná. Poslanci odsúhlasili zriadenie 9 pracovných komisií a ich obsadenie.
Poslanci zvolení za okres Pezinok
budú počas celého volebného obdobia pracovať v týchto komisiách: Mgr. Oliver Solga – komisia
regionálneho rozvoja a územného
plánovania, Ing. Jozef Chynoran-

ský – komisia dopravy, MUDr. Richard Demovič – komisia zdravotníctva, Ing. Vladimír Medlen – komisia regionálnej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia, Ing. Jana Pešková – finančná komisia a komisia na ochranu
verejného záujmu.
Pracovné komisie zasadajú spravidla raz za mesiac. Zastupiteľstvo
taktiež odsúhlasilo plán zasadnutí
v roku 2006 a ustanovilo počet
riadnych zasadnutí na osem. Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva
BSK bude 15. marca.
Ing. Jana Pešková
poslankyňa BSK

Či je nečo tak jako má byt,
alebo je to trocha ináč, dycky sa
nájdu tý nekonečný frfloši, kerým neny nyšt po vúly. Ket nesneží, hnet: „Čo je toto za zimu,
šak any snech neny, gdo to kedy
vidzél...“ Ket nasneží, tak:
„jéééj, to zas bude člapkanyca,
ket sa to začne topit...“ Znova na
to zasneží a ony zase: „gdo to
kedy vidzél, tólko snehu a do
teho ty blázny na tých aftákoch...“ Ket na ten snech primrzne a zasvíci slnko, hnet
melú svoje: „no uznaj, čo je toto
za zimu, ket mrzne a svýcí
slnko?!?!“ A takto furt, dokolečka dokola špatná zima, blatová jar, teplé leto, mokrý déždž,
špatná vláda, neposlušné dzeci, pokazené veci, málo penes,
blbý suset, sprostý úradnýk...
Naščascí je tu aj úplne opačná
fajta ludzí, kerý sa dokážu tešit s
každej maličkosci. Takýtok jedynci sú omnoho vzácnejší,
jako ten prvý druch, ale o to
lepšú energiju a dobrú náladu
okolo seba šírá. Tak jako tý prvý
dokážu celý den od rána pokazit, tak týtok druhý ho dokážu
urobit, alebo napravyt. Nekerý
ludé na vysokých mýstach začly
uš dávnejší o tem rozmýšlat a
tak majitelé firém račik zamestnávajú tých veselších, jako tých
frflošú, nanájvyš zeberú do roboty nekeho neutrálneho, lebo
aj taký teho urobý výcej, jako ten
frfloš. Tým nescem povedat, že
by zamestnancy nemaly frflat.
Né, to né, ket je to namýsce,
treba si opčas aj pofrflat, ale
treba aj vedzet, kedy to frfláný
skončit. Jeden taký dobre zabehnutý frfloš dokáže splundrovat aj menšú fabriku. Jako tý
naši polytyci, frflali jeden na druhého a uš aj dofrflaly. Fčuleky sa
budú usmývat, podávat každému, gdo si to nehá ruky, vyprávat, že to ten druhý a já sem za
nyšt nemóhel, lebo stranýcka
dysciplýna, opčas nekeho aj
mýrne v rámci zákona okydajú
a to šecko len preto, aby nás ces
jeden velyce krásny, vonavý,
slnečný júnový výkent nahnaly
volyt. Ja osobne si myslým, že
to bude tak púl na púl. Polovička
sa bude kúpat, slnyt, záhradnyčit, nekerý friščejší uš budú skúšat teplotu Jadranu a ostatný
vlastne téš, akurát si otskočá do
volebnej mýstnosci za svoju
opčanskú „povinoscú“. Je mi to
jedno ge kerej kategórii sa priradzíte, akurát bych scel znova
apelovat na tých „zotpovedných,“ aby aspon den-dva prettým nechodzily po slnku z holú
hlavu. Tým ostatným móžem
zaželat uš fčúl, koncem tejto
tuhej zimy len príjemnú kúpačku
a fajnské leto!
Zúctu Váš Strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

