Zástupcovia vyhodnotených obchodných prevádzok si v minulom
mesiaci prevzali ocenenia za rok
2006. V 14. ročníku celomestskej
súťaže o Najlepšiu predajňu roka
boli úspešní víťazi z predošlého
ročníka.
V kategórii malých predajní po
štvrtýkrát zvíťazili Lahôdky u
Katky z Kollárovej ulice. Zo 104
respondentov im dalo svoj hlas 13
percent účastníkov ankety. Aj tentoraz, zákazníci ocenili u Šuplatovcov predovšetkým ochotu pri
obsluhe a kvalitné výrobky. Druhú
priečku obsadilo Hodinárstvo
HOFI z Holubyho ulice, ktoré rovnako pravidelne v súťaži boduje.
Nováčikom medzi najlepšími nie
je ani v poradí tretie Papiernictvo
Grafit, Radničné námestie, ktoré
dominovalo pred pár rokmi.
V kategórii supermarketov opäť
suverénne zvíťazilo TESCO (54
percent hlasov), ktoré vedúce postavenie nestratilo od príchodu do
Pezinka. Ďalšie pozície obsadili,

rovnako ako v predchádzajúcom
roku, Billa a Hypernova.
Ocenenia najlepším odovzdal
primátor mesta Oliver Solga.
Osobitnú cenu získalo Mestské

informačné centrum, Radničné
nám., kde respondenti ocenili
ochotný personál, príjemné prostredie a čistotu.
(mo)

1993 – Očná optika, Holubyho
ul., 1994 – NONSTOP, Kollárova ul., 1995 – LUKULUS, ul.
M. R. Štefánika a Radničné
nám., 1996 – GRAFIT, Radničné nám., 1997 – BAGETA, ul.

M. R. Štefánika, 1998 – Očná optika, Radničné nám., 1999 – Supermarket JEDNOTA, Svätoplukova ul., 2000 – Supermarket
JEDNOTA, Svätoplukova ul.,
2001 – Supermarket JEDNOTA,
Svätoplukova ul., 2002 – Hodinárstvo HOFI, Holubyho ul.,

2003 – Lahôdky u Katky, Kollárova ul., 2004 – Lahôdky u Katky, Kollárova ul. a Hypermarket
TESCO, 2005 – Lahôdky u Katky, Kollárova ul. a Hypermarket
TESCO, 2006 – Lahôdky u Katky, Kollárova ul. a Hypermarket
TESCO.

Proti premnoženým holubom
treba zakročiť, ale musíme si uvedomiť, že celkové zlikvidovanie
holubej populácie nie je možné,
preto sa naša snaha musí sústrediť na reguláciu. Na tej sa však
musíme podieľať všetci v rámci
svojich možností.
Z toho dôvodu vyzývame majiteľov nehnuteľností, najmä v centre mesta, na odstraňovanie budo-

vaných hniezd, predovšetkým na
kostoloch, a na znemožnenie
prístupu holubov do podkrovných
priestorov a na balkóny. Súčasne
vyzývame občanov, aby prestali
holuby kŕmiť a tým ich prinútili opúšťať centrum mesta a hľadať
potravu v extraviláne.
Oddelenie
životného prostredia
MsÚ v Pezinku

Pezinok, tak ako iné mestá, hľadá riešenie, ako zakročiť proti nadmernému množeniu holubov.
Holuby sa usadili v mestách, kde
našli vynikajúce podmienky obživy
a hniezdenia. Ich populácia sa
sústavne zväčšuje, pretože v podstate nemajú žiadnych prirodzených nepriateľov. V dôsledku toho
sa premnožujú a spôsobujú škody
na budovách, znečisťujú verejné
priestranstvá a súčasne sú prenášačmi rôznych chorôb a infekcií,
ako sú vtáčia tuberkulóza (závažné bakteriálne ochorenie prebiehajúce najmä pľúcnou formou, čo
je nebezpečné najmä pre starších
ľudí, malé deti a osoby so zníženou
obranyschopnosťou organizmu),
ornitóza – psitakóza (ochorenie
podobné chrípke, spôsobené chlamýdiami, prebiehajúce často až vo
forme ťažkého atypického zápalu
pľúc) a črevné nákazy (hnačky),
najmä salmonelózy.
Holubov pribúda a všade kde sa
usadia zanechávajú trus, ktorý je
okrem zdravotného rizika aj nepeknou ozdobou prostredia.

Zástupcovia ocenených predajní s primátorom Oliverom Solgom a
jeho zástupcom Jánom Čechom.

To je úžasné, čo ten papír znese, ešče úžasnejšé, že sem dopadél jako posledný trtko, kerý
vlastne nevý o čo ide a len z uccivým dovoleným (meno a funkciju
doplnte) do šeckého rýpe a ket je
teho uš popravdze dosci, treba
ho sprdnút, lebo to uš bolo fakt
moc. Múj názor na ten pokrok
sem písal uš v októbrovem Pezinčanovi a nemýnym sa k temu
uš vracat, zvlášt, ket mi čas (báraj
krátky) dal za pravdu. Ve velkém
je to jako v malém, ket vladnu
odbornýci, je to uplne neco inšé,
jako ket vládnu polytyci a odbornýkem sa človek nestane tým, že
je dĺho f polytyke. Ale račik prendem na tému f témto obdobý obzvlášt pálčivú. DANE. Verte, lebo
neverte, čítal sem si históriu daný
a prectafte si, čo sem sa dozvedzél. Prvé dane začly vybýrat izraelycký krály ešče pret narodzeným Krista (pre ateistú pret našim
letopočtem). Je to celkom sranda
jaké vynálezy dal tentok nárot
luctvu. Okrem daný, vým ešče o
ostnatém dróce, komunyzme,
otpočúvacém zarýdzený, (tagzvané ploščice) a holokausce.
Jasne, že si týmto pobúrim Pezinskú židofskú komunytu (podla
posledného sčítaná ludu /2001/
sú to dvaja ludé) ale uznajte sami
– nemóžem byt ze šeckýma len
kámoš. Spátky k tým danám – začalo sa ot čísla deset, kedže
zdravý a rozumný človek má deset prstú, je to celkem logické.
Takto to vydržalo dlhé roky a aš
nová doba donésla čísla mnohem vačé a výcej rázy do roka.
Úplne najsrandovnejší vynáles je
dépeháčka, ale aj inačé dane,
keré sa nekedy any tak nevolajú
a sú zamaskované za kolky, poplatky, dálnyčné nálepky, pokuty
a podobne. Zaujímavé je, že čím
je to danové zatažený menšé,
tým sa vybere výcej penes. Žádny zázrak, logika. Ket je to percento daný natolko nýske, že sa
uš neoplací šályt, že sem zarobil
ménej jaxem skutečne zarobil
nastáva tá čarovná chvýla, že
zaplacím tú dan a hotovo. A
fčuleky tá neprýma úmera – čím
je percento danového zatažená
menšé, tým je vačé percento ludzí, čo sa rozhodnú nešálit na
danách (alebo šálit trochu mén).
Móžete mi veryt, mna učila matiku pany profesorka Diviaková a
do trýdy se mnú chodzil aj rydzitel
danového úradu a ten to mosý
mat šecko dobre zrátané. Jaxa
potom tý dane použijú, to je skúrej na román, jako na stĺpek. Ale
tentok rok naposledy móžete rozhodnút jaxa použijú aspon dve
percentá vašej dany. Ket nevýte,
napíšte mi, ja vám poradzím.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

