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Minulý mesiac ná s vzrušila
sprá va o tragé dii, ktorá sa stala na
Suvorovovej ulici č. 41. Ná sledkom
požiaru, ktorý vznikol v pivničných
priestoroch, prišli o život dve osoby
a došlo aj k značným škodá m na
majetku. V sú vislosti s touto udalosťou sa museli vysťahovať obyvatelia z dvaná stich bytov.
Na miesto nešť astia prišiel aj primá tor s ď alšími pracovníkmi mesta. Postihnutým rodiná m poskytol
jednorazovú finančnú pomoc - v
desiatich prípadoch po 5 tisíc Sk a v
dvoch po 10 tisíc Sk. Vyššia suma
je maximá lnou hranicou, ktorú
môže priamo udeliť primá tor.
(mo)

V sú vislosti s nešťastím - januá rovým požiarom vo vchode č. 41
na Suvorovovej ulici (sídlisko Sever) v Pezinku, prosíme našich
spoluobčanov o finančnú či materiá lnu pomoc.
Po zá sahu požiarnikov sme
urobili všetky potrebné kroky v
poisť ovniach, podporilo ná s Mesto Pezinok jednorazovými príspevkami pre každú rodinu, za
ktoré ď akujeme. Príspevku sa
každá rodina vzdala v prospech
rekonštrukcie spoločných priestorov, no i tak ná m chýbajú ď alšie
finančné prostriedky. Zničené
priestory si budeme opravovať
svojpomocne, potrebné odborné

prá ce však musíme zabezpečiť .
Ď akujeme všetkým, ktorí ná s
podporili a podporia. Možno raz
pomôžeme aj my niekomu iné mu,
kto to bude potrebovať.
Príspevky je možné posielať na
ú čet: REVIA, malokarpatská
komunitná nadá cia, č. ú čtu:
4040166804/3100, variabilný
symbol: 777 , bankové spojenie:
Ľ udová banka Bratislava, s
označením ú čelu: Krízový fond
pomoci.
Privítame aj materiá lnu pomoc farby, štetce, handry a iné . Ak by
ste chceli pomôcť , kontaktujte ná s
na tel. č. 0903 037 110 (Ľubica
Vavreková ).
(ľm)

Vyhodnotenie ankety Najlepšia predajňa roka

V uplynulých dňoch sme vyhodnotili anketu Najlepšia predajňa roka 2001. Už deviatykrá t,
redakcia Pezinčana, Mestský
ú rad a Klub podnikateľov v Pezinku, zorganizovali tú to akciu,
ktorej cieľom je pozdvihnú ť ú roveň obchodných služieb v našom
meste.
Do ankety sa zapá jajú občania
mesta, pravidelní zá kazníci, ktorí
doká žu najlepšie posú diť ú roveň
služieb v našich obchodoch.
Spolu sme dostali 177 anketových lístkov, na ktorých ste na
otá zku Ktorá predajňa je najlepš ia? uviedli 43 predajní. Z nich 29
nezískalo viac ako dva hlasy. Najväčšia vaša priazeň, už tretíkrá t
za sebou, patrila predajni SUPERMARKETU JEDNOTY na
Svätoplukovej ulici. Dali ste jej
44 hlasov, čo je presná štvrtina
zo všetkých odovzdaných. Pezinčania teda znovu potvrdili, že
obľubujú ná kup vo v äčších,
priestranných a dobre zá sobených obchodoch, kde vedia poskytnú ť zá kazníkovi atraktívne
ceny a kde si ho aj vá žia.
Na druhom mieste s počtom 16
hlasov sa umiestnila veľkopredajňa potravín FAMÍLIA na ulici
M.R. Š tefá nika. Naznačuje to,
že zá kazníci s jej službami, oproti
predchá dzajú cemu roku (7. miesto), boli spokojnejší.
Tretiu priečku, zhodne ako v
roku 2000, obsadilo Hodiná rstvo HOFI na Holubyho ulici,

- možnosť ná kupu pod jednou
strechou
.- kultú rne prostredie
- široký sortiment tovaru
- prijateľné ceny
- časté predajné akcie
- ochota personá lu
- rýchla obsluha

Blíži sa
Deň narcisov. Deň,
keď sa preb ú d z a
ľudská vzá jomnosť a
ochota otvorene vnímať
p r ob lé m
ná dorových ochorení. Buď me aj
my pri tom a pomôžme spolu
dobrej veci! Stačí, ak sa v piatok
22. marca ozdobíme narcisom od
aktivistov Ligy proti rakovine, prípadne aj prispejeme - hoci len symbolicky - do ich dobrovoľnej zbierky.
S Ligou proti rakovine nosíme
kvet ľudskosti. Ako znak podpory
ľuď om, ktorým osud vnú til ť ažký
sú boj s rakovinou. Ich ná dej je aj
našou ná dejou.
Svojpomocný klub Venuša

Zá kladná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pozýva
občanov na oslavy 50. výročia založenia školy, ktoré sa uskutočnia v
piatok 15. marca 2002 v pezinskom Dome kultú ry. Program sa
začína o 17.00 hod. vernisá žou
výstavy prá c žiakov, o 17.30 hod.
bude koncert pre verejnosť.
(va)

Supermarket Jednoty na sídlisku Sever

ktoré získalo 13 hlasov.
Ď alšie poradie: 4. BAGETA, ul. M.R. Š tefá nika - 11 hlasov, 5.-6.
BAGETA, Svätoplukova ul. a EBEN, Farská ul. - po 10 hlasov,
7. KOMACO, Mušká t9 hlasov, 8. OČ NÁ OPTIKA, Holubyho ul. - 7
hlasov, 9. TINA, Holubyho ul. - 6 hlasov, 10.
STARTEX, Trnavská
ul. - 4 hlasy.
Keď že slá vnostné
vyhlá senie výsledkov
sa konalo už po uzá vierke ď alšie informá cie prinesieme v budú Zástupca vedú ceho Š tefan Guš tafík a Gita
com čísle.
(mo) Hackerová kontrolujú zásoby tovaru v predajni.

1993 - OČ NÁ OPTIKA , Holubyho ul.
1994 - NONSTOP , Kollá rova ul.
1995 - LUKULUS (ul. M.R.Štefá nika a Radničné ná mestie)
1996 - GRAFIT , Radničné ná mestie
1997 - BAGETA , ul. M.R.Štefá nika
1998 - OČ NÁ OPTIKA , Radničné ná m.
1999 - SUPERMARKET Jednoty , Svätioplukova ul.
2000 - SUPERMARKET Jednoty , Svätoplukova ul.
2001 - SUPERMARKET Jednoty , Svätoplukova ul.

V tomto roku si Pezinčania pripomínajú 335. výročie narodenia
svojho rodá ka, barokové ho maliara, portré tistu Já na Kupecké ho. Pri
tejto príležitosti sa 8. februá ra uskutočnila v priestoroch Malokarpatské ho mú zea vernisá ž výstavy
Autoportré t a portré t Jána Kupecké ho a iných. Okrem toho mú zeum
na 7. marca o 16.00 hod. pripravilo
ď alšie podujatie venované spomienke na majstra. Bude to stretnutie v rá mci cyklu pravidelných
vychá dzok po pamätihodnostiach
Pezinka, ktoré povedie odborná
pracovníčka mú zea Mgr. Vladimíra
Büngerová . Pozvaní sú naň nielen
obdivovatelia Kupecké ho maliarskeho umenia, ale aj všetci zá ujemcovia o históriu Pezinka. V tejto
sú vislosti avizujeme, že sú časťou
bloku podujatí k výročiu tohoto maliara bude aj Pocta Kupecké mu III.
- medziná rodná sú ťaž mladých
talentov v portré tovej tvorbe, ktorá
vyvrcholí 1. septembra slá vnostným vyhlá sením výsledkov. (EL)

