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Po úspešnom absolvovaní sprievodcovského kurzu prevzali v minulých
dňoch na pezinskej radnici z rúk primátora Olivera Solgu osvedčenia noví
mestskí sprievodcovia. Kurz absolvovalo päť uchádzačov – Eva Slezáková,
Martina Horváthová, Zuzana Balcová, Dominika Benkovská, Peter Ronec
(na snímke zľava).
"Cieľom kurzu bolo vyškoliť si svojich sprievodcov, ktorí budú schopní sprevádzať návštevníkov a oboznámiť ich s históriou, ponúknuť im tradičné podujatia, rôzne služby, napríklad návštevu vínotéky či možnosti degustácie pezinských vín," povedal nám vedúci kurzu Peter Wittgrúber.
Návštevníci mesta môžu o služby sprievodcov požiadať v Informačnom
centre na Radničnom námestí. Sprievodcovia im môžu zabezpečiť vychádzky po pamätihodnostiach mesta alebo im pripraviť aj dlhší pobytový
program. Činnosť sprievodcov je platená služba.
(mo)

Obyvatelia domu na Záhradnej ulici
č. 5, 7 a 9 ďakujú Mestu Pezinok,
osobitne primátorovi Oliverovi Solgovi, za vybudovanie nového chodníka,
cesty a osvetlenia pri bytovke. (mč)

Minulý mesiac pri prenose tlačových predlôh Pezinčana č. 3 mailom z redakcie do tlačiarne v Bratislave nepríjemne zaúradoval tlačiarenský škriatok, ktorý na viacerých
stranách v textoch s kurzívou "povyberal" písmeno ž a nahradil ho
štvorčekmi. Za chybu, ktorá sa stala
mimo redakcie a spôsobila vám –
čitateľom, problémy pri čítaní, sa
ospravedlňujeme.
Redakcia

V piatok 8. apríla sa uskutočnil
Deň narcisov 2005, ktorého hlavným organizátorom na Slovensku
bola Liga proti rakovine.
Do akcie sa ako spoluorganizátor
zapojil aj Klub Venuša Pezinok. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnila dobrovoľná zbierka v Pezinku, v Limbachu, v Slovenskom Grobe a vo
Viničnom za účasti 86 dobrovoľníkov. Vyzbieralo sa 116 543 Sk,
z toho v Pezinku 84 497, Limbachu
15 000, vo Viničnom 8 982 a v Slovenskom Grobe 8 064 Sk. Vyzbieraná suma bola odvedená na celoslovenské konto Dňa narcisov.
V Pezinku sa zbierka konala na
šiestich stálych a štyroch pohyblivých stanovištiach so 60 dobro-

V rámci poslaneckého výjazdu navštívila Pezinok 11. apríla poslankyňa NR SR Zuzana Martináková. Najskôr ju spolu s doprovodom v
obradnej sieni na radnici (za účasti zástupcov primátora a vedúcich pracovníkov MsÚ) prijal primátor Oliver Solga. Potom nasledovalo pracovné stretnutie,
na ktorom preds t a v i t e ľ n á š ho
mesta oboznámil
poslankyňu s najpálčivejšími problémami Pezinka.
Súčasťou pobytu
v Pezinku bolo aj
stretnutie so študentmi pezinského gymnázia a
prehliadka vinárskej firmy Petra
Matyšáka. (mo)
Z prijatia Z. Martinákovej u primátora O. Solgu.

Spoločnosť Alternatívne spracovanie odpadov – ASO, spol. s r.o.
so sídlom v Pezinku – s účinnosťou
od 1. apríla oficiálne zmenila obchodný názov na ecorec Slovensko, s.r.o. Nový názov súvisí so
stratégiou vytvorenia jednotnej
značky ecorec s pôsobnosťou v
ôsmich krajinách strednej a východnej Európy.
Spoločnosť ecorec Slovensko,
s.r.o. je popredným poskytovateľom riešení v oblasti odpadového
hospodárstva so zameraním na
energetické zhodnoternie odpadov. Finálnym produktom závodu v
Pezinku sú tzv. alternatívne palivá
na báze spracovania odpadov,

ktoré sa využívajú prevažne ako
ekologicky výhodná náhrada tradičných palív pri výrobe cementu.
Spoločnosťou pripravené alternatívne palivá na Slovensku využíva
hlavne cementáreň spoločnosti
Holcim (Slovensko), a.s. v Rohožníku.
Ročne spracuje ecorec Slovensko približne 20 tisíc ton zväčša
priemyselného odpadu, ktorý je
možné energeticky zhodnotiť (napr. zmesové plasty, opotrebované
pneumatiky a oleje a iné).
Spoločnosť na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 19 ľudí a jej
priemerný ročný obrat dosahuje
približne 40 miliónov Sk.
(r)

voľníkmi z Gymnázia, Stredného
odborného učilišťa na Komenského ul. a Obchodnej akadémie.
Samostatné zbierky robili na základných školách na Oreší, Kupeckého ul., Na bielenisku a Únia žien,
miestna organizácia Pezinok.
Klub Venuša srdečne ďakuje všetkým dobrovoľníkom i občanom

Pezinka, Limbachu, Slovenského
Grobu a Viničného za úspešné zrealizovanie dobrovoľnej zbierky a
finančné príspevky bez ohľadu na
ich výšku. Osobitné poďakovanie
patrí Alžbete Follrichovej z ulice
Obrancov mieru, ktorá opäť darovala na toto podujatie veľké
množstvo narcisov.
(aš, mo)

Do zbierky sa zapojili aj dievčatá z gymnázia.

Minulý mesiac došlo k vlámačkám v Častej a v Budmericiach. Zlodeji
okradli majiteľov bytov o finančnú hotovosť a rôzne cenné veci. Pri krádeži vylomili zámky na dverách.
Polícia odporúča občanom, aby si zabezpečili vchod do bytu či domu
pevnými bezpečnostnými dverami s kvalitnými zámkami s protizlomovou vložkou alebo bezpečnostným kovaním. Rám zárubne vyplnený
betónom zabráni zlodejovi ju roztiahnuť. Všetkými možnými spôsobmi
sťažte postup zlodejovi pri krádeži. Toto ho často odradí od úmyslu kradnúť.
Všímajte si tiež pohyb cudzích ľudí vo vašom okolí, keď ste svedkami
krádeže, nebuďte ľahostajní, že sa vás to netýka, pretože dnes okradnú
suseda, zajtra môžu vás. Pri krádeži okamžite volajte: 641 2333 (obvodné odd. PZ) alebo 159 (Mestská polícia).

Stále viac sa množia prípady domových krádeží, keď zlodeji využijú
dôverčivosť najmä starších ľudí. Tí ich pod rôznymi zámienkami vpustia
do bytu a oni ich potom nemilosrdne okradnú o peniaze a iné cennosti.
Polícia upozorňuje seniorov, aby dávali pozor na osoby, ktoré vpúšťajú do bytu. Zlodeji sú rafinovaní, predstavia sa ako zamestnanci firiem, organizácií alebo štátnych agentúr. V byte odpútajú pozornosť a
potom majiteľov okradnú.
Neprechovávajte doma viac korún v hotovosti, uložte si ich do banky.
Ak čakáte opravára, ktorý zareagoval na váš inzerát, alebo inú neznámu osobu, poproste niekoho z priateľov, aby bol s vami doma. Vždy
zamykajte byt, dokonca aj v prípade, keď idete do pivnice či do neďalekého obchodu.
(ev)

