Nie, nebudem hovoriť o športovcoch, ktorí dosahujú vynikajúce
výsledky na svetových podujatiach, ale keďže už názov tohto
článku je v úvodzovkách, pôjde o
tých, ktorých takto označujeme
ironicky. Pôjde o vandalov, výtržníkov a ničiteľov nášho spoločného majetku, ktorí sa často správajú ako ,,majstri sveta". Teda tí,
ktorým tu všetko patrí a ktorí si
robia čo chcú. V ostatnom čase
ako by sa s nimi vrece pretrhlo.
Rozbitá čakáreň na autobusovej
zastávke, rozkopaná alebo podpálená smetná nádoba či dokonca vytrhnutá a rozbitá mramorová tabuľa na mestských hradbách, poškodený pomník Jána
Zigmundíka na hlavnej ulici. A
ešte veľa iných poškodených
alebo zničených vecí, ktoré slúžili
nám všetkým a ktoré sme my
všetci zaplatili. My ostatní sa v
nemom úžase pýtame, kde sa to v
tých mladých ľuďoch berie? Tá
agresivita, brutálnosť a túžba ničiť
všetko naokolo. Keď už nič iné,
tak aspoň pár čísiel, ktoré predstavujú dohromady niekoľko stotisíc korún ročne, ktoré sme, obrazne povedané, vyhodili oknom.
Tak napríklad: jeden plastový smetiak – 7 tisíc, pamätná tabuľa 6 – 8
tisíc, jedna sklená výplň autobusovej búdky 12 000, zničené lavičky v parku – každá vyše desať
tisíc korún, rozkopané a pokrivené odkvapové rúry na skoro
všetkých domoch v centre mesta
atď., atď... Smutná bilancia! Semtam sa podarí mestskej polícii
niektorého vandala prichytiť a potrestať. Nasledujú výhovorky, nezriedka slzy a pohovor s rodičmi,
ktorí by sa radšej pod zem prepadli. Veľká časť vandalov sú Pezinčania, veľa je ich z okolitých
dedín. Títo robia ,,nájazdy" na
naše mesto najmä v piatok a v
sobotu večer a v noci. Zmeškajú
posledné spoje a potom sa túlajú
podnapití mestom a ničia všetko,
čo im príde pod ruky. My ostatní
sa tešíme, že je zima, lebo teraz
ich je v meste menej. Cez leto tu
však majú pravé eldorádo. Škoda,
že máme také zákony, ktoré neumožňujú vandalov verejne pranierovať a uverejňovať ich mená
alebo fotografie. Tak ako to robia v
jednom moravskom mestečku,
kde vo vstupe visia mená, adresy
a fotografie pod nápisom: V tomto
obchode kradli... Alebo máte,
vážení spoluobčania, iný nápad?
Oliver Solga
primátor

Osemnásť dní
po voľbách sa za
účasti všetkých
25 novozvolených poslancov
uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v
Pezinku.
Začalo sa hymnou Slovenskej
republiky. Potom
sa ujal slova predseda mestskej
volebnej komisie
JUDr. Ladislav
Tyko, ktorý oboznámil prítomných s výsledkami volieb. Ako
prvý zložil predpísaný sľub primátor mesta
Mgr. Oliver Solga. Prevzal tiež
primátorskú reťaz a štátne insignie. Nasledoval sľub novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Text sľubu prečítal poslanec Ing. Stanislav Sobota.
Potom každý poslanec podpísal
dekrét a prevzal osvedčenie o
zvolení.
Ďalším bodom programu bola
voľba samosprávnych orgánov.
Na pozíciu zástupcu primátora,
ktorá spravidla prináleží najsilnejšiemu politickému zoskupeniu,
primátor navrhol poslanca za
SMER-SD Ing. Jána Čecha.
Jeho strana má v mestskom zastupiteľstve deväť poslancov. Za
tento návrh hlasovalo 15 poslancov, piati boli proti a piati sa zdržali
hlasovania. Novozvolený viceprimátor J. Čech, ktorý je tiež poslancom Národnej rady SR, vo
svojom krátkom vystúpení uviedol, že nevidí zásadný problém v
tom, že je aj poslancom najvyššieho zákonodarného zboru,
pretože v súčasnosti je v tomto
orgáne minimálne pätnásť primátorov a starostov, zvládajúcich
obe tieto funkcie.
Poslanci potom jednomyseľne
schválili zloženie osem člennej
mestskej rady. Vznikla na základe

politickej dohody z nominantov
strán a hnutí, ktoré majú v MsZ
svoje zastúpenie. Členmi MsR sa
stali: Ing. Ján Čech (Smer-SD),
RNDr. Juraj Čech (Smer-SD),

Sľub novozvoleného primátora
Mgr. Olivera Solgu.

MUDr. Richard Demovič (SmerSD), Elena Antalová (KDH), Ing.
Stanislav Sobota (ĽS-HZDS +
SNS), Ing. Marián Šipoš (Strana
zelených), PaedDr. René Bílik,
CSc. (OKS), Ing. Jozef Chynoranský (SDKU-DS).
Primátor predložil na schválenie
návrh na zriadenie desiatich komisií MsZ. Poslanec Marián Šipoš
sa v diskusii vyslovil proti rozčleneniu komisie pre územný rozvoj

1. Komisia pre územný rozvoj, výstavbu a životné prostredie
2. Komisia ekonomiky a financií
3. Komisia školstva a mládeže
4. Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
5. Komisia kultúry
6. Komisia športu
7. Komisia vinohradníctva a vinárstva
8. Komisia cestovného ruchu a turistiky
9. Komisia verejného poriadku
Zloženie komisií schváli mestské zastupiteľstvo na ďalšom
zasadnutí.

a životné prostredie, navrhol, aby
pracovala ako v minulom funkčnom období, lebo sa domnieva,
že táto problematika úzko súvisí.
Tento poslanecký návrh bol väčšinou hlasov prijatý, takže bolo
schválených deväť stálych komisií MsZ.
Mestské zastupiteľstvo schválilo platy primátora a zástupcu primátora. Plat primátora bude v 7.
platovej skupine podľa veľkosti
mesta (3,21 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve) plus 50
percent. Viceprimátorovi bola
schválená odmena dvojnásobku
priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Ján Čech následne
pred poslancami vyhlásil, že 70
percent tejto odmeny venuje na
sociálne účely mesta, čo zožalo
potlesk prítomných.
MsZ určilo štyroch poslancov,
ktorí budú vykonávať funkciu sobášiacich. Sobášiť budú títo poslanci: Ing. Ján Čech, Ing. Jozef
Chynoranský, PhDr. Zita Joklová
a Mgr. Kvetoslava Štrbová.
Ďalej MsZ schválilo žiadosť spoločnosti EBP FACTORING, spol.
s r.o. o predĺženie nájmu pozemku
pod zastavanou plochou a nádvorím (do 30. 6. 2007) na stavbu
na bývalom mestskom kúpalisku
pri Zámockom parku.
Poslanci schválili informáciu o
plnení rozpočtu Mesta Pezinka k
30. 9. 2006 (príjmy 259 769 tis.
Sk, výdavky 295 669 tis. Sk).
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o výsledku výberového konania na riaditeľa Mestského zdravotníckeho strediska.
Komisia z troch kandidátov vybrala Ing. Juraja Pátka, doterajšieho viceprimátora.
(mo)

