Pred vianočnými sviatkami a
začiatkom roka nám pošta doručila desiatky vianočných a novoročných želaní. Niektoré nám prišli
aj e-mailovou poštou. Bez rozdielu, všetky nás veľmi potešili a povzbudili.
Našim gratulantom z celého
srdca ďakujeme a pripájame tiež
želanie dobrého zdravia, veľa
šťastia a pracovných a osobných
úspechov.
Redakcia

Okolo nášho stánku bolo stále rušno.

Narodil sa 28. júla 1951 v Pezinku. Je absolventom Vysokej školy
ekonomickej, Fakulty riadenia výrobných odvetví.
Pracoval v Západoslovenských
tehelniach v Pezinku, v š.p.
ZDROJ, OZ Senec, v akciovej spoločnosti Senecký Zdroj, naposledy
ako predseda predstavenstva akciových spoločností Budig Bratislava a Poing Bratislava.
Poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku je tretie volebné
obdobie. Od posledných parlamentných volieb v júni 2006 je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Je členom výboru
pre poľnohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody.
Je ženatý, má tri deti.

Výstavný areál bratislavskej Incheby sa v dňoch 18. – 21. januára
zaplnil vystavovateľmi a návštevníkmi 13. medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour.
Tradične na výstave malo zastúpenie aj Mesto Pezinok, ktoré sa
už viac rokov usiluje o oživenie
cestovného ruchu. V našom
stánku sa prezentovali i partnerské mestá – Mladá Boleslav, Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár
a Izola.
Naše mesto sa okrem ponuky
služieb v cestovnom ruchu zameralo na propagáciu miestnych po-

V pondelok 15. januára sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Bratislave novoročné prijatie predstaviteľov miest a obcí. Delegáciu primátorov a starostov z celého Slovenska prijal prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Medzi pozvanými bol aj primátor nášho mesta Oliver
Solga. Predstavitelia ZMOS-u hovorili s prezidentom najmä o problémoch, ktoré mestám prináša decentralizácia, prenos ďalších kompetencií zo štátu na samosprávu a financovanie škôl.
(r)

V nedeľu 14. januára sa v reštaurácii Astra uskutočnila výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. Správu o
činnosti mestskej organizácie predniesol jej predseda Gabriel Guštafík.
Hosťami schôdze boli prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky JUDr. Jozef Minárik, primátor mesta Oliver Solga a
riaditeľ Hasičského a záchranného
zboru pplk. Ing. Emil Moťovský.
(mo)

Mesto Pezinok upozorňuje občanov na preskúšanie elektrických
sirén dvojminútovým stálym tónom
v čase od 12.00 do 12.02 hod. v
týchto dňoch: 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11.
5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 14. 9., 12.
10., 9. 11., 14. 12. 2007.
(msú)

dujatí ako sú Vinobranie, Keramické trhy, Cibulák, Permoník,
Dychovky v preši, Fyzulnačka a
iné. Návštevníci stánku mohli
ochutnať naše regionálne špeciality – vína, fazuľovú polievku, kapustnicu.
Mesto Pezinok sa tentoraz zameralo výhradne na vlastnú prezentáciu, nebolo zastúpené v spoločnom stánku Malokarpatského regiónu. V samostatnej expozícii
mohli byť v širšej miere a komplexnejšie prezentované aktivity, ktoré
sú zaujímavé pre turistov.
(mo)

V januári bol prijatý do služobného pomeru v Mestskej polícii v
Pezinku nový pracovník na oddelenie prevencie kriminality Miroslav
Schlesinger. Jeho úlohou bude
rozšíriť a skvalitniť doterajšie aktivity v oblasti prevencie. Zárukou
očakávaných výsledkov práce no-

vého koordinátora prevencie kriminality sú jeho mnohoročné skúsenosti v danej oblasti. Je aktívnym
spolupracovníkom sekretariátu
Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, autor deviatich knižných publikácií a lektorom v prestížnych projektoch i na medzinárodnej úrovni.
V roku 2004 získal Cenu primátora
v Piešťanoch a v roku 2006 plnú
podporu pre svoju činnosť zo sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality kancelárie ministra vnútra. Do dnešného dňa uskutočnil prednášky pre 42 detí materskej školy na ul. gen. Pekníka a pre
žiakov 7. – 8. ročníka na základnej
škole na Oreší. Cieľové skupiny i
pedagógovia hodnotili jeho prednášky vysoko pozitívne. V súčasnosti spolu s kolegami vypracúvajú
nový prevenčný projekt pre mesto
Pezinok.
(msp)

Tólko zme sa tešily na Vánoce
a any zme sa nenazdály, je tu
nový rok. Tý, čo nechodzá do
kostela (tagže vačina) si any
nefšimla, jak prefičaly Traja krály,
lebo teho roku to vyšlo na sobotu
a taxa prvé volno any nerátalo.
Ket uš sem pri tých králoch,
nekerý Modrané by scely, abych
namýsto dvaja a traja písal dvá a
tré, no ale reknyte samy – dze uš
by zme boly, aby sa f pezinských
novinách písalo jak to scú
Modrané. A just ešče rás k tým
králom boli to Gašpar, Melichar
a Baltazár, dobre si to pamatajte,
aby ste sa nestrápnyly, jako tot
jeden strýco v bedny, že Pankrác, Servác a Bonyfác. Eščeže
nerekél aj Žofiju, čo víno vypíja.
Ale nevadzí, život beží dálej.
Sem sa aj tešil, že budem písat o
snehu a zimných radovánkach,
ale trt. Snehu neny. Aspon nebudú cestáry prekvapený, jako
zvykly každý rok byt. Ale gdový,
možno sa prekvapá v marci,
apríly, lebo žádnu zimu ešče vlci
nezežrály. Zato móžu byt velyce
neprýjemno prekvapený ludé, čo
majú na starosci čistotu mesta.
Istotne majú šeci dovolenku, alebo sú na péenke, lebo taký bordel, jaký je f celém mesce si nemóžu nefšimnút. Na nekerých
záveterných mýstach mám pocit,
jako by bolo tesne po vinobraný.
K temu blato a hnyjúce líscí, fuj,
nechutné. Né že bych mal nečo
prociva vedenú mesta, božechrán, ale to mesto fakt vypadá,
jakoby šeci radný chodzily do
roboty na aftáku, čo neuverým
prinájmen primátorovy, lebo to
má do roboty len kúsek a ešče k
temu f procismere. Kedysik bývaly v mesce meský zametači,
neskaj nevidzíte jedziného. Čo
uš zakapaly aj tý verejnoprospešné a aktivačné roboty?
Alebo sa máme držat hesla nech
si každý zamete pret vlastným
prahem? Ale gdo potom zamete
pret tým meským? Primátor?
Prednosta? Alebo ten zástupca v
o číslo vačém obleku? (a to sa
nepýtam na ten štátny). No, ale
spátek na zem. Jako zme sa len
tešily tým volbám, že sa konečne nečo pohne. Kampan bola síce krátka, ale o to intenzívnejšá a
my, čo máme problémy z noháma zme sa velyce tešily na tý výtahy do kulturáku a na meský
úrat. Fč úl ne vým, p reš el
novembr, decembr, pomaly aj
január a nyšt. Trt. Dzíra v
plafóne. Dočká to do dalších
volép, alebo to je taká etapofka?
F tém prýpadze bych rát očul ot
nekeho za to zotpovedného,
kedy bude dalšá etapa. Dalšá
etapa tehotok stĺpka bude ve
februári.
Zúctu Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

