V nadväznosti na osvedčené
promenádne koncerty, na ktoré si
po minulé roky v rámci Kultúrneho
leta zvykli návštevníci i občania,
tohto roku Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom ponuku
podujatí výrazne obohatili. Slogan
Kultúrneho leta 2005 V Pezinku sa
aj v lete každý deň čosi deje bol
programovo naplnený do bodky.
V júli a auguste sa každý pondelok na Radničnom námestí konali
pouličné dielne zamerané na výučbu základov rôznych remesiel
(uskutočnilo sa ich osem), utorky
boli vyhradené prehliadke kostolov
v centre Pezinka so sprievodcom

(8), stredy na komorné večery pri
hudbe (5), štvrtky na Vychádzky po
pamätihodnostiach mesta (8), počas piatkov sa v Mestskej vínotéke
hovorilo o víne pri víne – vždy o vybratej odrode (5), počas sobôt sa
vždy, ak to dovolilo počasie, vyšlo
do prírody (7) a nedele už tradične
patrili promenádnym koncertom, v
rámci ktorých sa na pódiu pred
Zámkom predstavili tanečné, hudobné a spevácke zoskupenia z
Pezinka. Všetkých 49 podujatí,
ktoré viedlo sedemnásť lektorov a
predstavilo sa na nich vyše dvesto
účinkujúcich, navštívilo okolo 1200
ľudí rôznych vekových kategórií.

Celý program, financovaný z mestského rozpočtu, stál 19 tisíc korún.
Hoci nie všetko vyšlo podľa plánu, niekedy akcie zmarilo počasie,
inokedy ochorenie lektorov, dokonca trikrát na podujatie neprišiel
nikto, napriek tomu to bola veľká
skúsenosť a organizátori sú odhodlaní urobiť niečo podobné aj
na budúci rok. Samozrejme v zlepšenej podobe. Vítaný je každý
dobrý tip, ktorý by projektu pomohol. Adresujte ho na Mestský úrad
Pezinok, č. dv. 9, tel. 033/ 6901
102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

To čo pre Banskú Štiavnicu znamenajú Salamandrové dni, to pre
banícky Příbram znamená Prokopská pouť. Je to najväčšia banícka
slávnosť v Čechách a v 19. storočí
sa na nej zúčastňovalo až päťtisíc
uniformovaných baníkov.
S cieľom spoznať tento región,
nadviazať nové kontakty a prezentovať mesto Pezinok a Malokarpatský banícky spolok zúčastnili sa na
Prokopskej pouti aj naši členovia.
Podujatie sa konalo na sviatok sv.
Prokopa, ktorého příbramskí baníci, popri sv. Barbore, uctievajú ako
svojho patróna.
Slávnosť tvoria prehliadka účast-

níkov a slávnostný sprievod z Příbramu na Březové hory. V tomto
roku sa na nej zúčastnili banícke
spolky z Plzne, Stříbra, Rudolfova,
Bavorska, Saska a my, Pezinčania.
Pred prehliadkou prijal zástupcov
spolku na radnici starosta Příbramu.
Účastníci zájazdu sa zúčastnili na
fáraní do Marianskej štôlne, dnes
slúžiacej ako skanzen. Na stretnutí
s predstaviteľmi baníckeho spolku
Prokop a Cechu příbramských baníkov a hutníkov sa vzájomne informovali o svojich aktivitách. Sfárali
tiež do šachty Drkolnov, kde si pozreli unikátnu technickú pamiatku –

vodné koleso s priemerom dvanásť
a pol metra, slúžiace na prečerpávanie vody z podzemných diel do
dedičnej štôlne. Vyskúšali si aj ako
sa fáralo do podzemia po vlastnom
zadku. Na šachte Vojtech si zas
pozreli parný ťažný stroj, ktorý s
použitím jedného lana dosiahol v
roku 1875 hĺbku 1000 metrov.
Záver návštevy patril Svatej hore.
O nej sa hovorí, že kto bol v Příbrame a nebol na tomto mieste, ten
v Příbrame nebol. Môžeme potvrdiť, bol to umocňujúci zážitok.
Jozef Mašuta
predseda Malokarpatského
baníckeho spolku

nehnuteľnosti, lebo on má zo zákona povinnosť svoju nehnuteľnosť udržiavať v takom stave,
aby nevyvolávala pohoršenie. Čo
sa týka toho, aby bol múr pomaľovaný, to tiež nemôžeme nikomu prikázať alebo dať pomaľovať bez jeho súhlasu. Viem,
že bola na Meste niekedy žiadosť
o grant na maľovanie historických
pohľadov na niektoré steny v meste, napríklad vo Farskej ulici, na
budove Billa a inde, ale keď sme
granty nedostali, žiadatelia od
svojho zámeru upustili. S organizovaním výstav vo Fortne zatiaľ
nerátame, máme iné, vhodnejšie
a dôstojnejšie priestory. Ak by
však mal niekto z umelcov záujem
prezentovať svoje diela práve tu,
budeme to len vítať. Ani v tomto
prípade však nebude možné obrazy upevňovať na múr bez súhlasu jeho majiteľa.
(mo)

– Neviem o žiadnej neprimeranej
cene tepla v Pezinku, pretože
cenu tepla pre PBS určuje každoročne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ak máte dojem, že
vám bola účtovaná neprimeraná
cena tepla, treba sa obrátiť na
Mestský úrad v Pezinku, na útvar
kontroly a na primátora, aby dal
podnet na prešetrenie aj ako konateľ PBS. V novinách sa často objavujú informácie, ktoré sú veľmi
všeobecné. V budúcom čísle Pezinčana sa budeme tepelnému
hospodárstvu venovať podrobnejšie nielen z dôvodu rastúcich cien
plynu a ich dopadu na malých a
veľkých odberateľov, ale aj účinnejších opatrení, ktoré v tomto
roku Mesto urobilo a robí v rámci
rekonštrukcií tepelného hospodárstva.
(mo)

Chceli by sme sa pána primátora spýtať, kedy sa konečne
mesto postará o ten hrozne vyzerajúci múr v uličke Fortna,
alebo si počkáme ešte do ďalších volieb, aby voliči vyjadrili
svoj názor na politické strany
ešte šťavnatejšie? My, ktorí sa
na tento pezinský skvost musíme pozerať denno-denne, by
sme privítali, keby mesto z tejto
hanby Pezinka urobilo atrakciu
a buď tam dalo namaľovať
niečo z pezinskej histórie alebo
zavolalo mladých umelcov a
poskytlo im priestor na realizáciu – buď na danú tému alebo
len nechalo priestor ich fantázii.
Vieme určite, že by to privítali.
Pamätáme, že v tejto uličke boli
niekedy výstavy rôznych umelcov (napr. Ondreja Stana).
Za nájomníkov predajní
v uličke Guštafíkovci
Odpoveď primátora Olivera Solgu:
– V odpovedi na túto otázku by
som chcel najskôr upozorniť, že
múr vo Fortne je súkromným vlastníctvom. Samozrejme, že nás
mrzí jeho stav, ale s požiadavkou
sa treba obrátiť na majiteľa tejto

Aké je stanovisko Mesta na
účtovanie neprimeranej ceny
tepla v roku 2003 a 2004 Podnikom bytových služieb Pezinok,
ktoré podľa denníka Pravda z
23. 7. 2005 zistil Regulačný
úrad?
Zn. Občianka Pezinka
Odpoveď primátora mesta Olivera Solgu:

Keď sa vám na Vinobraní
2005 v Pezinku páčilo, prídite aj
na budúci rok. Kedy? 15. – 17. 9.
2006. A ak ste s niečim neboli
spokojní, povedzte nám to, urobíme všetko pre to, aby ste sa
cítili v Pezinku dobre. A nielen
na Vinobraní. Viac o Pezinku na
www.pezinok.sk.
(EL)

Any zme sa nenazdály, rok prefičál jak vetrisko ces karpacké
kopce a máme tu zase vinobraný.
Pomaly zme si uš aj zvykly na to,
že ho máme každý rok a hádam
je to aj dobre, lebo rok je dósci
dlhá doba na vytrýzvený a aspon
ras za dva-tri roky sa nám podarý
vyscihnút aj dobré počasí. Verým,
že tak temu bude aj tentok rok a
že si to šeci užijete, domáci aj
cespolný. Vitajte šeci v Pezinku a
dobre sa zabafte!
V minulém čísle sem sa dočítal
o návrhu pána Holuba z Kučišdorfa, že by ráda premenoval
naše Radnyčné námescí na námescí Andreja Hlinku. S holubama má to naše námescí večný
problém. Žádny dúvot neuvédel,
ale prosí primátora, aby ten jeho
návrch predložil na schválený
poslancom. Ja zase prosím šeckých poslancú, aby sa chycyly
zdravého rozumu a tento návrch
zamýtly. A hnet uvádzam aj nekolko dúvodú. Po revolúcii, ket
zme špekulovaly nat tým, jako by
bolo vhodné premenovat ftedajšé
Leningradské námescý, tak zme
myslely hlavne na to, aby to meno
bolo typycké pre to námescý, aby
to dĺho vydržalo a aby to nykeho
neurážalo. Z teho dúvodu, že sú
na námescý dve radnyce stará aj
nová, tak zme sa rozhodly pre
názef „radnyčné“ a myslely zme
si, že to bolo rozumné rozhodnucí, keré prežije šecky režimy. Každá osoba, alebo jej méno na tabuly by uš vyvolávalo oprávnenú
debatu. V tejto veci uvedem hnet
aj pár prýkladú: luterány by sa
mohly pýtat, prečo né Štúrové
námescí, ateiscy by scely Lenynove (alebo naspátek to Lenyngracké?), turisci by sa hnet pýtaly,
či bol Hlinka vúbec nekedy v Pezinku, turisci s Kanady by sa pýtaly, či to bol ten parádny hokejista a
potom tréner a Rakušáci, že gdo
to vlastne bol... Nescem rýpat, ale
kedysik sem robil na podatelny
jednej firmy, kerá mala opchody
na námescách po celém Slovensku. Neveryly by ste, kolko námescí bolo Gottwaldových, hádam aj
ces šedesát percent, potom teho
nášho prvého robotnýckeho prezidenta dal bolševik na stofku a
pamatnýci si velyce dobre pamatujú, jak to dopadlo. Nebudem to
dálej rospytvávat, pány poslanci,
dršte sa zdravého rozumu!!!
Za minulý mesýc sa v našém
mesce odehrálo hodne událoscí
a len velyký ignorant by si nefšimél any jednu. Dechofky v preši, Permonýk, prvé hlásená nového pezinského hlásnyka, Hodokvas, začátek novej fodbalovej
sezóny, pre každého nečo. Alebo
vám ešče nečo chýba? Nebojte
sa a uropte to! Toto mesto je jako
stvorené na to, aby tu ludé nečo
robyly a robyly tým radost dalšým
ludom. Že to neny také jednoduché? Dajte si pár deco iršajového
burčáku a svet bude hnet krajší,
jednoduchší, veselší... Na zdravý!
Váš Strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

