
Európsky týždeň mobility (ETM) 
prebieha každý rok od 16. do 22. sep-
tembra. Cieľom kampane je motivovať 
jednotlivcov, aby si volili udržateľné 
spôsoby dopravy ako sú verejná hro-
madná doprava, pešia chôdza alebo 
cyklistika. Pre podporu tejto myšlienky 
Mesto Pezinok uzavrelo ulicu M. R. Šte-
fánika a  poskytlo tak jednu z najfrek-
ventovanejších ulíc v  centrálnej zóne 
obyvateľom ako pešiu zónu „na skúšku” 
a  zároveň ihrisko pre športové a  voľ-
nočasové aktivity.

Súčasťou programu bol Mestský ko-
munitný piknik. Autá na ulici M. R. Šte- 

 fánika nahradili stoly, ku ktorým si Pe-
zinčania mohli v zmysle hesla Sadnime 
si za jeden stôl zasadnúť – len tak pre  
oddych alebo aktívne so zástupcami  
a po slancami mesta prediskutovať cyk-
listic ký a peší pohyb i život v  meste.
Pre najmenších boli pripravené krie-
dy, ktorými ulicu skrášlili podľa svojej  
fantázie. O  program pre starších sa 
po starali nad šenci z  Cyklokoalície 
v podo be prednášok a ukážok elektro-
bicyklov zapožičaných od spoločnos-
ti ANTIK Telecom, s. r. o. Poobede sa 
účastníci podujatia spo jili a  v zmysle 
druhého hesla Pezinok ťahá za jedno  

lano sa pustili do ťahania hasičského 
auta poskytnutého od OZ DHZ Pezi-
nok.

Keďže išlo o  prvé podujatie toh-
to typu – a  mesto Pezinok plánuje aj 
v  budúcnosti podporovať projekty 
prinášajúce zlepšenie kvality ovzdu-
šia a  života v  meste – organizátori  
využili túto akciu aj na získanie dô-
ležitých podnetov a  pripomienok od 
občanov a  podnikateľov, ktoré budú 
zohľadňovať pri organizácii ďalších 
ročníkov ETM v Pezinku.

Text: N. Bednáriková, 
foto: T. Vagáčová 

Mesto Pezinok sa zapojilo do kampane Európsky týždeň mobi lity, ktorý sa tento rok niesol v zna mení témy Bez-
pečná chôdza a cyklistika so sloganom Prejdime sa spolu. Na jednej z najrušnejších ulíc v centre mesta pripravilo 
program – Mestský komunitný piknik na Štefáničke a Ihrisko a pešia zóna na Štefáničke.

Pôvodné verejné osvetlenie na Mys-
lenickej ulici bolo inštalované pred pri-
bližne 40 rokmi, čomu zodpovedal aj stav 
svetelných stožiarov, samotných svieti-

diel aj kabeláže. Z dôvodu zastaranosti 
inštalovaných komponentov dochádzalo 
k pomerne častým výpadkom osvetlenia. 
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#dotáciemesta

Finančné dotácie 
Mesta Pezinok 
na rok 2020

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasti  so ciálnej pomoci, kul-
túry a športu v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 z roz počtu Mesta Pezinok na rok 2020, je 
najneskôr do 30. novembra 2019. Text VZN je k dispozícií na stránke www.pezinok.sk v sekcii samospráva, 
Všeobecné záväzné nariadenia.                      finančné oddelenie, MsÚ Pezinok

Európsky 
týždeň mobility 

priniesol do mesta 
nové podujatie

»#úspešnéprojekty

Myslenická bude mať
nové osvetlenie

Medzi  významné investičné akcie odsúhlasené Mestským zastupiteľ-
stvom v rozpočte mesta Pezinok na rok 2019 patrí rekonštrukcia verej-
ného osvetlenia na Myslenickej ulici. hlavným dôvodom rekonštrukcie 
bola celková zastaranosť verejného osvetlenia a úspora elektrickej ener-
gie na ulici, ktorá je zároveň vstupnou dopravnou tepnou do mesta Pezi-
nok v smere od Bratislavy. 

»

Pokračovanie na 2. strane
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 www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/

Vyberáme pre vás
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Tri stožiare boli poškodené dopravnými 
nehodami, z  toho jeden stožiar muselo 
mesto po dopravnej nehode demonto
vať. Pri poruchách na podzemnom ve
dení boli zrealizované provizórne opravy 
a podzemné vedenie na týchto úsekoch 
bolo nahradené dočasným vzdušným ve
dením. Problémom pôvodného osvetle
nia boli aj samotné inštalované svietidlá 
– najmä ich vysoká spotreba elektrickej 
energie. Na Myslenickej ulici sa nachá
dza celkovo 77 ks verejného osvetlenia. 
S ich približným odberom 300 W/ks išlo 
o svietidlá s  vôbec najvyšším odberom 
elektrickej energie v meste.

Predmetom rekonštrukcie bola vý
mena svietidiel, kabeláže a komponen

tov vo vnútri stožiarov, oprava stožiarov 
a výložníkov (obrúsenie hrdze, základný 
a vrchný náter), výmena troch stožiarov 
za nové a uloženie podzemnej kabeláže 
na miestach, kde sa nachádzalo vzdušné 
vedenie alebo bola zaznamenaná poru
cha na podzemnom vedení.

Najväčšou výhodou novo inštalova
ných svietidiel je významná úspora elek
trickej energie. Staré výbojkové svietidlá 
boli vymenené za úsporné LED svietidlá 
s odberom 81 W/ks, ktoré predstavujú 
úsporu elektrickej energie o  približne  
73 %. Pozitívnou zmenou je aj smerova
nie svetelného toku, ktorý ostal zacho
vaný, avšak svetelný rozptyl je koncen
trovaný na vozovku a chodník, čím došlo 
aj k eliminácii tzv. svetelného smogu – 

nepriaznivého vnikania osvetlenia do 
rodinných domov pozdĺž ulice. Nepo

chybne ďalšou výhodou nových LED 
svietidiel je aj ich dlhá životnosť – cca 
100 000 prevádzkových hodín, čo zna
mená potrebu výmeny svietidla raz za 
7 až 10 rokov v porovnaní s pôvodnými 
svietidlami, ktoré bolo nevyhnutné me
niť v  priemere raz ročne. Kompletnou 
výmenou kabeláže by sa malo predísť aj 
častým poruchám a výpadkom osvetle
nia.

Rekonštrukciu verejného osvetlenia 
na Myslenickej ulici spustilo mesto Pe
zinok 4. septembra 2019.

Kompletné rekonštrukčné práce 
v zmysle platnej zmluvy o dielo by mali 
byť ukončené do začiatku decembra 
2019. Realizátorom sa na základe ve
rejnej súťaže stala spoločnosť O.S.V.O. 
comp, a. s., s  celkovou cenou dodávky 
71 868 € s DPH.

Text: -el-, foto: -nb-

Pezinok dostal 
environ mentálne 
ocenenie

SAMOSPRÁVA / PROJEKTY

Dokončenie z 1. strany

Stavebné práce sa začali odstráne
ním existujúceho asfaltového povrchu, 
podkladového betónu a  obrubníkov. 
V súčasnosti pokračujú výkopové prá
ce pre zriadenie nových podkladových 
vrstiev a osadenie nových obrubníkov 
zo strany rodinných domov i zo strany 
komunikácie. Novým povrchom bude 

zámková dlažba, ktorá nahradí pôvod
ný, miestami úplne zdevastovaný asfalt. 
Podľa uzatvorenej zmluvy sa zhotovi
teľ zaväzuje dodať chodník do 40 dní  
od odovzdania staveniska. Celková ce
na diela je 26 970,88 €.

Text a foto: -nb-

Projekt prístavby a rekonštrukcie MŠ na 
Cajlanskej ulici zahŕňa:
•   Prístavbu štyroch tried (rozšírenie ka

pacity pôvodnej materskej školy o 4 pl 
 nohodnotné triedy s celkovou kapaci
tou 92 detí a bezbariérové prepojenie 
pôvodného objektu s prístavbou, ako 
aj vytvorenie jedálenskej časti s kuchy
ňou v objekte jestvujúcej MŠ).

•   Rekonštrukciu pôvodného objektu 
(pôjde o rekonštrukciu kuchyne, jedál
ne a vyriešenie ďalších nevyhnutných 
stavebných úprav. Súčasťou tejto časti 
bude aj odstránenie vlhnutia stien, ob
nova fasády a strechy a odvedenie daž
ďových vôd zo strešných konštrukcií 
a komunikácií.

•   Vykurovanie novej prístavby a nevy
hnutnú rekonštrukciu kúrenia vrátane 
rozvodov v pôvodnom objekte.

•   Technológiu kuchyne a  ostatné tech
nické zariadenia.

Text: -nb-
Autori architektonického návrhu do-

stavby a rekonštrukcie MŠ Cajlanská 7: 
Doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., 

Mgr. art. Rudolf Látečka

Hlavným cieľom súťaže Enviromesto 
je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré uplat
ňujú environmentálnu politiku. Pezinok 
zvíťazil v kategórii A Prechod na zele-
né a  obehové hospodárstvo.„Zelené 
hospodárstvo je založené na znižovaní emi-
sií uhlíka, celkového znečistenia ovzdušia 
a  vody,  na efektívnom a  opätovnom vyu-
žívaní energie a surovinových zdrojov a na 
recyklácii s cieľom uplatňovať všetky zelené 
opatrenia, ktoré reagujú na zmeny počasia, 
majú dopad na kvalitu ovzdušia a zmierňu-
jú negatívne dôsledky otepľovania. Jeho sú-
časťou je i zelené verejné obstarávanie, pre 
ktoré pripravujeme podmienky už pri vý-
bere dodávateľa, kde sa sústreďujeme nie-
len na najnižšie ceny, ale zohľadňujeme aj 
kvalitu, referencie, odbornosť a certifikačné 
podmienky dodávateľov s podporou miest-
neho rozvoja. Zohľadňujeme ekologický  
a zelený aspekt zákazky, ktorý šetrí život-
né prostredie a zároveň prispieva k úspore 
finančných prostriedkov mesta,” vysvetlila 
Gabriela Repová, referentka projekto
vého riadenia a verejného obstarávania 
Mestského úradu Pezinok. Spolu s oce
nením získalo mesto dve poukážky 
v celkovej sume 2000 € z Nadácie SPP –  
Ekofond a z Prvej Slovenskej sporiteľne, 
ktoré mesto plánuje využiť pri obnove 
mestských budov (napr. vyhotovenie 
energetických certifikátov, inštalácia 
termo hlavíc alebo úsporných žiaroviek 
a pod.).

K  úspešnému prechodu na zelené  
a obehové hospodárstvo prispievajú aj 
menšie investície, akou bol napr. Lúčny 
koberec na sídlisku Sever. Jeho realizá

ciou sa prispelo k  zlepšeniu životného  
prostredia a  zároveň sa vďaka jeho 
schopnosti zadržiavať vlhkosť a vodu 
ušetrili výdavky na zavlažovanie. K  zí
skaniu ocenenia prispel i program digi
talizácie zelene, plánovaná výsadba ze le
ne či interná galéria v priestoroch Mest
ského úradu Pezinok, pre ktorú sa využili 
art obrazy z tvorby Základnej umeleckej 
školy Pezinok. „Ideálne by bolo, keby sa 
do projektov zapojili aj miestne komunity, 
podnikatelia, občianske združenia, nezis-
kové organizácie, tak ako to bolo v prípade 
Lúčneho koberca. Kvalita života v meste nie 
je len na samospráve, ale aj na ľuďoch, ktorí 
v ňom žijú,” dodala G. Repová.
Text: N. Bednáriková, foto: T. Vagáčová

Mesto Pezinok zí-
skalo v  súťaži En-
viromesto 2019 ce-
nu za prechod na  
zelené a  obehové  
hospodárstvo.
Hod notiaca komi-
sia ocenila prístup 
k verejnému obsta-
rávaniu, inovatívne 
opatrenia pri re-
cyklovaní odpadu  
a zriadenie interié-
rovej galérie art ob-
razov z  recyklova-
teľných zdrojov  
v  priestoroch 
Mest ského úradu 
Pezinok.

»

 Na Cajlanskej sa začala
 rekonštrukcia chodníka

7. októbra sa začala rekonštrukcia chodníka v historickej časti Cajla od 
rodinného domu č. 239 po križovatku Cajlanská – Dona Sandtnera, kto-
rá je rozdelená do viacerých etáp. Predmetom prvej etapy výstavby je 
úsek od rodinného domu č. 167 po križovatku Cajlanská – Dona Sandt-
nera.

 Škôlka na Cajle sa
zväčší i zrekonštruuje

Projekt Prístavba objektu MŠ na Cajlanskej a  vytvorenie jedálenskej 
časti s kuchyňou sa v blízkej budúcnosti dočká svojej realizácie. Aktuál-
ne sa nachádza v štádiu verejného obstarávania projektovej dokumen-
tácie od územného rozhodnutia až po realizáciu, na základe ktorej bude 
vysúťažený zhotoviteľ.

»

»

 Myslenická bude mať nové osvetlenie
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Materiál sa plným menom volá 
Analýza stavu školstva v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Pezinok 
za obdobie 2006 až 2019 a prognózy 
jeho vývoja do roku 2020. Ako po-
vedal pre časopis Pezinčan metodik 
školského úradu na MsÚ Pezinok 
Erik Špaňo, ide o  prvý komplexný 
materiál tohto druhu.

„V  roku 2015 bola vytvorená pracov
ná verzia koncepcie do roku 2020, takisto 
aj na predošlé päťročné obdobie 2010 až 
2015. Ale koncepcia ako materiál, ktorý 
zobralo na vedomie mestské zastupiteľ
stvo, je tu po prvý raz,” uviedol Erik Špa-
ňo. „Keďže situácia na základných školách 
je alarmujúca z  hľadiska preplnenosti, 
chcelo nové vedenie mesta nejaký podkla
dový materiál, aby sa pri riešení situácie 
dalo odrážať od nejakých faktov a čísiel. To 
bol impulz pre vznik koncepcie.”

Hlavným dôvodom, prečo vznikol ta-
kýto komplexný materiál, je teda demo-
grafický vývoj. Počet obyvateľov Pezinka 
narástol z 22 216 v roku 2006 na 24 931 
v roku 2018. veľmi podobný bude aj údaj 
z roku 2019, ktorý sa ešte bude aktuali-
zovať 31. decembra. Popri pravidelnom 
prirodzenom ročnom prírastku asi 200 
až 300 narodených detí štatistiky pre-
zrádzajú, že sa každoročne do mesta 
pri sťahuje niekoľko stoviek nových oby-
vateľov. Kým v rokoch 2006 až 2012 sa 
toto číslo pohybovalo v intervale 500 až 
600 ľudí za rok, v rokoch 2013 až 2017 
to bolo už cca 600 až 700 ľudí každoroč-
ne. Ako príklad spomeňme rok 2014, 
kedy sa narodilo 324 detí a prisťahova-
lo sa 628 ľudí. O rok neskôr popri 309 
narodených deťoch pribudlo 709 nových 
prisťahovaných občanov Pezinka. „De
mografický vývoj obyvateľstva v mes te Pe
zinok môže ovplyvniť aj bytová výstavba, 
v dôsledku ktorej sa predpokladá zvýšený 
záujem mladých rodín usadiť sa v meste 
Pezinok,” konštatujú autori materiálu.

To sa logicky prejavilo aj na náraste 

počtu školopovinných detí. v roku 2006 
ich bolo 2 111, no vlani tento počet na-
rástol na 2 355. vo všetkých ohľadoch 
pozitívna skutočnosť však znamená aj 
viac školských lavíc. Ak si predstavíme 
triedy s 25 žiakmi, znamená rozdiel me-
dzi rokmi 2006 a 2018 približne 10 škol-

ských tried navyše, samozrejme rozptý-
lených v rôznych ročníkoch.

„Spravili sme hĺbkovú analýzu sme
rom do minulosti – ako sa začal prejavo
vať demografický vývoj a ako sa priebežne 
riešili požiadavky na kapacity škôl a škol
ských zariadení v meste, ako sme na tom 
v  súčasnosti podľa evidencie obyvateľov 
a tiež aká je prognóza na najbližšie roky,” 
vysvetlila čitateľom Pezinčana viera Tó - 
thová, referentka školského úradu na 
MsÚ Pezinok. „Na základe všetkých tých
to údajov sme dospeli k zisteniu, že k bu
dúcemu školskému roku potrebujeme na

výšiť počet tried, pretože inak nebudeme 
môcť naplniť požiadavku zákona, ktorý 
nám ukladá zabezpečiť plnenie povinnej 
školskej dochádzky. Ako riešenie sa ponúka 
zriadenie elokovaného pracoviska na určitú 
dobu, ako aj prístavba šesťtriedneho pavi
lónu k Základnej škole Na bielenisku, čo by 
pokrylo potreby mesta na ďalšie štyri roky. 
Prístavba k základnej škole Na bie le nisku 
a  vytvorenie elokovaných tried sa bude 
realizovať súbežne tak, aby obidve tieto 
alternatívy boli k dispozícii od 1.  9. 2020.”

Keďže problém nie je nový, školy sa 
s ním vyrovnávali, ako bolo v ich silách: 

robili prestavby, prístavby, dobudovávali 
jednotlivé triedy, ale narazili na hranice 
svojich možností. „V  tejto chvíli priamo 
v  školách už nie je možné zvýšiť ich ka
pacitu. Takýto je teraz stav a treba niečo 
urýchlene urobiť,” povedala viera Tótho-
vá.

Jej kolega Erik Špaňo k tomu dodáva: 
„V súčasnosti sú triedy kapacitne naplne
né, v priemere sa v  nich môže nachádzať 
po 25 detí vo všetkých ročníkoch. Základ
né školy museli rušiť rôzne odborné učebne 
a kabinety, aby sa uvoľnili priestory a aby 
v nich vznikli triedy, do ktorých by sa deti 

pomestili. Platí, že je menej d́eviatackých́  
tried, teda žiakov, ktorí odchádzajú, než 
prváckych tried, ktoré potrebujeme. Boli 
sme si to pozrieť a v niektorých učebniach 
deti naozaj nemajú toľko priestoru, koľko 
by potrebovali.”

Napokon je tu tretia alternatíva – 
po kiaľ sa nezmení demografický vývoj, 
vyvstáva potreba výstavby novej školy. 
v hre je oblasť tzv. CO skladov v Cajle. 
Ide však o projekt v časovom horizonte 
5 až 7 rokov a  samozrejme s vysokými 
nákladmi, pretože postaviť úplne novú 
školu „na zelenej lúke” si vyžaduje inves-

tície do vybavenia – od telocvične po ku-
chyňu – a najmä do nových učiteľov.

Mesto bude musieť hľadať spôsob, 
ako ich prilákať, motivovať. Ako pritom 
hovorí Erik Špaňo, problém s nedostat-
kom učiteľov sa týka celého Bratislav-
ského kraja. „Často už mladí absolventi 
pedagogických škôl mieria do iných ob
lastí, predovšetkým do súkromného sek
tora, prípadne vydržia učiť na školách rok  
maximálne dva a potom zmenia svoje pô
sobisko. Možnosti mesta nie sú veľmi veľ
ké, možno by najskôr prichádzali do úvahy 
náborové príspevky, prípadne iné benefity, 

ako je možnosť bezplatne si rozširovať svo
je znalosti cudzích jazykov,” uviedol Erik 
Špaňo.

Potreba získavať nových učiteľov pri-
tom nemusí súvisieť len so stavbou no-
vej školy. Pri čítaní školskej koncepcie  
je napríklad zrejmé, že mnohé materské 
aj základné školy majú pomerne vysoký 
vekový priemer pedagógov – v  niekto-
rých prípadoch vyše 50 rokov. Čaká ich 
teda generačná obmena.

Školská koncepcia je otvorený ma-
teriál a bude sa priebežne aktualizovať. 
Rovnako bude potrebné sledovať demo-
grafický vývoj a najmä počet ľudí, ktorí 
sa do Pezinka prisťahujú.

„Pezinok rovnako ako iné podobné 
mestá pociťuje blízkosť Bratislavy a stály 
prílev ľudí, ktorí tu chcú bývať,” dodáva 
viera Tóthová. „Situáciu potom kompli
kuje aj fakt, že ľudia, ktorí sa do Pezinka 
prisťahujú, si málokedy hneď nahlásia tr
valý pobyt. Nevieme tak odhadnúť, koľko 
detí o rok, o dva alebo o tri bude chodiť do 
škôl. Keď nastane obdobie zápisu, rýchlo si 
vybavujú trvalý pobyt, pričom niekedy na
stávajú aj špekulácie – prihlasujú sa na ad
resy u hocikoho, podľa toho, na ktorú školu 
chcú svoje deti dostať.”

Paradoxne v iných regiónoch Sloven-
ska, kde mohli čerpať na tento účel eu-
rofondy, majú neraz krásne vybudované 
školy, zatiaľ čo v Bratislavskom kraji sa 
donedávna všetko riešilo len z  financií 
miest a obcí. Bude preto potrebné hľa-
dať riešenia, ako deťom zabezpečiť, aby 
si splnili povinnú školskú dochádzku.

O  koncepcii, ktorú spracovali Erik 
Špaňo a viera Tóthová, rokovala Komi-
sia školstva mládeže a  vzdelávania pri 
mestskom zastupiteľstve, Mestská škol-
ská rada aj samotné Mestské zastupiteľ-
stvo. „Všetci ho zobrali na vedomie a bu
deme si veľmi držať palce, aby sme to do 
septembra stihli,” dodala viera Tóthová.

-km-

26. septembra sa v  zasadačke  
Mestského úradu v Pezinku usku-
točnilo zasadnutie Mestské ho 
zastupiteľstva, ktorého pokračo-
vanie je naplánované na 25. ok-
tóbra. Rozsiahlejšiu diskusiu 
z  pre rokovaných bodov vyvola-
li novela všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) o  dotáciách, 
analýza školstva a  vymenovanie 
riaditeľa Mestského podniku slu-
žieb (MSP) a Pezinského kultúr-
neho centra (PkC).

Poslanci schválili novelu VZN 
o dotáciách 

Mestskému zastupiteľstvu bol na ro-
kovaní predložený návrh vZN č. 6/2019, 
ktorým sa určujú podmienky rozdele-
nia účelových finančných prostriedkov 
pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a 
špor tu z rozpočtu Mesta Pezinok. Tento 
mestský zákon prešiel zmenami, ktoré 

sa týkali podmienok predkladania žia-
dostí a zúčtovania dotácií. „Dotácie mož
no poskytnúť na základe kompletne vypl
nenej písomnej žiadosti, ktorú je potrebné 
doručiť na adresu: Mesto Pezinok, Radnič
né námestie 7, 902 14 Pezinok do 30. no
vembra 2019. Žiadosti o poskytnutie do
tácie z rezervy primátora podľa tohto VZN 
sa môžu predkladať celoročne. Žiadosti  
o poskytnutie dotácie prerokujú, skontro
lujú a vyhodnotia príslušné komisie, ktoré 
najneskôr do 15. marca 2020 predložia  
návrh na prerozdelenie financií na roko
vanie Mestského zastupiteľstva,” povedal 
primátor mesta Igor Hianik.

Analýza stavu školstva v Pezinku 
Dôležitým bodom septembrového ro-

kovania Mestského zastupiteľstva bola 
Analýza stavu školstva v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Pezinok za obdobie 
2006 až 2019 a prognózy jeho vývoja do 
roku 2025. „Materiál bol prerokovaný v 

Mestskej rade, Mestskej školskej rade a tak
tiež v Komisii školstva, mládeže a vzdeláva
nia. Poslanci takýto komplexne spracovaný 
dokument zhodnotili pozitívne,” povedal 
vedúci Oddelenia školstva a sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ Pezinok Milan Hýll.

Analýzu stavu školstva v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Pezinok za obdo-
bie 2006 až 2019 a prognózy jeho vývoja 
do roku 2025 zobrali poslanci na vedo-
mie 24 hlasmi. Jedným z krátkodobých 
cieľov do roku 2020 je zriadiť elokované 
pracovisko ZŠ Jána Kupeckého v budove 
BSK na Komenského ulici a vybudovať 
prístavbu pavilónu k ZŠ Na bielenisku, 
kde by vzniklo 6 nových tried. 

Riaditeľ MSP a PkC
Poslancom boli predložené návrhy 

na vymenovanie riaditeľa MSP a PKC. 
Za riaditeľa príspevkovej organizácie 
mesta MSP navrhol primátor RNDr. 
Dušana Chudého. Toho poslanci v hla-

sovaní schválili – za bolo 16 poslancov 
a 8 sa zdržali. v prípade PKC nový riadi-
teľ nebol schválený. Tomuto rozhodnu-
tiu predchádzala dlhá diskusia v pléne. 
Navrhnutý kandidát Mgr. Ján Sklenár  
v hlasovaní neprešiel – 12 poslancov bo-
lo za, jeden proti, desiati sa zdržali hla-
sovania a jeden poslanec nehlasoval.

Okrem uvedeného je výsledkom sep-
tembrového rokovania aj schválenie 
zmeny zriaďovateľskej listiny Základnej 
umeleckej školy Eugena Suchoňa. v hla-
sovaní prešli aj zmeny v komisii športu 
a ekonomiky, financií a podnikania. Bol 
určený nový sobášiaci a členovia Koordi-
načného tímu Komunitného plánu so-
ciálnych služieb Mesta Pezinok. Zastu-
piteľstvo zobralo na vedomie informácie 
o plnení rozpočtu Mesta za 1. polrok a in - 
formácie o príprave rozpočtu na rok 
2020. Prerokované boli prevody a nájmy 
nehnuteľností.

Z. Wittgrúberová

Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

 Pomoc 
 pre rodiny 
v núdzi

Referát sociálnej starostlivosti 
MsÚ v  Pezinku pod záštitou zá-
stupkyne primátora Márie Wa-
gingerovej poskytol v  mesiaci 
september a  október finančné 
prostriedky v  sume 2500 € pre 
znevýhodnených občanov mesta 
Pezinok.

Finančné prostriedky boli poskytnu-
té spoločnosťou L. U. C. H. s. r. o., na zá-
klade Zmluvy o spolupráci zo dňa 20. 6. 
2019 a určené rodinám, ktoré sa nachá-
dzajú v núdzi z   rodinných, sociálnych, 
zdravotných a  iných dôvodov. Ide o  ro-
diny s  onkologickým pacientom, mat-
ky-vdovy vychovávajúce maloleté deti, 
ťažko zdravotne postihnuté deti, rodiny  
s minimálnym príjmom, a preto boli tie-
to finančné prostriedky použité na ná-
kup liekov, školských pomôcok pre deti 
do MŠ a ZŠ, na zabezpečenie stravova-
nia, hygienických potrieb, ošatenia, obu-
vi a pod.

v mene celého referátu sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ v Pezinku veríme, že fi-
nančné prostriedky pomôžu prekonať 
neľahkú situáciu v živote týchto rodín.  
A v  budúcnosti budeme pomáhať aj 
iným občanom mesta.

Referát sociálnej starostlivosti MsÚ

 Mesto potrebuje nové triedy, možno aj školu

Školská koncepcia

Pezinské školy sú preplnené, preto bude mesto potrebovať nové vyu-
čovacie priestory. Buď vo forme prístavby, resp. elokovaného praco-
viska – a to už od septembra 2020 – alebo v dlhodobom horizonte pia-
tich až siedmich rokov vybuduje celkom novú základnú školu. Vyplýva 
to z koncepcie školstva, ktorú vypracovali odborníci z mestského úra-
du a vzalo ju na vedomie mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok.

»

»

Vývoj počtu obyvateľov Pezinka v rokoch 2006 až 2019

»
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Prvý dúšok inak 
Slávnostné otvorenie, ktoré sa kaž-

doročne koná v Zámockom parku, bolo 
tento rok spojené s  komentovaným 
predstavením historickej prešovačky, 
preto bol prvým dúškom vinobrania  
Pezinok 2019 mušt z čerstvo vylisova-
ného hrozna. Oberačkové slávnosti sme 
tak otvorili nápojom, ktorý pri výrobe 
vína vzniká ako prvý.

Víkend plný zábavy
O program počas celého víkendu sa 

postaralo množstvo hudobných inter-
pretov, z ktorých veľký záujem vzbudili 
koncerty kapely Desmod,  Hex a  Chiki 

Liki Tu-a. Neodmysliteľnou súčas ťou 
bola dychová hudba, modran ský Bu-
kasový masív či stálica Funny Felows 
a  vy stúpenia tanečných talentov zo 
Sunny Dance. veľkým lákadlom boli  
i umelecké výrobky remeselníkov a rôz-
ne zábavné atrakcie. Masy ľudí prilá - 
kal obľúbený oh ňostroj i  nedeľný ale-
gorický sprievod zakončený ekumenic-
kým poďakovaním za úrodu. Jeho zlo-
ženie bolo zamerané na vinárstvo, vino-
hradníctvo a  históriu mesta. Cel kovú 
atmosféru dotvárala, ako vždy, široká 
ponuka tradičných gas tronomických 
lahôdok, skvelý mušt, burčiak a vína od 
lokálnych pestovateľov.

Prvé novinky
vinobranie Pezinok 2019 bolo obo-

hatené o  pár zmien v  duchu tradícií  
a zvykov, ktoré sa s oberačkovými sláv-
nosťami dlhoročne spájajú. Okrem his-
torickej prešovačky a ekume nického 
poďakova nia za úrodu pribudla na 
vstupe do mes ta na Holubyho ulici slá-
vobrána vyzdo bená v  duchu prezývky 
Pezinčanov – Pavúci. Meisslova ulica sa  
premenila na vinársku uličku, ktorej 
cieľom bola, a  v  budúcnosti aj  bude, 
prezentácia pe zinských vinárov. K zrea-
lizovaným novinkám môžeme pripísať  

i responzívny web venovaný výlučne  
vinobraniu Pezinok.

Keďže počasie bolo počas celého vi-
nobrania priam ideálne, do centra mes-
ta zavítali tisíce návštevníkov z blízke-
ho i vzdialenejšieho okolia. veríme, že 

každý našiel to svoje a už dnes sa tešíme 
na ďalší ročník. Mesto Pezinok ďakuje 
všetkým reklamným partnerom aj do-
dávateľom a SBS, ktorí sa podieľali na 
organizácii vinobrania Pezinok 2019.

Text: N. Bednáriková, foto: E. Amzler

vinobranie Pezinok je kultúrne podu-
jatie veľkého rozsahu, kde konzumácia 
alkoholu na verejnom priestranstve 
mô že výrazne ovplyvniť stav verejné-
ho poriadku v meste. Z týchto dôvodov 
sa vykonávajú policajno-bezpečnostné 
opatrenia, ktoré v maximálnej miere eli-
minujú možnosť narušovania verejného 
poriadku a zaisťujú bezpečnosť občanov 
a návštevníkov mesta Pezinok.

Mestská polícia (MsP) plnila úlohy  
na viacerých úsekoch činnosti. Je to pre-
dovšetkým nosná činnosť, a to úsek za-
bezpečovania verejného poriadku v mes- 
te. MsP dohliadala na ochranu verejné-
ho poriadku, vykonávala pešiu hliadko-
vú službu v  Centrálnej mestskej zóne 
(CMZ) a  svojou osobnou fyzickou prí-
tomnosťou na verejných priestranstvách 
zabezpečovala ochranu majetku, života 
a zdravia občanov. Na úseku bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky dohliada-
la na dodržiavanie dopravného značenia 
vyplývajúceho zo zákazu vjazdu moto-
rových vozidiel do CMZ.

Počas vinobrania Pezinok 2019 MsP 
vykonala spolu 20 zásahov, kedy bol pá-
chateľ spáchaného deliktu-priestupku 
doriešený napomenutím alebo pokutou 
v blokovom konaní. v blokovom kona-
ní bolo prejednaných desať priestup-
kov. v deviatich prípadoch bol páchateľ 
priestupku doriešený napomenutím 
a v jednom prípade bolo vo veci spácha-
nia priestupku započaté objasňovanie. 
Okrem toho MsP prijala spolu 31 tele-
fonických oznamov-podnetov od obča-
nov, ktoré následne preverila a v prípade 
porušenia zákona vec doriešila. v dvoch 
prípadoch poskytla zranenej osobe prvú 
pomoc. Na útvar MsP boli nahlásené 
štyri nezvestné deti. v dvoch prípadoch 

si zákonní zástupcovia prevzali dieťa na 
útvare MsP Pezinok.

Na útvar MsP bolo odovzdaných 12 
ná lezov: občiansky preukaz, platobná 
kar ta, karta poistenca, cestovný preu-
kaz ŽSR, mobilný telefón, peňaženka, 
kľúče od motorového vozidla, kabelky 
s  dokladmi, evidenčné číslo z  vozidla 
a i. Priebežne boli odovzdané majiteľom 
alebo v prípade občianskych preukazov, 
prípadne iných úradných dokladov, boli 
odovzdané na Obvodné odedelenie Po-
licajného zboru (OO PZ) Pezinok.

Počas konania vinobrania Pezinok 
2019 MsP vo väčšej miere spolupraco-
vala s OO PZ ako aj s  ďalšími silami – 
psovodi, operatívne útvary kriminálnej 
polície, útvary dopravnej polície, Okres-
né riaditeľstvo PZ SR v  Pezinku a  sily 
Krajského riaditeľstva PZ v  Bratislave. 
Spoločnými silami a  prostriedkami za-
bezpečovali ochranu životov a zdravia 
občanov, ochranu majetku a  zamedzili 
akémukoľvek protiprávnemu konaniu.

Ľ. farbula, MsP Pezinok

Súdok rosou plakal, keď ho chladnou 
vodou doliali – to sa však dobrému Pe-
zinskému vínečku nikdy nemôže stať. 
Folklórny súbor seniorov Obstrléze to 
totiž potvrdil v  piesni, ktorá odznela 
na slávnostnom otvorení vinobra nia, 
na Prvom dúšku v  Zámockom parku  
a  v  nedeľu na hlavnej tribúne na Rad-
ničnom námestí pri ekumenickom po-
žehnaní úrody. Slová piesne Benjamí-
na Bartáka akoby vyšité do symbolov, 
v ktorých prebiehali trojdňové slávnos-
ti, vyjadrujú hrdosť na naše krásne vi-
nohradnícke mestečko Pezinok, na jeho 
históriu, nádherné malebné chotáre 
a sú vďakou za poctivú prácu našich vi-
nohradníkov a vinárov. Roly vinárskeho 
richtára Perega sa na oboch vystúpe-
niach dokonale zhostil člen FSS Obstr-
léze Jozef Pták.

Pereg otvoril vinobranie v novom po-
ňatí podľa starých tradícií – vinári mali 
totiž prísne regule. Na začiatku si vždy 
volili Perega, ktorý sa staral o vinohrady, 
riadil všetku prácu a určoval deň obera-
čiek. Kvôli kvalite vína nikto z vinohrad-
níkov nesmel oberať, pokiaľ to Pereg ne-
určil. Riadil tiež slávnosti vinobrania. Do 
sprievodu sa išlo v krojoch a so spevom 
s  ozdobeným vozom, kde sa v  lajtrách 
vozilo hrozno do prešovne. Aj si štrngol 
prvým dúškom s  najvyššími predstavi-
teľmi. Riadil aj ukončenie zberu a prvé 
vínko sa mohlo koštovať na sv. Martina. 
Pereg bol aj hájnikom, dôležitým vinár-
skym pomocníkom.

FSS Obstrléze ďakuje za pozvanie do 
programu oberačkových slávností a teší 
sa na ďalšie stretnutia.

Text: I. Herchlová, foto: fSS obstrléze

Vinobranie Pezinok sa v roku 2020 uskutoční tretí septembrový víkend od 18. do 20. septembra. 
Alegorický sprievod bude v nedeľu 20. septembra 2020 o 11.00 h.

Mestská polícia udržala počas 
vinobrania poriadok

Na vinobraní nechýbal 
ani FSS Obstrléze

Vinobranie Pezinok 2019 
odštartovalo 
 návrat k tradíciám

Návrat k  tradíciám – tak znelo heslo Vinobrania Pezinok 2019, ktoré 
bude podstatou súčasťou podujatia i v nasledujúcich ročníkoch. Cieľom 
je zachovať a šíriť bohaté zvyky a tradície nášho mesta i celého regiónu, 
na ktoré môžeme byť právom hrdí.

Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta Pezinok už 28. rok výrazne 
participuje pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v čase 
konania oberačkových slávností – Vinobrania Pezinok.

Vďaka za Vinobranie Pezinok 2019 patrí:

»

»
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Pozitívny signál smerom k osudu kul-
túry v Pezinku vyslal už fakt, že sa toľ-
kým účastníkom chcelo prísť do Schaub-
marovho mlyna práve v  piatok večer. 
Podujatie moderovala spisovateľka Mo-
nika Kompaníková a  je ho hosťami bola 
zástupkyňa primátora mesta Pezinok 
Mária Wagingerová a riaditeľka Kultúr-
neho centra v Modre Marcela Kvetková.

Samotní organizátori sformulovali  
východisko diskusie v  pozvánke na so-
ciálnych sieťach: „Do Pezinka sa voľake
dy chodilo za kultúrou aj z Bratislavy a ši
rokého okolia. Tradičný festival Cibulák už  
nefunguje, mestská kultúra stagnuje a z vi
nobrania sa stal lunapark. Na druhej strane 
nové vedenie mesta vypísalo výberové ko
nanie na riaditeľa/ku kultúrneho centra  
Pezinok, ktoré skončilo neúspešne, pokúsilo 
sa tento rok zmeniť ráz vinobrania otvo
rením vínnej uličky či požehnaním úrody.  
Nové kultúrne priestory navyše vznikli  
v síd liskových výmenníkoch, na zrekon
štruovanom zámku či u nás v Schaubmaro
vom mlyne. Aká je kultúrna politika mesta 
a existuje koncepcia rozvoja kultúry? Ako sa 
táto oblasť zmenila v neďalekej Modre a aké 
zmeny môžeme očakávať v Pezinku?”

kultúra v uliciach a v meste
Hneď v  úvode diskusie zástupkyňa 

primátora odpovedala na otázku, či plá-
nuje mesto radikálne zmeny v  oblasti 
kultúry. „Určite chceme zachovať veci, kto
ré sú skvelé, nechceme ad hoc všetko meniť. 
Nie je dôvod, aby sa menilo to, čo tu roky 
funguje. Skôr chceme podať pomocnú ruku 
pri kultúrnych podujatiach... Naším cieľom 
je dostať kultúru viac do mesta, aby sa nero
bila len za zatvorenými dverami inštitúcií, 
ale aby sme ju dostali viac do priestoru, viac 
do ulíc,” povedala Mária Wagingerová. 
Ako príklad uviedla aj tohtoročné vino-
branie, počas ktorého sa podarilo popri 
ľudovej zábave vytvoriť priestor aj pre 
kultivovanejšie formy osláv.

Ako pripomenula Erika Liptáková, 
vedúca oddelenia propagácie, komuni-
kácie a IT MsÚ Pezinok, k zlepšeniu kul-
túry a či kultúrnosti v meste prispeje aj 
inovácia jeho webovej stránky alebo  plá-
nované skvalitnenie obsahu mesačníka 
Pezinčan. Zadaní, ktoré však musí mesto 
riešiť, je veľa a budú prichádzať na rad 
po stupne.

Mesto nechce diktovať stratégiu
Ako vysvetlila Mária Wagingerová, 

kultúrny život v Pezinku by malo zastre-
šovať Pezinské kultúrne centrum. Preto 
je otázka výberu jeho budúceho riadite-
ľa kľúčová. Mesto Pezinok vyhlásilo na 
tento post výberové konanie v júli 2019, 
ktoré nad rámec zákona obsahovalo 

okrem kvalifikačnej neverejnej časti aj 
verejné vypočutie postupujúcich kandi-
dátov. Medzitým zastupiteľstvo s  plat-
nosťou od 1. júla 2019 vymenovalo do 
funkcie dočasného riaditeľa Petra Féde-
ra.

Hodnotiaca komisia vybrala do verej-
ného vypočutia troch kandidátov, dvoch 
vypočula 4. septembra 2019 a tretieho 
kandidáta – Jána Sklenára, ktorý sa zo 
zdravotných dôvodov nemohol zúčast-
niť prvého termínu, verejne vypočula 18. 
septembra 2019. Komisia po vyhodno-
tení druhého kola odporučila primátoro-
vi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu 
dvoch najvhodnejších kandidátov Jána 
Sklenára a Adelu Oravcovú.

Primátor Pezinka Igor Hianik sa stre-
tol s oboma odporúčanými kandidátmi 
a mestskému zastupiteľstvu predložil 
26. septembra 2019 Jána Sklenára ako 
najvhodnejšieho kandidáta na pozíciu 
riaditeľa PKC. Poslanci veľmi pozitívne 
hodnotili profesionálne skúsenosti pána 
Sklenára, časť z nich však namietala, že 
verejné vypočutie tohto kandidáta bolo 
v  inom termíne. Zastupiteľstvo nako-
niec nomináciu veľmi tesne nepodpori-
lo. Ako pripomenula zástupkyňa primá-
tora Wagingerová: „Kvôli jednému jediné
mu hlasu nemáme riaditeľa kulturáku.” 

Práve toto by mal byť človek, ktorý 
bude mať konkrétnu a  jasnú predsta-
vu o smerovaní kultúry v Pezinku. „Ne

myslím si, že by sme mali práve my určo
vať stratégiu a rozvoj kultúry v meste. Ak 
by sme riaditeľovi PKC mali my podsunúť 
našu predstavu – že my toto chceme a vy 
nám to naplňte – potom je zbytočné ho hľa
dať prostredníctvom výberových konaní,” 
dodala zástupkyňa primátora.

kandidátov treba nájsť a motivovať
Riaditeľka KC v Modre je však presved-
čená, že primátor by mal formulovať istú 
objednávku pre kultúrne centrum. „Pri

mátor a vedenie mesta majú isté priority 
v oblasti kultúry a udávajú tón,” pove-

dala Marcela Kvetková. Pre uchád-
začov by podľa nej potom nemal 

byť problém spísať koncepciu a  pre-
zentovať svoj projekt. Podstatné však je, 
aby mesto týchto ľudí hľadalo, aby ich 
motivovalo. „Musíte týchto ľudí stiahnuť 
pre mesto,” doplnila Kvetková.

Jeden z  členov hodnotiacej komisie 
hudobník Ivan Kostka pripomenul, že 
možno aj preto, že výberové konanie 
prebiehalo v lete, prihlásilo sa naň málo 
ľudí a komisia mala skôr problém vybrať 
vhodných uchádzačov, ktorých by posu-
nula do ďalšieho kola, ako aj to, že mo-
tivujúcou nemusela byť ani výška platu. 
Potvrdil, že proces výberu bol absolút-
ne transparentný, a teda aj pochybnosti 
poslancov, ktorí Jána Sklenára nepodpo-
rili, neboli podľa neho odôvodnené.

Na problematickú situáciu bez šéfa 
kultúrneho centra upozornil Matej Ko-
šecký, organizátor Pezinského festivalu 
amatérskych filmov (PAFF). Organizá-
tori kultúrnych aktivít nemajú partnera, 

s ktorým by mohli rokovať. „Príde mi ne
zmyselné, že sa zahodili tri mesiace a stalo 
sa tu to, čo sa stalo,” povedal Košecký.

kultúra ľudí spája
Podľa Marcely Kvetkovej človek, ktorý  

sa uchádza o takúto pozíciu, nekladie na  
prvé miesto výšku odmeny. „Je to skvelá  
práca, musíte to prezentovať ako dream job,” 
povedala M. Kvetková, ktorá v Pezinku 
prezentovala úspešný príbeh prebudenia 
modranskej kultúry. Prispel k nemu jej 
entuziazmus, ale aj profesionálna práca  
tí mu, do ktorého patrí aj spomínaný pe-
zinský uchádzač J. Sklenár. Ožilo mo-
dranské kino aj „kulturák” a  to isté by 
sa malo udiať aj s  obrovskou budovou 
v centre Pezinka. „Kultúre sa darí, keď sa 
darí mestu,” povedala M. Kvetková. „Cítiť 
vzťah ľudí k mestu. Ale je to aj vďaka tomu, 
že mesto vysiela totálne pozitívne signály 
a vďaka tomu, že ľudia vidia, že to mesto 
je profík.”

Ak v niečom piatková diskusia splnila  
účel, potom to bol kontakt medzi pezin-
skou kultúrnou obcou a zástupca mi mes - 
ta, ktorý sa podarilo vytvoriť spoločne 
s posolstvom, že existuje reálny záujem 
oživiť kultúru v Pezinku – a mala by to 
byť kvalitná kultúra, ako spresnila M. 
Kvet ková. „Verím, že sa nám podarí kultú
ru naštartovať a že v čo najkratšom čase zí
skame kvalitného riaditeľa Kultúrne ho cen
tra a že potom chytíme vietor do plachiet,” 
povedala v závere zástupkyňa primátora 
mesta Pezinok M. Wagingerová.

Kultúru nepredstavujú len umelecké 
diela, ale aj prirodzená snaha človeka 
tvoriť, urobiť niečo pre ostatných a zdie-
ľať s nimi seba samého. Ak práve vďaka 
tomuto robí kultúra svet lepším, nepo-
chybne urobí lepším aj mesto Pezinok.

-km-/-el-

V roku 2018 si verejnosť pripomenula sto 
rokov od vzniku Československej republiky.  
Rok 2019 je rokom Milana Rastislava Štefá-
nika, keďže uplynulo sto rokov od jeho tra- 
 gického úmrtia. V roku 2020 nasleduje ďalšie 
výročie: 140 rokov od Štefánikovho narode- 
nia. Nie náhodou si práve v tomto období ve-
rejnosť pripomínajednu z najvýznamnejších 
kapitol našich dejín aj vďaka putovnej výsta-
ve Stáli pri zrode Československej republiky.

výstava je aktuálna nielen z  časového, ale aj 
priestorového hľadiska. Štefánika spájali s Pezinkom 
aj okolitým regiónom intenzívne osobné väzby. Cie-
ľom výstavy je tiež priblížiť súčasným generáciám, 
vrátane tej najmladšej, ďalšie pozoruhodné osobnosti 
bratislavského či pezinského regiónu späté s budova-
ním nového štátneho útvaru.

výstavu pripravil Štátny archív v Bratislave a je-
ho modranské pracovisko v  spolupráci s  múzeami  
a mestami Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).  
Otvorili ju vo štvrtok 26. septembra o 17.00 h v Ma-
lokarpatskom múzeu v Pezinku. Keďže je to však vý-
stava putovná, počas októbra ju môžu vidieť návštev-
níci Múzea Michala Tillnera v Malackách a v novem-
bri bude sprístupnená v priestoroch Múzea Ľudovíta 
Štúra v Modre.

Expozícia tiež bude až do konca školského roka pu-
tovať po školských zariadeniach na území BSK.

Ako uviedol riaditeľ Malokarpatského múzea v Pe-
zinku Martin Hrubala, tvorcovia sa už počas príprav 
rozhodli osloviť najmä mladú generáciu, čomu zod-
povedá aj netradičná a  graficky atraktívna podoba 
bannerov. „Mladí ľudia sú dnes pod tlakom hoaxov, tzv. 
fa kenews, kde nie všetky informácie sú zaručené. Preto 
sme chceli výstavu urobiť tak, aby v nej popri všeobecných 
informáciách boli aj také, ktoré zaujmú,” povedal Martin 
Hrubala. Jednotlivé bannery pripomínajú postupné 
oslobodzovanie československého územia na prelo-

me rokov 1918 a 1919. Pútavou časťou výstavy sú tiež 
príbehy legionárov, ktoré zaujali aj Martina Hrubalu 
– patria k nim aj Pezinčania Miloslav Prokša či Im-
rich Beleš. „Snažili sme sa, aby výstava nebola zameraná 
len na hlavné a známe postavy, ale na zaujímavých ľudí, 
ktorí sa spolupodieľali na budovaní štátu. Chceli sme na
príklad predstaviť pána Píseckého, ktorý bol pobočníkom 
generála Štefánika a neskôr riaditeľom modranského uči
teľského ústavu, takže sa veľmi pričinil aj o rozvoj kultú
ry a športu tu v regióne,” povedal Martin Hrubala pri 
otvorení výstavy.

Práve táto časť predstavuje ťažisko celej expozície – 
vytváranie základov novej republiky, budovanie inšti-
túcií, organizovanie miestnej štátnej správy, školstva 
či kultúry.

Ďalšími osobnosťami, ktoré projekt predstavuje, 
sú prvý bratislavský župan Samuel Zoch, člen do-
časnej vlády Ivan Dérer z Malaciek, modranský lekár 
Ivan Bodický, a tiež vedec a pedagóg Ján Zigmundík, 
autor prvých učebníc v slovenčine, učiteľ a vedec, kto-
rý sa stal v  januári 1919 školským inšpektorom pre 
Bratislavu, Svätý Jur, Pezinok a Modru. Jeho syn Žig-
mund bol Štefánikov kamarát a rovesník – narodili sa 
v tom istom roku a spoločne strávili veľa času nielen 
počas štúdií v Prahe, ale aj cez prázdniny v Pezinku. 
Neskôr, keď Štefánik ako vedec zameraný na skúma-
nie slnka cestoval po svete, posielal priateľovi „Žigovi” 
pohľadnice z rôznych končín planéty.

Malokarpatské múzeum pri tejto príležitosti pri-
spelo aj niekoľkými vlastnými exponátmi, ako uviedla 
jeho pracovníčka historička Lucia Burdová na otvo-
rení výstavy. Diváci mohli vidieť napríklad vreckový 
kalendár československého legionára alebo tzv. te-
lúrium, učebnú pomôcku, ktorá znázorňuje pohyb 
Zeme okolo Slnka a ktorú zostrojil Ján Zigmundík.
Bonusom výstavy sú zaujímavosti ako napríklad pr-
vé návrhy na podobu československej vlajky, ktorých 
autorom bol M. R. Štefánik.

  Text a foto: -ky-

 Pezinok hľadá tvár  svojej kultúry

Pezinok mal dlho povesť 
kultúrneho mesta, v kto-
rom „to žije”. Dnes akoby 
hľadal cestu k opätovné-
mu oživeniu. Ako dostať 
do mesta kultúru? Ako 
dostať kultúru k  ľuďom 
a  ľudí ku kultúre? Dis-
kusia, ktorá sa v  rámci 
pravidelných mestských 
debát konala v piatok 11. 
októbra na pôde chariz-
matického Schaubma-
rovho mlyna na Cajle, 
priniesla pozitívne zis-
tenie – aktéri kultúrne-
ho života aj zástupcovia 
mesta chcú.

V Pezinku začala svoju púť 
výstava Stáli pri zrode ČSR

»

»

Diskusia nebola 

stratou času
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Literárny fond udeľuje prostredníc-
tvom svojich sekcií každoročne ceny 
a prémie za literárnu tvorbu. Sekcia pre 
vedeckú a  odbornú literatúru a  počíta-
čové programy udeľovala ocenenia vo 
štvrtok 26. septembra v  bratislavskom 
Zichyho paláci.

„V  jednej zo žiadostí o  podporu našej 
knihy sme písali, že ´vzhľadom na záber 
spracovanej témy a jej úzku väzbu na lo
kálne prostredie je určená predovšetkým 
miestnemu čitateľovi, záujemcovi o pezin
skú históriu. Zároveň však vsadením do 
všeobecne platných historických súvislos 
tí chce osloviť i širšiu verejnosť – ako laic
kú, tak i odbornú. Práca s archívnym ma
teriálom a maximálne využitie prameňov 
poukazuje na snahu autoriek ustáť aj hod
notenie odbornej verejnosti.́  Záujem nie
len Pezinčanov o  Nedopovedané prí behy 
i  prémia Literárneho fondu nám ukazu
jú, že naša snaha osloviť čitateľa nebola 

márna a obe sú pre nás rovnako cenným 
uznaním našej práce,” povedala pre ča-
sopis Pezinčan jedna z  autoriek knihy 
a riaditeľka Mestského múzea Pezinok 
Petra Pospechová.

Kniha vznikala asi tri roky a nadvä-
zovala na výstavu Príbeh pezinskej ži-
dovskej komunity, ktorú mohla vidieť 
verejnosť v priestoroch mestského mú-
zea od 11. novembra 2016. Autorky vy-
chádzali z autentických spomienok, ar-
chívnych dokumentov, ale aj zo zacho-
vanej korešpondencie medzi členmi jed-
notlivých rodín. Pomohli im tiež verejne 
dostupné online databázy – napríklad 
databázy múzea Yad vashem, kde mož-
no nájsť dokumenty, zoznamy, svedec-
tvá príbuzných o zavraždených členoch 
ich rodín.

„To všetko sme v  knižke využili. Našli 
sme tiež korešpondenciu dokonca aj pria
mo rodín z  Pezinka. Ide napríklad o  listy 

Pe zinčanov, ktorým sa podarilo ujsť do  
Palestíny a dopisovali si s príbuznými, kto
rí ostali tu,” povedala krátko po vydaní 
publikácie jej autorka Helena Markus- 
ková, historička z  Mestského múzea 
Pezinok. „Vďaka listom sme nahliadli do 
toho, čím ich pisatelia vtedy žili, ako poci
ťovali odlúčenie od rodín. Často sa opako
val motív, keď napríklad odišli mladší čle
novia rodín s tým, že si v novej vlasti vybu
dujú zázemie a ich rodičia alebo starí rodi
čia potom prídu za nimi. Je veľmi smutné, 
keď dnes vieme, že sa im to väčšinou už 
ne podarilo.”

Knihu si môžu záujemcovia kúpiť 
v Mestskom múzeu, v pezinskom infor-
mačnom centre a v pezinskom Artfóre. 
Ešte vo februári, v čase, keď vychádzala, 
si jeden exemplár ako darček z Pezinka 
odniesol prezident Andrej Kiska.

 Text a foto: -ky-

literatúra v Radnici: 
Za toto sme štrngali kľúčikmi?
Hostia: poslanec NR SR Ján Budaj
Moderuje: Márius Kopcsay
Termín: 4. november o 19.00 h
Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar,  
M. R. Štefánika 1, Pezinok

Skvelá veda s Máriusom kopcsayom: 
Aby sa nám dobre dýchalo – beseda  
o témach okolo kvality ovzdušia s Janou 
Matejovičovou.
Termín: 5. november o 17.00 h
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská 
knižnica

Naša vlna – slovenská vlnená rene-
sancia – vernisáž výstavy zameranej na 
lokálnu vlnu zo slovenských oviec.
Termín: 7. november o 17.00 h, 
19. december od 10.00 h do 18.00 h
Miesto konania: výstavné priestory, Ma-
lokarpatská knižnica 

Poďme sa hrať do knižky – dramati-
zované čítanie pre deti spojené s hrami 
a aktivitami. 
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

Zberný dvor – Braňo Jobus – beseda 
s autorom populárnych detských kníh.
Termín: 12. november o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica

Vitajte v knižnici
vítame všetky deti v našej knižnici. Po-
rozprávame si, ako funguje knižnica.

Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

Horory našich pradedov – strigy a stri - 
gôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. 
Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, 
od kiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

kto nám dal rozprávky do konzervy? 
– beseda o zbieraní ľudových rozprávok.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

folklore is not dead!
Ako vyzerá živý, autentický folklór? 
Exis tuje vôbec? 
Termín: na program sa treba zahlásiť 
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

Neposedná beseda – stretnutia v kniž-
nici spojené s besedou o literatúre. 
Termín: na program sa treba zahlásiť 
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

Skvelá veda pre školy – besedy mo-
derované spisovateľom Máriusom Kop-
csayom o vede, počasí, astronómii či 
ekoló gii.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica

Never každej volovine – hodina in-
formačnej výchovy – úvod do kritického 
myslenia. 
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

Haló ste doma? Poďte sa hrať do kniž-
nice! – čítanie a herničky s deťmi, ktoré 
nechodia do škôlky (0–6 r.). vstup voľný.
Termín: 4. november o 10.00  h
Téma: kto je pod maskou
Termín:  18. november o 10.00  h
Téma: Zvukotanie
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica

Rozprávka má krídla! – čítame deťom. 
Pre deti ŠKD. vstup voľný.
Termín: 5. november o 10.00 h
Termín: 19. november o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

literárno-výtvarná súťaž. 
Téma na november: Vesmírne preteky
Literárne a  výtvarné práce treba vždy 
priniesť do konca mesiaca.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

Tradičné podujatia 
pre ZŠ a MŠ
• Kým školský zvonček zazvoní
• Čítanie je IN – besedy o knihách
• Hodiny informačnej výchovy
• veľké vítanie prváčikov
Termíny: po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica 

n 3. 11. o 15.30 h
Čarovná hudba – sitácie

n 5. 11. o 19.00 h
Radošinské naivné divadlo –   
Čo sa sní va trpaslíkom
Predpredaj vstupeniek v pokladni  
DK Pezinok.

n 7. 11. o 8.15 h, 10.30 h
Sherlock Holmes – Záhada rodu 
Baskerville
Divadelné predstavenia pre žiakov  
ZŠ a študentov SŠ.
 
n 9. 11. o 17.00 h
koncert fíha Tralala
vstupenky len 
cez www.ticketportal.sk

n 10. 11. o 16.00 h
lúče pezinského slnka
FSS OBSTRLÉZE a ich hostia

11. 11. o 17.00 h
otvorenie výstavy k 30. výročiu 
Nežnej revolúcie

n 11. 11. o 8.00 h
EkoToPfIlM - ENVIRofIlM
46. ročník medzinárodného filmového 
festivalu

n 14. 11. 
Spomienka na 17. november 
v Pezinku
9.00 h – DK Pezinok, beseda s premie-
taním pre školy
17.00 h – Malokarpatské múzeum – 
Nežná nežne +30 –30
19.00 h – Radničné námestie, koncert 
s hosťami

n 14. 11. o 18.00 h
Pavel Hirax Baričák – beseda

n 15. 11. o 11.00 h
Imatrikulácie – Gymnázium Pezi-
nok

n 16. 11. o 20.00 h
Hudba v Pezinku

n 17. 11. o 16.00 h
Ahoj, rozprávka

n 23. 11. o 9.00 h
Predajná akcia použitého detského 
oblečenia, hračiek, knižiek a detských 
potrieb

n 23. 11. o 16.00 h
Smejko a Tanculienka
Predaj vstupeniek 
cez www.ticketportal.sk.
 
n 24. 11. o 15.00 h
Pezinok spieva – spievajte s nami
XXI. ročník celomestskej súťaže v spe-
ve

n 27. 11. o 20.00 h
Andrej Šeban – koncert slovenské-
ho gitaristu, skladateľa, producenta 
a speváka.
 
n 28. 11. o 19.00 h
Ilona Csáková – koncert pop-rocko-
vej českej speváčky.
Predaj vstupeniek 
cez www.ticketportal.sk 
 
n 30. 11. o 15.00 h
Banícky šachtág – večerná banícka 
zábava plná humoru

n ATV – 6. 11., 13. 11., 20. 11. 
od 16.30 do 17.30 h – Anglický 
jazyk (bunka ATv)
n ATV – 7. 11., 28. 11. 
od 14.00 do 19.00 h – Zdravie
z prírody (salónik)
n ATV – 6. 11., 20. 11. 
od 9.00 do 12.00 h – folklórne 
prejavy (salónik)

PRIPRAVUJEME:
n 14. 12. o 18.00 h
fRAGIlE – vianočný koncert

PROgRAM MAlOkARPAtSkEj kNižNiCE 

 kniha o príbehoch
 pezinských židov
 získala prémiu
 literárneho fondu

Publikácia Nedopovedané príbehy Heleny Markuskovej 
a  Petry Pospechovej, ktorú v  roku 2018 vydalo Mest-
ské múzeum Pezinok, získala prémiu literárneho fon-
du v kategórii spoločenské vedy. kniha mapuje minulosť 
pezinskej židovskej komunity asi od polovice minulého 
storočia. Prináša príbehy sto desiatich židovských rodín 
a jednotlivcov, ktorí kratšie či dlhšie obdobie spoluvytvá-
rali obraz nášho mesta – až do momentu, kedy boli vysta-
vení štátom riadeným perzekúciám a likvidácii.

kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, % 033/641 23 15, dospele.odd@kniznicapezinok.sk; 
detske.odd@kniznicapezinok.sk; www.kniznicapezinok.sk; www.facebook.com/kniznicapezinok

PROgRAM PkC – NOVEMBER

»
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Mesiac úcty 
k starším v Únii žien 
Slovenska

Základná organizácia Únie žien Slo-
venska (ZO ÚŽS) v Pezinku pripravila 
pre svoje členky členskú schôdzu spoje-
nú s pripomienkou októbra ako Mesia-
ca úcty k  starším. Členská schôdza sa 
uskutočnila v Dome kultúry 2. októbra 
o 16.00 h. Predsedníčka ZO vo svojom 
príhovore pripomenula, že ná stup do 
dôchodku neznamená koniec život-
ných aktivít. vyslovila obdiv mnohým 
členkám ZO, ktoré aj v  seniorskom 
veku študujú na univerzitách tretieho 
veku, športujú, chodia na výlety a  do 
divadla, skrátka aktívne prežívajú jeseň 
svojho života. Zdôraznila, že život tre-
ba prežívať produktívne a aktívne bez 
ohľadu na vek. Slávnosť tohto poduja-
tia podčiarkla svojimi veršami p. Melá-
nia Hájiková a pani Mária Kopitková.

Zo ÚŽS Pezinok 

vernisáž výstavy celoštátneho kola 
súťaže výtvarné spektrum sa konala 
začiatkom septembra v priestoroch ka-
sárne v areáli Trenčianskeho hradu, kde 
bolo do 29. septembra vystavených 152 
diel. Odborná porota navrhla udeliť 1 
hlavnú cenu, 14 cien a 15 čestných uzna-
ní, z ktorých jedno putovalo do Pezinka. 
v kategórii Insitná tvorba (art brut, na-
ivné umenie, umenie outsiderov) získala 
čestné uznanie Pezinčanka Lenka Petá-

ková. Do súťaže poskytla diela Pes welsh-
terier Jako, Tiger v džungli – kombino - 
vaná technika. 

Kolekciu ocenených výtvarných diel 
zo súťaže výtvarné spektrum 2019 si 
môžete pozrieť 25. októbra v priestoroch  
barokového nádvoria Univerzitnej kniž-
nice v Bratislave na ventúrskej ul. č. 11 
a 6. decembra v Dome tradičnej kultúry 
Gemera v Rožňave.

Text a foto: J. Solgová 

Členovia speváckeho súboru Radosť  
majú za sebou rušný mesiac. Svojím spe-
váckym vystúpením spríjemnili otvore-
nie kultúrneho programu vinobrania 
Pezinok i nedeľný alegorický sprievod. 
Hneď po vinobraní vycestovali do Zvole - 
na, kde sa uskutočnil 20. ročník celoslo-
venskej prehliadky seniorských spevác-
kych súborov organizovaný Jednotou 
dôchodcov Slovenska. Folklórnemu spe-

váckemu súboru RADOSŤ sa ako najlep - 
šiemu súboru z krajskej prehliadky do-
stalo privilégia reprezentovať vo Zvole-
ne Bratislavský kraj. Prehliadka sa usku-
točnila v divadle J. G. Tajovského a zú-
častnilo sa jej 9 najúspešnejších súborov 
z  celého Slovenska. Radostníci svojím 
výkonom opäť len potvrdili, že sa prá-
vom ocitli medzi tými najlepšími.

Text a foto: Spevácky súbor Radosť

Stalo sa to módnym hitem byt sloven
skejší jako ostatný Slováci a tromfovat sa 
jako f kartách, gdo je slovenskejší. Značnú 
míru k  temu prispela aj multymedijálna 
fraška nazvaná „Najvačí Slovák”. Fraška.
Nemóžem si pomócit, nevím temu nájst
trefnejšé pomenovány. Dósci ma pobavi
lo, ket bol po prvej polovičke vyradzený
Tyso. Fúha, že by negdo dostal bopky, že 
sa odekryje ludáckofašistycká povaha 
národa? Alebo sa zrehabilytuje Slovenský 
štát? Tak, za čo? Za to, že „predal” Sloven
sko Nemcom? Prečo potom nebol škrtnutý 
aj Husák, kerý nás dvakrát za sebú predal 
Rusom? Kerý sú fčúl vlastne dobrý? Rusi 
alebo Nemci? A čo ten americký blond tu
rista? Vlastne Tramp. A  na to ešče jeho 
trocha mlačébrické dvojča z  dlchšú ofinu 

(alebo to je príčesek?!) z Daunynkstrýtde
set? Mám taký dojem, že tu nečo smrdzí 
v  lufce. Porádny smrat ale bude aš ftedy, 
ket to šecko praskne. Hádam anydéemka 
nebude scíhat predávat vonavé spreje, aby 
zme prekryly ten smrat. Ale spátky k tým 
tradýcijám. Každý grunt, región, kraj mal 
vlastné. Od jazyka, ces pesnyčky, vinše, 
koledy, roboty, oslavy, kroje, tance. To, čo 
bolo společné, bola drina a víra. A fčúl? Ja
zyk si pamatajú leda tý starší, nebudem 
to odhadovat, any číslovat. Vinše a koledy, 
dvakrát do roka f telke. Štátnej. Ináč len 
Santa, kokakola a kraslyce s kurenci. Sem, 
tam zajíc, ket zrovna neny minystrem. Tý 
ostatné veci uš len príležitostne, za pený
ze. Ket to točí telka alebo jako „atrakce pro 
turisty z  Česka.” Nedávame krscit dzeci, 
lebo ten farár sce, aby zme sa zesobáši
ly, prípadne vedzely nečo z  Biblije, alebo 
aspon Nového zákona. Mamka neprežeh
ná chleba, pret tým, jako ho načne. Kupu
jeme krájaný a ten ostatný sa na chleba
any nepodobá. A čo takto prežehnány sa 
pred obedem, podzekováný za chleba náš 
každodený. Deset, dvacet sekúnt. Nádych, 
výdych. Neny čas. Dáme kebap, picu cesu
lycu, spocené žemle u Donalda. Tak sa ne
čudujme. Dobré mladé vínka šeckým viná
rom a vinohradnýkom! Na zdraví!

Zúctu váš Strýco Lajo

týždeň ligy 
proti rakovine

Členky Ligy proti rakovine, poboč- 
ka Pezinok si Týždeň Ligy proti rakovi-
ne už tradične pripomenuli pohybom. 
v piatok 11. októbra sa stretli pred 
pezinským zámkom a spoločne prešli 
zrýchlenou chôdzou Zámocký park. 
Keďže bolo nádherné počasie, na čis-
tinke si spoločne zacvičili.

B. Strapáková

Rozprávači zožali 
úspech v lodne 
i kyjove

Pezinok mal opäť zastúpenie na ce-
loštátnej súťažnej prehliadke rozprá-
vačov Rozprávačské Lodno. Rozpráva-
či z Malokarpatského kraja pravidelne 
prinášajú ocenenia a  inak tomu ne-
bolo ani tento rok. Ceny získali Jakub 
Badrna zo Zohoru, Natálka Havlíčko-
vá z Gajar a cenu – Poctu Martina Ko - 
lembusa za dlhoročný umelecký prínos 
dostal pezinský ľudový rozprávač Ton-
ko Jedlička. všetci ostatní si domov od-
niesli knihu od spisovateľa Dušana Mi-
kolaja Odrôtovaný svet Karola Guleju.

Súťaže sa zúčastnili pp. Spustová, 
Caunerová, Slobodová, Záhradníková, 
Ivan Sádovský, Jožko Benkovič a v det-
skej kategórii Natálka Havlíč ková. Z Pe-
zinka Helenka Slamková, Kamila Né-
metová, Betka Jedličková, Marika Ilo-
vičná z viničného, Jožko Pták, Tonko 
Jedlička.

Pezinský rozprávač Tonko Jedlička 
mal okrem súťaže Rozprávačské Lodno  
úspech aj na 20. ročníku Slováckeho 
roka v Ky jove na Morave, kde svojím 
úsmevným rozprávaním rozveselil za-
plnené námestie Kyjova. Ide o najstarší 
festival folklóru v  rámci bývalej ČSR, 
ktorý sa opakuje raz za štyri roky. Ten-
to rok privítal 4000 účastníkov.

A. Jedličková

Pri príležitosti Európskeho týždňa 
športu pripravila Materská škola na Zá-
hradnej ulici pre svoje deti športový deň 
nabitý pestrým programom. Pre začia-
tok sa rozcvičili pri veselých pesničkách 
a neskôr si overili svoje pohybové zruč-
nosti v športovom zápolení v rôznych 
disciplínach – lukostreľba, chôdza po la- 
ne v miernej výške, minigolf a hádzanie 
na cieľ.

Deti súťažili s dobrou náladou a veľ-
kým nasadením a zo športového úspe-
chu mali obrovskú radosť. vydarené 
športové zápolenie, v  ktorom zvíťazili 
všetci škôlkari, zavŕšili diskotékou.

Text a foto: MŠ Záhradná

Prihlásených 330 tanečných párov 
sú ťažilo v  jednotlivých výkonnostných 
kategóriách v  latinskoamerických ale aj  
štandardných tancoch. výkony taneč-
ných párov hodnotilo počas dvoch dní  
viacero rozhodcov, ktorí pozorne sledo-
vali kroky, choreografiu ako aj súlad ta-

nečníkov. Hlavným programom Pezin-
ského strapca bol sobotný galavečer, 
kedy sa konalo semifinále a  finále Slo-
ven ského pohára juniorov a dospelých.

v kategórii štandardných tancov do-
spelých sa víťazom stala dvojica vanesa 
Murajdová a Gabriel Korpas z Tanečné-
ho a  športového klubu Junilev Levice. 
Tento rok sa do semifinálovej dvanást-
ky Slovenského pohára v tejto kategórii 
prebojoval aj tanečný pár z klubu Petan 
pri Tanečnom centre Charizma Pezinok 
Sára Dobšovičová a  Samuel Kmeťka, 

ktorí napokon skončili na 10. mieste.
Kráľmi tanečného parketu v latinsko-

amerických tancoch sa stali Eliška 
Lenča šová a Radovan Kurinec z Trnavy. 
v  Slovenskom pohári juniorov boli ví-
ťazmi v štandardných tancoch valéria 
Nemravová a Oliver Kuniak. v latinsko-

amerických tancoch boli najlepší Liana 
Feriancová a  Dominik Indro z  Fáber 
dance team Slovakia. Okrem súťažných 
párov sa na parkete predstavili aj taneč-
níci z  domáceho klubu Petan a  spevák 
Lazaro.

Hlavným organizátorom Pezinského 
strapca bol Klub spoločenských tancov 
Petan pri Tanečnom centre Charizma 
spoločne s mestom Pezinok a Pezinským 
kultúrnym centrom.

Text: Z. Wittgrúberová, 
foto: N. Bednáriková 

Škôlkari absolvovali
jesennú olympiádu

Pezinský strapec prilákal 
stovky tanečníkov

Do Pezinka prišla počas víkendu slovenská špička tanečného športu. Dô-
vodom bol už 45. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže Pezinský stra-
pec, ktorý bol zároveň aj spomienkou na Pavla Paulisa.

Výtvarníčka z Pezinka
získala čestné uznanie

Pezinčanka lenka Petáková získala na celoštátnej výtvarnej súťaži  
Výtvar né spektrum čestné uznanie. Ide o  po stupovú súťaž neprofe-
sionálnej výtvar nej tvorby, ktorá poskytuje priestor amatérskym 
výtvarníkom na prezentá ciu ich výtvarných prác.

Radostníci nezaháľali 
ani v septembri

Milý moji! 
Tentokrát 
sa vám 
vyžalujem, 
jako sa hráme 
na tradýcije.

»

»



8 Pezinčan  •  október 2019 SPEKTRUM / INZERCIA

Žiaci reprezentovali školu  
s veľ kým úspechom. Mali mož-
nosť spoznať mladých hudobní-
kov z Maďarska, Poľska, Českej 

republiky a z voorburgu. Festi-
valu sa zúčastnili J. Čermák a E. 
Lásková z triedy učiteľky Zá-
hradníkovej, M. Letzová z triedy 

učiteľky Milčíkovej a G. Ježíko vá 
z triedy učiteľky Fülöpovej. veľ-
kou podporou pre žiakov pri ich 
vystúpeniach bola riaditeľka Z. 
Andelová, I. Fülöpová a hlavne 
korepetítorky, učiteľka M. Fedo-
rová a  Lýdia Cibulová. Celý fes-
tival vyvrcholil záverečným kon-
certom symfonického orchestra, 
v ktorom účinkovali aj naši štu-
denti pod vedením dirigentky 
Ali Groen.

Mládežníckeho festivalu 
v  Holandsku sa ZUŠ zúčastnila 
vďaka finančnej podpore Mesta 
Pezinok a  Slovenskej ambasády 
v Holandsku. výsledkom návšte-
vy sú krásne zážitky, množstvo 
nových skúseností a spolupráca 
s mestom voorburg, vďaka kto-
rej vystúpilo na Festivale Eugena 
Suchoňa v  Pezinku aj Komorné 
združenie z voorburgu.

Text a foto: ZUŠ

 Nové formáty plošnej inzercie
Mestské noviny PEZINČAN 
vydáva Mesto Pezinok 1x me-
sačne. Distribuuje ich všet-
kým občanom priamo do poš-
tových schránok.
Inzerciu si môžete objednávať 
osobne alebo e-mailom 
pezincan@msupezinok.sk.
Tlačové podklady je potrebné 
dodať do redakcie vo formátoch 
_.TIf, _.JPG alebo _.PDf. naj-
neskôr do termínu uzávierky 

jednotlivých vydaní Pe zinčana. 
Termín uzávierky nájdete v tiráži 
aktuálneho čísla a vo webe mesta. 
Rozlíšenie v inzercii použi-
tých fotografií požadujeme 
minimálne 240 dpi.
vydavateľ nezodpovedá za prav-
divosť a obsah informácií obsiah-
nutých v inzercii a vyhradzuje si 
právo neprijať inzerciu, ktorá je 
nezlúčiteľná s dobrými mravmi.

       -red-

1/1 strana 258x344 mm (885 cm2)
1/2 strany 258x169 mm (436 cm2)
1/3 strany 258x111 mm (286 cm2)
1/3 strany 206x139 mm (286 cm2)
1/5 strany 154x111 mm (171 cm2)
1/5 strany 101x169 mm (171 cm2)
1/7 strany 154x82 mm (126 cm2)
1/10 strany 101x82 mm (83 cm2)
1/20 strany 48,4x82 mm (40 cm2)
Iné formáty sú možné za podmien
ky zachovania šírky stĺpcovania (vy
značené podčiarknutím).       

Posedenie pri hudbe
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-

tých č. 123 Pezinok (ZO SZTP), oznamuje svojim členom, že kaž-
doročné Posedenie pri hudbe, ktoré bolo plánované na 9.11.2019 
v SOŠ Komenského č. 27 v Pezinku – sa neuskutoční. Dôvodom 
sú stavebné práce a  rekonštrukcia priestorov v SOŠ.

Rada Zo SZTP Pezinok

Súťaž Pezinok spieva
v nedeľu 24. 11. o 15.00 h sa v DK Pezinok uskutoční XXI. 

roč ník súťaže Pezinok spieva, spievajte s nami. ZO Únie žien Slo-
venska v Pezinku pozýva do súťaže všetkých Pezinčanov, kto rí 
radi spievajú. Súťaž nie je vekovo, ani žánrovo obmedzená. Pri-
hlásiť sa môžete do 31. 10. na t. č. 0905 86 80 39, v Mestskom 
informačnom centre v Starej radnici alebo v kancelárii prvého 
kontaktu MsÚ Pezinok, kde nájdete aj prihlášky. 

Výbor Zo ÚŽS Pezinok

Príslušníci Mestskej polície Pe-
zinok (MsP) úspešne absolvovali 
streleckú súťaž – 4.  ročník Memo-
riálu Mariána Mindeka v praktickej 
streľbe, ktorú v  Tu ranoch usporia-
dala Mestská polícia v Martine. Cie-
ľom bolo strelecké zápolenie, ale aj 
priateľské stretnutie, výmena skú-
seností a najmä spomienka na tra-
gicky zosnulého kolegu a kamaráta.  

Súťažilo sa v disciplíne praktic-
ká streľba. v súťaži jednotlivcov sa 

za MsP Pezinok umiestnil na vyni - 
kajúcom dru hom mieste Karol Ko - 
vács. v súťaži družstiev získali prí-
slušníci MsP Pezinok druhé (druž-
stvo v zložení Karol Ko vács a Jaro-
slav Kanka) a  8. miesto (družstvo  
v zložení Igor Schwarz a Marek Bu-
dinský).

Ďakujeme za výbornú prezentá-
ciu mesta Pezinok a prajeme aj na-
ďalej veľa úspechov.

Text a foto: MsP Pezinok

Mestská polícia Pezinok
zaznamenala úspech
v streleckej súťaži

Tohtoročné jesenné autobusové zájazdy pri-
viedli seniorov z  Jednoty dôchodcov Pezinok na 
južné Slovensko, kde navštívili Ústrednú hvezdá-
reň v Hurbanove s planetáriom a múzeom Mikulá-
ša Konkolyho, zakladateľa hvezdárne. v Komárne 
si prezreli rozsiahlu starovekú pevnosť. Začiatkom 
októbra absolvovali spolu s členmi Denného cen-

tra na Kollárovej ul. autobusový zájazd do Bojníc, 
kde navštívili vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch. 
Záujem vzbudila i prehliadka Bojnického zámku, 
ZOO či prechádzka kúpeľným parkom.

Text: E. Zouzalíková, 
foto: Výbor Jednoty dôchodcov Pezinok

žiaci ZUŠ koncertovali v Holandsku
Žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa sa začiat-
kom septembra zúčastnili mládežníckeho festivalu plného 
klasickej hudby v meste Voorburg, ktoré leží v tesnej blíz-
kosti Haagu. Program podujatia pozostával z 35 koncertov, 
ktoré zaznievali v kostole i v múzeách. 

»

Seniori na cestách
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Mesto Pezinok hľadá 

spoľahlivých 
kolportérov
(študentov alebo dôchodcov) 

na roznášanie mestských 
novín PEZINČAN 
v centre Pezinka.
Odmena za vykonanú prácu (roznos jedenkrát me-
sačne) je 51,20 €. Záujemcoviao prácu kolportéra sa 
môžu prihlásiť v  redakcii mestských novín v  budo-
ve Mestského úradu Pezinok na Radnič nom nám. 7 
alebo telefonic ky na čísle 033/690 11 23, prípadne 
prostredníctvom e-mailu

pezincan@msupezinok.sk.

I tento rok prejavilo záujem 
mnoho nováčikov, čo potešilo  
pezinských skautov. 

Jedným z hlavných cieľov na 
tento rok sa stal nábor nových 
dobrovoľníkov pre deti, aby bolo 
možné všetkých záujemcov pri-

jať. Otvorenie roka prebehlo na 
výbornú a už teraz sa deti môžu 
tešiť na mnoho nových zážitkov  
a priateľstiev.

M. lezo, Slovenský skauting – 
61.zbor Modrý oblak Pezinok

Skauti začali ďalší rok
Začiatkom septembra sa v skautskej klubovni konalo otvo-
renie skautského roka. Deti a rodičia prišli  zaspomínať 
na letný tábor a zároveň si  dohodnúť termí ny týždenných 
stretnutí.

»
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Mestský úrad v Pezinku, 
Rímskokatolícka cirkev 
a Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania
Vás pozýva na pietny akt

 Pamiatka 
zosnulých
ktorý sa uskutoční 
v piatok 1. novembra 

o 14.00 h 
na Cintoríne grinava 
(Cintorínska ulica),

o 14.00 h 
na Cintoríne Cajla 
(Cajlanská ulica),

o 15.00 h 
na Mestskom cintoríne.

Dňa 29. 7. 2019 sme si 
pripomenuli nedožité 
101. narodeniny môjho 
otca Viktora Akaya. 
Dňa 27. 9. 2019 sme si  
pripomenuli nedožité 
100. narodeniny mojej  
mamy Janky Akayo vej 
a dňa 11. 12. 2019 uply-
nie 10 rokov od jej smrti. 
Spomínajte s nami. Dcé-
ra a vnučky s rodinami.

Dňa 21. 9. 2019 sme si 
pripomenuli 4. výročie  
úmrtia našej drahej ma-
my, babky a  pra babky 
Pavlíny Blažekovej. 
Spomína syn s rodinou. 

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím 
tichú spomienku.

Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla 
ani povedať zbohom, rodina moja. 

29. 9. 2019 sme si pripo-
menuli 1. výročie úmrtia 
Jána kormana. S  lás-
kou spomína manželka 
a deti s rodinami. Kto ste 
ho po znali, venujte mu 

tichú spomienku.

Čas plynie, smútok zostáva a len ten, 
kto stratil toho, koho mal rád, 
vie, čo je bolesť a žiaľ. 
29. 9. 2019 sme si pri-
pomenuli 15. výročie, čo 
nás opustil drahý man-
žel, otec, dedko a  pra-
dedko Eduard Glváč. 
S  láskou naňho spomí-
najú manželka Marta, synovia Miroslav, 
Stanislav s rodinami.

D Dňa 4. 10. 2019 uply-
nulo 7 rokov, čo nás opus-
til vo veku 70 rokov náš  
drahý manžel, otec a ded-
ko Ing. Imrich Mažár. 
S láskou spomínajú man - 
želka a synovia s rodinami.

Dňa 3. 10. 2019 sme si 
pripomenuli 100. výro-
čie narodenia našej dra-
hej mamičky, babičky 
a  prababičky Justíny 
Michaličkovej. S láskou  

a  úctou spomínajú deti Štefánia, Jaro-
slav, Božena a Janka s rodinami.

Dňa 16. 10. 2019 sme si 
pripomenuli prvé výro-
čie úmrtia nášho manže- 
la, otca a dedka františ- 
ka Rebra. S láskou spo-
mínajú manželka s rodi-

nou.

Stíchlo srdce, utíchol hlas, 
miloval život, miloval nás. 

Dňa 27. 10. 2019 uplynú 
3 roky od úmrtia Stani-
slava kopála. Spomína 
manželka, matka a  ses-
tra. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-

mienku. Smútiaca rodina.

Dňa 29. 10. 2019 uplynie  
9 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a  dedko Voj-
tech ondrovič. S úctou 
a  láskou spomína smú-
tiaca rodina.

To najdrahšie, čo sme mali, 
nám osud vzal 
a nám v našich srdciach už zostal 
iba smútok a žiaľ. 

Čas plynie, zabudnúť sa 
nedá. Dňa 10. 11. 2019 
si pripomenieme 5. 
smutné výročie úmrtia 
našej drahej manželky, 
mamy, babky a prababky 

Blaženy kabátovej. S  láskou na teba 
spomínajú manžel, deti, vnúčatá a prav-
núča. Nikdy na teba nezabudneme.

Odišli ste z nášho života, 
my ostali sme sami, 
naveky budete v srdciach tých, 
čo vás mali radi. 

Dňa 6. 10. 2019 uplynulo 
46 rokov od úmrtia náš-
ho drahého františ ka 
Srnu a  dňa 6. 8. 2019 
sme si 
pripome-

nuli 3. výročie úmrtia 
našej drahej Márie Sr-
novej. S láskou spomína 
dcéra Janka s  rodinou.

Ruky pracovité museli skrehnúť, 
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť. 
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen. 

Dňa 25. 10. 2019 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka, brata, strý-
ka a švagra Dušana Sli-
máka. S  láskou a úctou 

spomína celá rodina. Kto ste ho po znali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 11. 10. 2019 uply-
nuli 3 roky od úmrtia 
našej drahej mamičky 
Jožky Mihalovičovej. 
S láskou spomínajú dcé-
ra Alena, syn Jaroslav 

a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej  tichú spomienku.

Dňa 25. 10. 2019 sme si  
pripomenuli 15 rokov od  
úmrtia nášho drahého 
Miroslava Ružičku. 
S láskou, vďakou a úctou 
spomínajú manželka, 
syn s rodinou, vnučka s rodinou. Ďakuje- 
me všetkým, ktorí mu venujú spomien-
ku.

Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré s láskou spomíname
a sú ľudia, na ktorých nezabúdame. 

Dňa 26. 10. 2019 uplynie 
11 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a  otec 
Štefan Adler. Spomien-
ka na teba nikdy nevy-
mizne zo sŕdc tých, ktorí 

ťa milovali a  navždy ti budú vďační za 
úsmev, dobrotu a lásku, ktorú si  rozdá-
val. S  láskou a úctou spomína manželka, 
syn Štefan, dcéra Eva s rodinami.

Dňa 31. 10. 2019 uply-
nie 9 rokov, čo nás na-
vždy opustil drahý man-
žel františek Nagy. 
S  láskou a  vďakou spo-
mína manželka Štefánia 

a  ostatná rodina. venujte mu, prosím, 
s nami tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť na poslednej ceste dňa 28. 8. 
2019 s našou drahou mamou, babič-
kou a prababičkou

Máriou Zhorelickou,
Z úprimného srdca ďakujeme všet-
kým za slová útechy, prejavy sústras-
ti a kvetinové dary. Osobitné ďaku-
jem vyslovujeme aj p. bratovi ka-
pucínovi Marianovi Turňovi, ktorý 
s úctou odprevadil našu mamu a slo-
vami útechy zmiernil našu bolesť 
a  sl. Judite Andelovej a p. Gabriele 
Tichej za vytvorenie dôstojnej atmo-
sféry pri zádušnej omši. 

 Dcéry s rodinami

SPoMÍNAME

PoĎAkoVANIE

Akadémia tretieho veku Pezinok 
otvorila v septembri nový školský 
rok 2019/2020, do ktorého sa za-
písalo 187 záujemcov. Vzhľadom 
na kapacitné možnosti bolo na 
štúdium prijatých 181 študentov. 

Nový školský rok sa začal aj pre štu-
dentov Akadémie tretieho veku (ATv), 
ktorí sa v polovici septembra zišli spolu 
s  predstaviteľmi mesta a lektormi jed-
notlivých študijných odborov na sláv-
nostnom otvorení v Dome kultúry. „Nie 
je to tak dávno, keď prebiehalo slávnostné 
odovzdávanie diplomov pri ukončení mi
nulého ročníka a dnes otvárame 13. ročník 
Akadémie tretieho veku. Som veľmi rád, že 
nás tu je tak veľa,” privítal študentov ATv 
primátor mesta Igor Hianik a dodal, že 

ho veľmi teší, že sa v tradícii ATv pokra-
čuje a o  štúdium je stále veľký záujem. 
Študentom poprial veľa šťastia a energie 
a prisľúbil realizáciu aj nových jednorazo - 
vých prednášok na zaujímavé témy ako 
sú napríklad globálne otepľovanie, re-
cyklácia, bezodpadová domácnosť alebo 
pohybové aktivity, príp. exkurzie.

v školskom roku 2019/2020 sa otvo-
rilo 7 študijných odborov. Najväčší záu-
jem vzbudil kreatívny študijný odbor 1. 
roč níka výtvarné techniky. veľký ús pech 
mal aj Anglický jazyk pre mierne pokroči-
lých a Folklórne prejavy v loka litách ma-
lokarpatského regiónu. v druhých roční - 
koch sa otvorili študijné odbory: Počíta-
če a digitálna fotografia, Maliarske tech-
niky, Genealógia poznávanie histórie 
vlast ného rodu a Zdravie z prírody.   -nb-

Členky MO-MS sa na nedostatok ak-
tivít nemôžu sťažovať ani začiatkom jese - 
ne. Počas vinobrania vystúpili na tri-
búne pred  zámkom i  na Radničnom 
námestí, kde spolu s FS OBSTRLÉZE od-
spievali piesne Pezinek, Pezinek a Bečka 
vína. Krátko nato sa zúčastnili obľúbe-
ného jesenného podujatia Jablkové ho-
dovanie. v  priestoroch Malokarpatské-
ho múzea po prvýkrát predávali sladké 
jablkové dobroty, za čo patrí vďaka člen-
kám, ktoré ochotne a  s  láskou napiekli 
a podporili klub MO-MS. Svoje zastúpe-

nie malo MO-MS aj na Krajskej prehliad-
ke v umeleckom prednese poézie, prózy 
a vlastnej tvorby seniorov, na ktorej sa 
zúčastnili dve členky: M. Kopitková – 
vlastná tvorba – próza, H. Slamková – 
ľudové rozprávanie. Spolu s K. Németo-
vou absolvovali aj Rozprávačské Lodno. 

A  keďže majú členky veľký záujem 
o  jednodňové výlety, navštívili Tren-
čianske Teplice – jedenkrát so Živenou 
a  druhýkrát s  Klubom dôchodcov na 
Hrn čiarskej ulici.

M. kopitková

Tohtoročné októbrové posedenie bo-
lo po prvýkrát obohatené o  pestrý sprie-
vodný program, ktorý sa začal už v do-
obedňajších hodinách v Malej sále Domu 

kultúry. Pre návštevníkov bol priprave-
ný seminár Mestskej polície Pezinok 
z oblasti prevencie kriminality s názvom 
Mať pocit bezpečia,  ukážky cvičenia 

s  fy zioterapeutkou Alenou Letnickou 
a prednáška Jany Porubanovej na tému 
zdravie z prírody – bylinky a čaje. 

vyvrcholením podujatia bol hlavný  
program, na ktorom hostí privítali pri-
mátor mesta Igor Hianik, vicepri má tor- 
ka Mária Wagingerová a vedúci oddelenia 
školstva a sociálnej starostlivosti Milan 
Hýll. Spoločné posedenie spríjemnili vy-
stúpenia detí z  KST PETAN PEZINOK  
a z Detského folklórneho súboru Srdieč-
ko. Na záver hrala do spevu a tanca Dy-
chová hudba GRINAvANKA, ktorá sa 
po starala o príjemné ukončenie poduja-
tia.        Text a foto: -pv-

 Pripomenuli sme si 
 mesiac úcty k starším

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom pripravilo 
pre našich seniorov prekvapenie a v rámci mesiaca, ktorý je venovaný 
úcte k starším, zorganizovalo celodenné podujatie spojené s posedením 
v priestoroch Domu kultúry.

»

Matičiari sú stále aktívni

V Akadémii 3. veku sa
začal nový školský rok
»
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Záverečné kolo Slovenského pohára 
v  kros triatlone sa uskutočnilo 7. sep-
tembra v  Mlynčekoch – Tatry Triatlon 
na objemoch 750 m plávanie, 22 km 
horská cyklistika a  7 km krosový beh. 
Alena Drahošová sa umiestnila na 

1. mieste v kategórii veteránky a na 2. 
mieste v  absolútnom poradí medzi že-
nami. Jaroslav Čík obsadil 2. miesto 
za čerstvým majstrom sveta v  šprint 
triatlone Miroslavom Ozorákom.

Matej Macháček nás úspešne re-
prezentoval na Mošovskom duatlone, 
keď sa v  kategórii juniori umiestnil na 
1. mieste a v absolútnom poradí medzi 
mužmi obsadil 6. miesto.

Posledné kolo Slovenského pohára  
v  triatlone sa uskutočnilo počas víken-
du 14.–15. septembra v  Starej Myja-
ve – Triatlon pre všetkých. v  sobotu 
bol na programe olympijský triatlon 
(1,5 km plávanie, 40 km cyklistika  
a  10 km beh), kde bol úspešný Jaro-
slav Dej a umiestnil sa na 1. mieste vo  
svojej kategórii. Napoludnie odštarto-
vali triatlonisti na objemoch šprint 

triatlonu (0,75 km plávanie, 20 km cyk-
listika a  5 km beh), ktoré boli zároveň 
Majstrovstvami SR. Matej Macháček 
obsadil v  kategórii juniori 4. miesto. 
v nedeľu odštartovali žiacke kategórie, 
kde sa pezinským nádejným triatlo-

nistom darilo – 1. miesto získal Jakub 
Miklenčič v kategórii mladší žiaci a 1. 

miesto rovnako obsadila Ema kolení-
ková v kategórii nádeje A.

Na Kúpeľnom duatlone v Trenčian-
skych Tepliciach sa v nedeľu 22. septem-
bra ukončila triatlonová sezóna 2019. 
Na objemoch šprint duatlonu to boli 
zároveň Majstrovstvá SR, odkiaľ do Pe-
zinka priniesla titul majsterky SR Alena 
Drahošová a titul vicemajstra SR Matej 
Macháček. Najmladšie žiačky nádeje C 
boli rovnako úspešné – na 2. mieste sa 

umiestnila Viktória Slotíková a na 3. 
mieste karolína Slotíková. v kategórii 
nádeje A  medzi žiačkami vyhrala Ema 
koleníková. Druhé miesto medzi žiak-
mi obsadil Maxim Mihaľov a 3. miesto 
Alexander kostoláni. Na stupeň víťa-
zov sa postavil aj starší žiak Marek Ro-
mančík, ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

Športový triatlonový klub Pezinok 
sa v  konečnom poradí Slovenského 
pohára žiakov v triatlone za rok 2019 
umiestnil na 3. mieste (z 25 klubov) 
a  v  celkovom poradí všetkých kategó-
rií (žiaci, juniori, muži, ženy, veteráni 
a veteránky) na 6. mieste zo 42 klubov. 
Ďakujeme všetkým členom za úspešnú 
a  vzornú reprezentáciu klubu a  Mesta 
Pezinok na celoslovenskej aj medziná-
rodnej úrovni.

Text a foto: ŠTk Pezinok

Žiaci Základnej školy Kupeckého sa 
v  septembri zúčastnili viacerých špor-
tových podujatí so skvelými výsled-
kami. Účasť na domácom behu – Beh  
Pezinkom im priniesla prvé miesta, 
na ktorých sa umiestnili M. Štefanides, 
Š. Muráň, M. Štefanidesová. vďaka v. 
Be hálovej a M. Knapčokovi sa môžu te-
šiť aj z víťazstva na olympijskom behu 
v  rámci projektu Športuj Slovensko 
a  úspešní boli aj na Majstrovstvách 

atletického zväzu Bratislava. Ti-
tul majster Bratislavy na 600 m získal  
M. Knapčok. Skvelý výsledok dosiahol 
i S. Bobovský, ktorý sa umiestnil na  
2. mieste v  skoku do diaľky a  na 3. 
mieste v  behu na 60 m. Svoje časové 
zlepšenie sa podarilo vylepšiť aj B. No-
sáľovej a J. Nagyovi.

všetkým srdečne blahoželáme.

Text a foto: ZŠ kupeckého 

v sobotu 21. septembra sa v  Koši-
ciach konalo 1. kolo Slovenského pohá-
ra juniorov v karate. v Košiciach sa zišli 
juniori, mladší i starší dorastenci z ce-
lého Slovenska. Pezinčanka Michaela 
Čukanová z klubu Telovýchovná jed-
nota Rapid Bratislava získala  v  kategó-

rii Kata juniorky 16–17 rokov skvelé  
1.  miesto.

Okrem tejto súťaže sa Michaele Ču-
kanovej darilo aj na Grand Prix Hun-
garia, kde v kategórii juniorov obsadila 
2. miesto.

Text a foto: M. Čukan 

Tímy:
AHC Pozberanci
Ducks Pezinok
AHC Bratislava Knights
AHC Pezinok Grapes
HBC Hurons Budmerice
Beers Bratislava

Výsledky 1. kola:
Knights vs Grapes (po samo  
statných nájazdoch)         3:4
Hurons vs Ducks 2:3
Beers vs Pozberanci 3:7

Výsledky 2. kola:
Pozberanci vs Hurons      7:3
Ducks vs Knights 5:1
Grapes vs Beers (po samo
statných nájazdoch)          5:6

Výsledky 3. kola:
Grapes vs Pozberanci      2:12
Knights vs Hurons 7:3
Beers vs Ducks 1:6

kAHl

Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov, ktoré 
boli rozdelené do dvoch skupín. víťazmi 
skupín sa stali HBK Gladiators Hrnčia-
rovce a v druhej HC Chilli, ktorí si zme-
rali sily vo finále. Z celkového prvenstva 
sa tešili hráči Hrnčiaroviec po výhre 5:3. 
v súboji o bronz bojovali pezinské tímy 
Jokerit a Pavúci. Dôvod na radosť mal 
tím Jokerit, ktorý zvíťazil 3:1.

Celkové poradie:
1. HBK GLADIATORS Hrnčiarovce,
2. HC Chilli,
3. Jokerit Pezinok,
4. Pavúci Pezinok,
5. Draci Pezinok,
6. Lions,
7. vitamíny Pezinok

-pv-

 karatistka Michaela 
 Čukanová získala 
skvelé umiestnenie

žiaci ZŠ kupeckého 
odštartovali jeseň 
športovo

 Športový triatlonový klub
 Pezinok ukončil sezónu

 Triatlonisti zo Športového triatlonového klubu Pezinok absolvovali v sep-
tembri posledné súťaže sezóny 2019 – Slovenský pohár v kros triatlone, 
Mošovský duatlon, Triatlon pre všetkých, kúpeľný duatlon a Slovenský  
pohár žiakov v triatlone.

 Pezinok má novú 
 hokejovú súťaž

Vitamín CUP 2019

Hokejoví nadšenci založili v Pezinku historicky pr-
vú hokejovú súťaž pod názvom karpatská amatér-
ska hokejová liga – kAHl. Úvodný ročník kAHl sa  
hrá na 20 zápasov v základnej časti, potom nasle duje 
playoff. Víťazný tím získava putovný pohár kAHl. 
Súťažné kolo sa hrá každý víkend od 21. 9. 2019 do  
2. 5. 2020 v Aréne Pezinok.

klub Vitamín Pezinok usporiadal začiatkom septembra hokejbalový 
tur naj na počesť 35. výročia založenia klubu.

»

»

»
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Spojenie behu a krásy pezinských vi-
nohradov prilákalo opäť množstvo zá-
ujemcov, a to nielen z Pezinka. Celkový 
počet prihlásených bežcov sa vyšplhal 
na číslo 554 (333 mužov a  221 žien). 
Hlavný beh, ktorý sa už tradične začínal 
i končil v Zámockom parku, bol odštar-
tovaný o 14.00 h.

Súčasťou celodenného programu bo-
li aj detské behy a zaujímavé prednášky 
odborníkov na šport i výživu. Nechýba-
li ocenenia pre víťazov a tombola.

Výsledky Behu Pezinkom 2019:
Absolútny víťaz
Konštantín Kocian 0:31:35
Juraj Polák 0:31:43 
René valent 0:32:04

Muži
Konštantín Kocian 0:31:35
Juraj Polák 0:31:43 
René valent 0:32:04

Ženy
Zuzana Polohová 0:36:23
Katarína Bátovská 0:37:28
Martina Burzová 0:38:27

Muži do 39 rokov
Konštantín Kocian 0:31:35
Juraj Polák 0:31:43 
René valent 0:32:04

Muži 40–49 rokov
Federico Lecourtois 0:33:14 
Norbert vojtko 0:38:01
Dušan vavřík 0:38:43

Muži 50–59 rokov
Miloš Jakubčiak 0:35:02
Jaroslav Dej 0:41:04
Peter Záthurecký 0:41:34
Ženy do 34 rokov
Katarína Bátovská 0:37:28
Michaela Sasváriová 0:39:32 
Ema Havlíková 0:40:34
Ženy 35–49 rokov
Zuzana Polohová 0:36:23
Martina Burzová 0:38:27
Réka Matoušková 0:42:18
Ženy 50–59 rokov
Adriana Gajanová 0:50:35
vlasta Meňhartová 0:52:47
Jolana vrbová 0:54:14
Muži 60 rokov a viac
Milan Országh 0:43:47
Milan Kadlec 0:49:44
Stanislav Polák 0:49:56
Ženy 60 rokov a viac
Katarína Kaletová 1:02:06
Teams
BEHAME.SK (6 členov) 1:03:39 
Lesky‘s Runners (17 členov) 1:12:39
3NT Bratislava (5 členov) 1:15:28
Pezinčan
Juraj Polák 00:31:43 
Daniel Trochta 00:34:37
Martin Kopecký 00:35:26

-nb-/-tv-

Celú výsledkovú listinu nájdete na: 
https://sportsofttiming.sk 

Slovenskí footgol fisti získali na 
2. majstrovstvách Európy EURo 
fooTGolf 2019 histo ric ky pr vú 
bronzovú medai lu pre Slovensko. 
Súčasťou víťazného tímu boli aj 
hráči SfGk Carpathians Slovakia.

Foofgolfový šampionát prebiehal po-
sledný septembrový víkend v Anglicku. 
Súčasťou dvanásťčlennej výpravy boli 
aj hráči 1. SFGK Carpathians Slovakia,  
a to Tomáš Kikuš, Tomáš Tengeri, Bra-
ni slav Thron a prezident klubu Rasti-
slav Blaško.

Slovensko ziskom bronzu potvrdilo 
svoje postavenie vo footgolfovej Eu-
rópe, keď bolo nasadené ako tretí tím.  
v skupine C porazili Luxembursko 6:0, 

Nórsko 5:1, Maďarsko 3,5 :2,5 a vo 
štvrťfinále Taliansko a  zostali nepora-
zeným tímom v riadnom hracom čase.

v zápase o bronz slovenský tím na-
stupoval po nešťastnom semifinálo-
vom zápase s Francúzskom, keď Slováci  
stratili víťazstvo na poslednej jamke  
a zápas skončil výsledkom 3:3. Slováci 
prehrali v rozstrele. v súboji o 3. miesto 
porazili tím Holandska, keď zápas opäť 
skončil výsledkom 3:3 a o víťazovi roz-
hodol rozstrel dvoch hráčov na 18.  
jamke.

víťazstvo vo finále si vybojoval ob-
hajca prvého titulu domáci  výber veľ-
kej Británie, keď porazili úradujúceho 
majstra sveta Francúzsko 4,5:1,5.
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v  štyroch halách súťažilo 19 druž-
stiev a  každé družstvo odohralo 8 zá-
pasov. víťazom sa nakoniec zaslúžene 
stalo družstvo ŠŠK Gymnázium Bilíko-
va Bratislava, ktoré na celom turnaji ne-
dokázal nikto poraziť. Najlepšími hráč-
kami turnaja boli vyhlásené: Tamara 
Hrušecká (Bilíkova), Michaela Berešová 
(Slávia UK) a Nikola Sobeková (Žilina). 
Domáce reprezentantky ŠvK Pezinok, 
obsadili konečné 7. miesto. Okrem kva-
litnej hry najlepších družstiev boli pre 

domácich usporiadateľov potešujúce vy-
jadrenia spokojnosti od všetkých vyše 
250 zúčastnených športovcov a ich tré-
nerov.

Výsledky finálovej skupiny:
Bilíkova „A” – Slávia UK 2:0 (13, 13)
Žiar n/H. – Žilina 1:2 (14, –18, –9)
Slávia UK – Žilina 2:0 (13, 11)
Žiar n/H. – Bilíkova „A” 0:2 (–9,–11)
Slávia UK – Žiar n/H. 2:0 (18, 10)
Bilíkova „A” – Žilina 2:0 (13, 18)

 Beh Pezinkom 2019
 má svojich víťazov

V sobotu 21. 
septembra 
sa v našom 
meste konal 
8. ročník 
obľúbeného 
športového 
podujatia 
Beh 
Pezinkom. 
Trasu 
v dĺžke 9 km 
absolvovalo 
424 
účastníkov.

Víkend plný volejbalu
Športový volejbalový klub Pezinok zorganizoval začiatkom septem-
bra už 6. ročník medzinárodného volejbalového turnaja starších žiačok  
Pezinok Cup 2019.

konečné poradie:
  1. Gymnázium Bilíkova „A”
  2. Slávia UK DRáČIK
  3. vA KNIKOv Žilina
  4. Žiar nad Hronom
  5. Senica
  6. Břeclav
  7. ŠvK Pezinok
  8. Piešťany
  9. Podlužianka Levice
10. vIvUS Bratislava
11. MvK Nové Mesto n/v.
12. Gymnázium Bilíkova „B”
13. Trnava
14. vKP Bratislava
15. COP Nitra
16. vyškov
17. vK Nové Mesto n/v.
18. Senec
19. IMA Bratislava
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 Footgolfisti priniesli
 bronzovú  medailu

»

»

»


