
 Odbočovací pruh z Jesenského
ulice   potrebuje rozšírenie

Na svetelnej križovatke Jesenského–Holubyho prebieha od 13. novem-
bra úprava odbočovacieho pruhu smerom na železničnú stanicu. Dôvo-
dom je dlhodobo nevyhovujúca šírka vozovky. 

Spomienke na November ́ 89 v Pezin-
ku bolo 14. novembra venovaných viace-
ro podujatí. Doobedňajší program sa za-
meral na najmladšiu generáciu – žiakov 
vyšších ročníkov pezinských základných 
škôl. Približne 400 žiakov sa v Dome kul - 
túry zúčastnilo besedy s aktérmi revo-
lučných udalostí v Pezinku – Lajom Sli-
mákom a hudobníkom Milanom Konfrá-
trom – „Konfim”, a s predsedom OZ 89 
Milanom Kabinom, ktorú moderovala 

vi ceprimátorka Pezinka Mária Waginge-
rová. 

Všetci diskutujúci neformálnym spô-
sobom odprezentovali život ich rovesní-
kov pred novembrom 1989, najmä ob-
medzenia a zákazy, s ktorými sa vtedajšia 
mladá generácia každý deň stretávala – 
od nedodržiavania základných ľudských 
slobôd ako napríklad nemožnosť 
slobo dne prejavovať svoj názor 
alebo vierovyznanie, voľne cestovať, 

zhromažďovať sa, slobodne voliť, môcť 
podnikať, môcť si vybrať typ vzdelania 
a podobne – až po absurdné zákazy ako 
napr. zákaz nosiť rifle alebo dlhé vlasy, 
počúvať akúkoľvek obľúbenú hudbu 
či čítať akúkoľvek literatúru atď. Pre 
mnohých žiakov prítomných na disku-
sii to boli informácie, ktoré si vôbec ne-
vedeli reálne predstaviť, keďže súčasná 
mládež má v  porovnaní s  tou spred 
novembra 89 neporovnateľné možnosti 
osobného rozvoja. 

O  hudobné vsuvky v  rámci jednotli-
vých blokov diskusie sa postaral „Konfi“ 
so svojou gitarou a pracovníci TV Pezi-
nok premietali počas prestávok ukáž-
ky najdôležitejších udalostí Novembra 
1989. Po skončení asi 2-hodinovej dis-

........Rýchla správa

#voľby

Voľby do Národnej 
rady Slovenskej 
republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Danko v pondelok 4. novembra vyhlásil voľby 
do NR SR a určil deň ich konania na 29. februára 2020. Vyhlásené voľby budú v poradí ôsmymi voľbami do  
NR SR po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Voliči budú môcť odovzdať svoj hlas vybranej politickej 
strane alebo koalícii od 7.00 do 22.00 h. Viac informácií na strane 4.

#novéprojekty
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od 17. novembra uplynulo už 30 rokov, teda stihla vyrásť generácia 
ľudí, ktorí už vôbec nezažili to, čo bolo pred ním – totalitný komunis-
tický režim. tri desaťročia slobody v mnohých smeroch naplnili možno 
i prekonali naše očakávania. Na druhej strane priniesli aj veľa chýb 
a  sklamaní. okrem spomienok Pezinčanom ostane na tieto časy aj 
hmatateľná pamiatka – historické centrum, ktoré komunisti plánova-
li zbúrať, no našťastie ich hlas verejnosti zastavil.

Odbočovací pruh na predmetnej kri-
žovatke je veľmi úzky, čím vznikajú váž-
ne kolízne situácie pri odbočovaní auto-
busov smerujúcich na železničnú stani-
cu, ktoré majú problém vyhnúť sa pro-
tistojacim vozidlám. Ide o dlhodobý stav, 
ktorý je nevyhnutné riešiť. Cieľom je za-
istiť bezpečnosť pri odbočovaní z hlav-

ného ťahu smerom k železničnej stanici.
Jedinou alternatívou rozšírenia od-

bočovacieho pruhu bol posun súčasného 
chodníka pre chodcov vedúceho k želez-
ničnej stanici. Úpravy sa tak, žiaľ, dot k nú 
aj živého plota a jedného až dvoch stro-
mov, ktoré sa nachádzajú v  trase posu-

Pokračovanie na 2. strane Pokračovanie na 5. strane

»
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nutého chodníka, resp. v  jeho bezpro
strednej blízkosti. Mesto Pezinok ich 
však nahradí novou výsadbou – novými 
kríkmi a novými drevinami prioritne na 
predmetnom pozemku alebo na iných 
pozemkoch vo vlastníctve mesta. Sú
časťou realizačných prác je aj preloženie 
existujúceho stĺpa cestnej svetelnej sig
nalizácie nachádzajúceho sa v odbočova
com pruhu.

Práce na rozšírení odbočovacieho 
pruhu prebiehajú za plnej premávky, 
vyžadujú si však určité dopravné ob
medzenia. Na určitý čas bude na odbo
čovanie od železničnej stanice smerom 
do centra mesta aj smerom na Bratisla
vu alebo Modru slúžiť iba súčasný pravý 
odbočovací pruh. V druhej etape počas 
prekládky existujúceho stĺpa cestnej sve
telnej signalizácie bude na nevyhnutne 
potrebný čas vypnutá svetelná signali
zácia križovatky Jesenského–Holuby
ho. Realizátorom úpravy odbočovacieho 

pruhu na Jesenského ulici sa na základe 
verejnej súťaže stala spoločnosť Swie

telskySlovakia, spol. s  r. o., s  celkovou 
cenou do dávky 24 174,91 € s DPH. Kom
pletné rekonštrukčné práce v zmysle 
platnej zmluvy o dielo by mali byť ukon
čené v druhej polovici decembra 2019. 

-el-/-tv- 

 Odbočovací pruh z Jesenského
ulice   potrebuje rozšírenie
Dokončenie z 1. strany

Ide o vyžiadanú investíciu súvisiacu 
s výstavbou záchytného parkoviska Za 
dráhou, ktorého investorom sú Železni
ce Slovenskej republiky (ŽSR) a ktoré po 
kompletnom dobudovaní poskytne 291 
parkovacích miest pre osobné motorové 
vozidlá a 30 stojísk pre bicykle. Súčasťou 
projektu bolo aj nevyhnutné vyriešenie 
priepustnosti a plynulosti dvoch križova
tiek na hlavnom ťahu cez Pezinok: Bra

tislavská–Drevárska–Komenského (pri 
Sa tinovi) a Moyzesova–Kalinčiakova (pri 
Mestskej poliklinike) tak, aby po otvore

ní záchytného parkoviska nedochádzalo 
k zvýšenej tvorbe kolón na hlavnom ťahu 
cez Pezinok.

„Na zvýšenie plynulosti dopravného prú-
du smerom od Modry prichádzali do úvahy 
dve možné riešenia. Nasmerovať hlavný 
dopravný prúd zo Seneckej na Tehelnú uli-
cu (medzi mestský cintorín a  gymnázium 
a následne poza Mestskú polikliniku), s čím 
ale kvôli bezpečnosti starších občanov, štu

dentov gymnázia a  mamičiek smerujú-
cich s deťmi do detskej časti polikli niky ne-
súhlasilo mesto, alebo rozšíriť križovatku 

Moyzesova–Kalinčiakova pred poliklini - 
kou, ktorá si ale vyžadovala výrub 60-ročnej  
lipy nachádzajúcej sa na  tejto križovatke,” 
uviedla vedúca oddelenia propagácie, ko
munikácie a  IT Erika Lip táková. Mesto 
Pezinok sa po zvážení všetkých okolností 
vrátane zhodnote nia stavu lipy rozhodlo 
pre druhé rieše nie. Zároveň však uložilo 
ŽSR ako inves torovi povinnosť nahradiť 
odstránený strom 13 novými stromami 
väčšieho vzrastu, ktoré musia vysadiť  
v tejto lokalite.

„V súčasnosti realizujeme stavebné prá-
ce na 1. etape – výstavbe nového chodníka  
popri poliklinike na Moyzesovej ulici a na 
rozšírení cesty a  vybudovaní chodníkov 
v mieste rozšírenia Moyzesovej ulice,” pove
dal vedúci výrobného strediska Ing. Peter 
Ošvát zo spoločnosti Skanska SK, a. s.,  
ktorá je dodávateľom investora (ŽSR) 
a  pokračoval: „Zároveň začíname realizo-
vať aj búracie práce na chodníku okolo tráv-
natej plochy pred poliklinikou a súbežne s 
tým realizujeme aj práce na ploche v strede 
križovatky, ktoré by mali byť zrealizované 
do konca 48. týždňa.”

Po ukončení tejto etapy bude nasle
dovať úprava pred budovou Tatra banky 
v priestoroch využívaných ako parkovis
ko, kde dôjde k  vybudovaniu zeleného 
pá su na výsadbu nových stromov. Súbež
ne dodávateľ pristúpi k realizácii chodní
ka popri hlavnej ceste v  časti pred poli
klinikou.

Súčasťou úprav križovatky Moyzeso
va–Kalinčiakova bude aj  premiestnenie 
cestnej svetelnej signalizácie a výmena 
radiča za inteligentný radič, čím sa zvýši 
úroveň koordinácie tejto svetelnej signa
lizácie s nasledujúcimi svetelnými signa
lizáciami na Jesenského ulici a na križo
vatke ulíc Jesenského – Holubyho. „Pred-
pokladané ukončenie prác je 13. decembra, 
čo však závisí aj od priazne počasia. Plánuje-
me však pracovať tak, aby sme minimalizo-
vali obmedzenie verejnosti,” dodal P. Ošvát. 

O prebiehajúcich prácach i obmedze
niach súvisiacich s  úpravou križovatky 
informuje mesto priebežne prostredníc
tvom mestských médií. -el-/-tv-

Záchytné parkovisko si 
vyžiadalo úpravu križovatky 
Moyzesova–Kalinčiakova

V pondelok 11. novembra sa začali stavebné práce na úprave križovatky 
Moyzesova – Kalinčiakova. Úpravy zahŕňajú rozšírenie vozovky, vybu-
dovanie nového jazdného pruhu na Moyzesovej ulici, nových chodníkov 
a priechodov pre chodcov, ktoré na križovatke chýbali, zeleného pásu na 
výsadbu nových stromov i výmenu radiča svetelnej signalizácie. 

Výkop potrebný pre uloženie káblu 
optickej siete spoločnosti Slovak Te
lekom, a. s. bol na predmetnom úseku 
vykonaný začiatkom augusta, pričom 
práce na Kuzmányho ulici mali prebeh
núť v termíne od 02. mája 2019 do 31. 
mája 2019, na Vajanského ulici od 01. 
júna 2019 do 30. júna 2019. Na obh
liadke bolo zistené, že nie sú zabezpe
čené vjazdy do rodinných domov, že 
vykopaná ryha bola takmer po celej 
dĺžke hlboká 15–20 cm, pričom viedla 

stredom chodníka, čiže chodník bol ťaž
ko priechodný. Zhotoviteľ  spoločnosť 
OPTOMONT, s. r. o., bol začiatkom sep
tembra 2019 viackrát telefonicky vy
zvaný na zrealizovanie spätných úprav, 
pričom viac ako mesiac ostala stavba bez 
akýchkoľvek zmien alebo úprav.

Na základe zistení nariadilo mesto 
Pezinok dokončiť úpravy na predmet
ných komunikáciách. Zároveň vo veci 
začalo správne konanie. 

-nb-/-tv-

V meste pribudli dve
jednosmerné ulice

Mesto Pezinok zaviedlo v čas tiach 
ulíc Banícka a  Dona Sandtnera 
jednosmernú premávku. 

Dôvodom zmenenej organizácie do
pravy boli sťažnosti obyvateľov na tran
zitnú dopravu z okolitých obcí v rannej 
špičke po Baníckej ulici a kolízne situá
cie, ku ktorým dochádzalo na ulici Dona 
Sandtnera pre nevyhovujúce šírkové pa
rametre vozovky.

Jednosmerná cesta na Baníckej ulici 

sa nachádza v úseku za posledným do
mom pri Cajlanskom cintoríne. Zjedno
smernenie vedie smerom na Malackú 
cestu. Na ulici Dona Sandtnera sa nová 
„jednosmerka” nachádza v  zúženej 
čas ti pri Cajlanskom kostole smerom  
na Cajlanskú ulicu.

Zmena organizácie dopravy platí 
od 30. októbra 2019.

Text a foto: Referát životného 
prostredia, komunálnych služieb 

a dopravy

»

Chodníky na Vajanského 
a Kuzmányho sú opäť   bezpečné

Na základe sťažností obyvateľov ulíc Vajanského a  Kuzmányho v  sú-
vislosti s výkopom realizovaným na začiatku augusta na oboch uliciach 
vykonalo mesto Pezinok obhliadku vo veci nedokončených spätných 
úprav na miestnych komunikáciách. V  nadväznosti na zistenia mesto 
nariadilo vykonať nápravu, ktorá je už zrealizovaná.

»

»
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Mohli by ste obyvateľom Pezin-
ka priblížiť ciele zahraničných 
návštev, ktoré ste absolvovali? Ma-
li nejakého spoločného menovate-
ľa?

Zahraničné návštevy by sa dali roz-
deliť do dvoch kategórií. Mestá Izola 
a  Mosonmagyrovár sú partnerskými 
mestami Pezinka, cieľom ciest teda bo-
lo stretnúť sa s ich primátormi a oživiť 
spoluprácu. Ďalšími dvomi zahraničný-
mi návštevami boli Štokholm a  Oslo. 
Motívom týchto pracovných ciest bol 
rozvoj mesta v oblastiach smart cities  
a životného prostredia.

čo konkrétne bolo cieľom vašej 
návštevy v  slovinskom mestečku 
izola?

Je to vinárske mestečko na pobre-
ží Jadranu ale v poslednom období sa 
začína zameriavať aj na pestovanie olív 
a  lisovanie olejov. Hlavným účelom 
cesty bola diskusia o spolupráci miest 
Pezinok a Izola v oblasti turizmu. Pri-
mátor Izoly Igor Kolenc nám ponúkol, 
že by chceli zriadiť izbu venovanú Pe-
zinku a naopak, my by sme v Pezinku 
venovali miestnosť alebo kútik Izole. 
Mohlo by to byť hoci aj v rámci Infor-
mačného centra – boli by tu propagač-
né materiály ale dali by sa tu predávať 
aj typické výrobky z  Izoly, povedzme 
víno, oleje či remeselné produkty. Part-
nerské mesto by sa tak nielen predsta-
vilo, ale človek by mal možnosť chytiť 
si, ochutnať či ovoňať jeho výrobky.

Poznajú aj v izole Pezinok a Ma-
lokarpatskú oblasť? čo o nás vedia?

áno, veď spolupráca tu už v minu-
losti bola, je tu aj komunikácia na úrov-
ni podnikateľov. U nás máme vinobra-
nie, zatiaľ čo oni majú slávnosti oran-
žových vín, čo je ich špecialita. Otvorili 
sme teda otázku, či by sa tam mohli 
pozrieť naši vinári a získať inšpiráciu. 
Od nás zaznela ponuka, že by v Uličke 
pezinských vinárov na vinobraní mohli 
byť zastúpení aj vinári partnerských 
miest, teda z  Izoly, z  Mosonmagyro-
váru a z Mladej Boleslavi. V otázke tu-
rizmu a  prezentácie nám boli ochotní 
poskytnúť aj svoje know-how. Izola je 
známa veľmi kvalitnou gastronómiou, 
je tam aj škola pre túto oblasť. V  Pe-
zinku bola tiež kedysi Stredná odbor-
ná škola, kde sa učili kuchári a čašníci 
a  v  súčasnosti sa plánuje jej obnova. 
Teda aj tu sa otvára možnosť spoluprá-
ce.

aký dojem vo vás zanechalo sa-
motné mesto, jeho atmosféra? čo 
by sa odtiaľ dalo preniesť k nám do 
Pezinka?

Človek tam cítil pohodu a  pokoru  
ľudí, ktorí boli v minulosti takisto skú-
šaní totalitnými režimami, teda si za-
žili svoje. Všimol som si tiež – čo bolo 
veľmi pekné – že napriek tomu, že 
his torické mesto má veľké prevýšenie 
a úzke kamenné uličky, je veľmi dobre 

dostupné aj pre ľudí so zníženou mo-
bilitou. Aj dôchodcovia alebo imobilní 
ľudia sa tu pohybovali veľmi prirodze-
ne, až to človeka zarážalo. Je tu veľký 
počet seniorov a mesto je k nim veľmi 
prívetivé nielen službami, ale aj úpra-
vou priestoru. Želal by som si, aby sme 
sa to naučili aj my a aby bol aj Pezinok 
prívetivý pre skupinu obyvateľstva so 
zníženou schopnosťou pohybu.

ako sa im podarilo takýto stav 
docieliť?

Mali vytypované parkoviská v okra-
jových častiach mesta, zóny s obmedze-
nou rýchlosťou a retardérmi. Nemohlo 
sa tam stať, že by niekto parkoval na 
chodníku a  chodec s  kočíkom alebo  
s nákupom či na vozíku by mal prob-
lém. Ale je to aj otázka vzájomného 
rešpektu, ľudia si to tam ani nedovolia.

Zastavili ste sa cestou v ljublja-
ne. čo vás na tomto meste upútalo?

Zaujímali ma typy alejí a odpado-
vé hospodárstvo, ktoré je v Ljubljane 
a v Maribore na vysokej úrovni. Chceli 
sme načerpať vedomosti z týchto ob-
lastí. Je to tiež jedno z najbezpečnej-
ších miest v  Európe, pritom tam člo-
vek nestretne na  každom kroku po-
li cajta.

Druhým navštíveným partner-
ským mestom bol maďarský Mo-
son magyrovár. čo toto mesto – kto-
ré väčšina z  nás využíva na rekre-
áciu a  na kúpanie – spája s  Pezin-
kom? V čom sa môžeme inšpirovať?

Historicky naše partnerstvo vyplý-
va z toho, že grófi z Pezinka a Svätého 
Jura vlastnili aj Mosonmagyrovár. Boli 
sme pozvaní na mestské slávnosti, kde 
oceňovali významné osobnosti mesta. 
Tradične tam varili halászlé na námes-
tí v obrovskom kotli. Vždy si na to po-
zvú ako hosťa známeho kuchára z TV 
Paprika. Páčilo sa mi, že v strede mesta 
zrekonštruovali sýpku a vytvorili z nej 
interaktívne centrum na výučbu prí-
rodných vied a konkrétne fyziky. Teda 
aj vzdelávanie majú na vysokej úrovni, 
čo by bola veľmi dobrá inšpirácia pre 
Pezinok.

čo bolo predmetom vašej náv-
števy v štokholme?

Chceli sme navštíviť radnicu, spo-
znať organizáciu mesta a  mestské fir-
my so zameraním na životné prostre-
die a  narábanie s  odpadom. Takisto 
sme sa zaujímali o mestský developing. 
Pôsobí tu mestská firma, ktorá sa zao-
berá územným rozvojom – buduje in-
fraštruktúru a pripravuje projekty až 
po stavebné povolenie, prípadne do-
končuje a predáva byty. To, čo na Slo-
vensku riešia súkromné firmy, tu malo 
v pôsobnosti mesto a vybudovalo celú 
veľkú ukážkovú štvrť. Išlo o  priestor, 
kde boli v  minulosti fabriky. Krásne 
industriálne budovy prestavali na kul-
túrne haly a  v  okolí vybudovali obyt-
né domy s  občianskou vybavenosťou. 

Sú tam námestia, detské ihriská, park 
a tu práve aplikovali odpadové hospo-
dárstvo vo forme potrubného systému, 
kedy obyvatelia hádžu separovaný od-
pad priamo do potrubia. Tým, že je in-
vestorom mesto, nemusí sa dohadovať 
s developerom, ale presne navrhuje typ 
technickej infraštruktúry podľa svojich 
potrieb. Je to nadčasové nielen z  po-
hľadu Pezinka, ale aj Slovenska.

Dá sa niečo z tejto nadčasovosti 
preniesť aj do nášho mesta?

V  Štokholme boli aj primátori Tr-
navy, Košíc a  ďalších miest, ktoré sa 
snažia o  pozitívne zmeny. Absolvova-
li sme exkurzie na rôzne témy a večer 
sme dis kutovali o  tom, čo a  za akých 
okolností je prenosné do slovenských 
podmienok, prípadne ako tomu zodpo-
vedá naša legislatíva.

Pristavme sa napokon pri ceste 
do osla. aký bol jej cieľ?

Bola to vyvolaná pracovná cesta 
spo jená s Nórskymi fondami, ktoré sú 
zamerané na životné prostredie a  na 
projekty adaptácie na zmenu klímy. Ak 
sa chceme uchádzať o  takéto granty, 
je podmienkou mať partnerské mesto 
v Nórsku. Najskôr sme boli na služob-
nej ceste v Banskej Bystrici, kde bol na 
túto tému seminár a na ňom sa zúčast-
nili zástupcovia asi štyridsiatich samo-
správ. Potom zástupcovia šestnástich 
obcí a miest vycestovali do Osla na sa-
motné hľadanie partnera. Svoje témy 
a  výzvy prezentovalo aj osem samo-
správ z Nórska, teda už z týchto počtov 
vyplýva, že slovenské mestá o nórske-
ho partnera museli súťažiť.

aký projekt ste prezentovali?
Peší a  cyklistický pohyb vo vzťahu 

k  tvorbe zeleného prostredia. Prezen-
toval som to ako biokoridor človeka, 
to znamená priestor, v ktorom sa člo-
vek cíti bezpečne a v ktorom nachádza 
aj podmienky približujúce sa ideálne-
mu stavu životného prostredia. Peším 
a  cyklistickým pohybom znižujeme 
emisie CO2 a výsadbou alejí či kvitnú-
cich lúk a  dažďových záhrad zadržia-
vame vodu v prostredí a reagujeme na 
zmenu klímy. Napokon sme našli po-
tenciálneho partnera v nórskom meste 
Ullensaker, ktoré zadefinovalo strate-
gický dokument upravujúci dynamický 
pohyb automobilov, systém cyklodo-
pravy a  peší pohyb. Išlo teda o  veľmi 
podobnú problematiku. Z hľadiska sú-
ťažnej stránky sa o spoluprácu s tým to 
mestom uchádzajú Pezinok a Trnava. 
A to je veľmi silná konkurencia.

Viac ráz ste spomenuli ako pozi-
tíva z navštívených miest dostatok 
priestoru pre chodcov, prípadne 
cyklistov. to však znamená aj istú 
ochotu ľudí meniť svoje návyky, 
napríklad návyk dostať sa všade 
autom.

Každá zmena určitého návyku je 
veľmi ťažká. To už je však výzva pre 
ob lasť edukácie a  komunikácie. Musí-
me vysvetľovať, aké benefity takéto 
zmeny prinášajú. Jedným z benefitov, 
ktorý sme videli na vlastné oči, bola 
významná redukcia pohybu automo-
bilmi. Bolo cítiť, že ak ľudia sú spolu 
vo verejnom priestore,  je tam aj veľká 
miera spoločenských interakcií. Ľudia 
sa lepšie poznali, boli k sebe tolerant-
nejší a preukazovali si vzájomnú úctu. 
Keď je človek v aute, tak na ostatných 
trúbi, ale v týchto mestách sa ľudia na 
uliciach zdravili. V  priestoroch, kde 
bolo menej zaparkovaných áut, odra-
zu bolo miesto na pekný chodník, na 
pruhy pre MHD, pre cyklistov. Tá istá 
šírka priestoru ponúkala úplne iné 
hodnoty pre človeka a stala sa preňho 
bezpečnejšou.

-ky-

 Primátor Igor Hianik:

V autách na seba 
 ľudia trúbia, 
 na ulici sa zdravia

Primátor Pezinka igor Hianik v priebehu letných a jesenných mesiacov 
absolvoval štyri zahraničné pracovné cesty. ich cieľom bolo povzbudiť 
vzťahy s tradičnými partnerskými mestami, a tiež nájsť novú inšpirá-
ciu a iniciovať nové projekty prospešné pre Pezinok. So svojimi skúse-
nosťami a s prínosom týchto pracovných ciest sa igor Hianik podelil  
aj s čitateľmi Pezinčana.

Aj tento rok sa mesto Pezinok zapo-
jí do súťaže o  výstavbu typového det-
ského ihriska Žihadielko. Pre tento účel 
vybralo lokalitu Muškát, kde za posled-
né obdobie pribudlo niekoľko bytových 
domov a hustota zastavanosti si vyža-
duje doplnenie osídlenia aj o nevyhnut-
nú infraštruktúru pre voľnočasové ak-

tivity, ktoré na Muškáte chýbajú. Do 
výberu konkrétnej lokality pre ihrisko 
Žihadielko sa však tentokrát mohli za-
pojiť aj obyvatelia Pezinka. Za najvhod-
nejšie umiestnenie ihriska mohli od  
11. do 22. novembra 2019 hlasovať 
na webovej stránke mesta. Na výber 
boli tri navrhované možnosti: 

SAMOSPRáVA

»

 Pezinok sa opäť zapojí 
do súťaže  o ihrisko

Spoločnosť lidl Slovenská republika bude 
v roku 2020 organizovať posledné kolo súťa-
že o výstavbu typizovaného detského ihriska 
Ži hadielko pre deti od 6 do 12 rokov. Jednot-
livé mestá a obce sa do súťaže môžu zaregis-
trovať do 30. novembra 2019. 

Výsledky hlasovania zverejní mesto Pezinok na svojej internetovej a fa-
cebookovej stránke v termíne od 25. do 28. novembra 2019. Do súťaže 
spoločnosti lidl prihlási lokalitu, ktorá v hlasovaní verejnosti získala 
najvyšší počet hlasov. 
 Podrobnejšie informácie o  projekte Žihadielko sú dostupné na internetovej  
stránke https://zihadielko.lidl.sk/.       -el-/-tv-

lokalita 1
Pozemok sa nachádza na Muškátovej ulici medzi parkovacou plochou a bytovým  
domom č. 17. Ide o zelenú plochu, ktorá je prístupná zo všetkých strán.

lokalita 2
Pozemok sa nachádza na Muškátovej ulici za blokom bytových domov č. 2 a 4. Ide 
o priestor vo vnútrobloku ohraničený predmetnými bytovými domami.

lokalita 3
Pozemok sa nachádza na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice v blízkosti bytového 
domu č. 10 na mieste pôvodného detského ihriska. 

»
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referát sociálnej starostlivosti 
na MsÚ v Pezinku ponúka poraden-
skú pomoc pri oddĺžení konkurzom 
alebo splátkovým kalendárom (tzv. 
osobný bankrot) občanom mesta, 
ktorí majú úprimnú snahu riešiť svoj 
dlh v me dziach svojich schopností. Ide 
o občanov, ktorí sa dlhodobo nachádza - 
jú v platobnej neschopnosti. Podmien-
kou je, že voči danému občanovi je ve-
dené mi nimálne 1 exekučné konanie.

Občan, ktorý má záujem o poskyto-
vanie poradenskej činnosti a má trvalý 
pobyt v meste Pezinok, získa potrebné 
informácie osobne priamo u zamest-
nanca referátu sociálnej  starostlivosti

Mgr. Mareka kopeckého
kancelária č. P 21
alebo telefonicky na čísle
033/690 13 08.

referát sociálnej starostlivosti

 Informácie
 pre voliča
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa konajú v  sobotu 29. 2. 
2020 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Sloven-

skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala 
u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slobo-
dy z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Sloven-

skej republiky môže byť zvolený občan 
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 
v  deň konania volieb dovŕšil 21 rokov 
veku a má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný 

trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahla-
dené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne 

úkony.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej 

republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zo-

zname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku 

na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia 
Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Sloven-

skej republiky a bol na základe žiadosti za - 
písaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Sloven-

skej republiky a v čase volieb sa zdržiava 
mimo jej územia a o voľbu poštou požia-
da obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-

mí Slovenskej republiky a v deň konania 
volieb nebude môcť voliť v mieste svoj-
ho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, 
v ktorého zozname voličov je zapísaný, 
môže požiadať obec svojho trvalého 
pobytu o vydanie hlasovacieho preuka-
zu. Obec na základe žiadosti voličovi vy-

dá hlasovací preukaz a zo zoznamu voli-
čov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní 
hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis 
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu

osobne,
najneskôr posledný pracovný deň 

pred konaním volieb (t.j. najneskôr  
28. 2. 2020) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezod-
kladne.

v listinnej forme 
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacie-

ho preukazu bola doručená obci najne-
skôr 15 pracovných dní predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

elektronicky (e-mailom) 
tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacie-

ho preukazu bola doručená obci najne-
skôr 15 pracovných dní predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). 
Obec na tieto účely zverejňuje na svojom 
webovom sídle elektronickú adresu na 
doručovanie žiadostí. Ak obec nemá we-
bové sídlo, zverejní elektronickú adresu 
na doručovanie žiadosti na úradnej tabu-
li obce.

Žiadosť musí obsahovať 
údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, 

číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú 

obec doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby 
splnomocnenej žiadateľom 

možno požiadať o vydanie hlasovacie-
ho preukazu najneskôr v posledný deň 
predo dňom konania volieb (t.j. najne-
skôr 28. 2. 2020). Žiadosť musí obsaho-
vať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, 

číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi 

na adresu trvalého pobytu, ak v žiados-
ti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, 
najneskôr tri pracovné dni od doručenia 
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na 
adresu uvedenú v žiadosti doporučenou 
zásielkou „Do vlastných rúk”.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo 

elek tronickej žiadosti uvedie, že hlaso-
vací preukaz prevezme iná osoba, musí 
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko  
a číslo občianskeho preukazu. Táto oso-
ba je povinná prevzatie hlasovacieho 
pre ukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na úze-

mí Slovenskej republiky a v  čase volieb 
sa zdržiava mimo jej územia, môže po-
žiadať obec trvalého pobytu o voľbu poš-
tou, a to 

písomne (v listinnej forme) 
tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola do-

ručená na adresu obce (obecného úradu)  
najneskôr 50 dní predo dňom konania 
volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žia-
dosť doručenú po ustanovenej lehote sa 
neprihliada.

elektronicky (e-mailom) 
tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola do - 

ručená na elektronickú adresu volby@
msupezinok.sk najneskôr 50 dní pre- 
 do dňom konania volieb(t.j. najneskôr 
10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po 
ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí 
obsahovať tieto údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanove-

né náležitosti, obec zašle najneskôr 35 
dní predo dňom konania volieb voličovi, 
ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu 
miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej 

pečiatky obce,
 hlasovacie lístky,
 návratnú obálku (označenú heslom 

„VOĽBA POŠTOU” s vypísanou adresou 
ob ce ako adresáta a adresou voliča ako 
odo sielateľa,
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa pou-

čenia o  spôsobe hlasovania) vloží volič 
hlasovací lístok do obálky opatrenej od-
tlačkom úradnej pečiatky obcea  zalepí 
ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej 
obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené 
so zaslaním návratnej obálky poštou 
hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započíta-
vajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré 
boli doručené obci trvalého pobytu vo-
liča najneskôr v posledný pracovný deň 
predo dňom konania volieb (t.j. najne-
skôr 28. 2. 2020).

Ďalšie informácie k  voľbám do  
Národnej rady Slovenskej re-
publiky sú uve rejnené na we-
bovej stránke www.pezinok.sk 
a na www.minv.sk/?

volby-nrsr.

obec Pezinok ako správca miest- 
 nych daní a poplatkov pripomí -
na občanom, že podľa zákona  
o miestnych daniach je daňov-
ník, ktorému vznikla alebo za-
nikla daňová povinnosť k dani  
z nehnuteľností v priebehu ro-
ka 2019, povinný podať do 31. 
januára 2020 daňové priznanie  
k dani z nehnuteľností.

V lehote do 31. januára je povinný 
podať čiastkové priznanie k dani z ne-
hnuteľností aj daňovník, ktorý už podal 
priznanie k dani z nehnuteľností v pre-
došlých rokoch, avšak v roku 2019:

•  nadobudol alebo predal nehnuteľ-
nosť,

•  došlo k zmene druhu alebo výmery  
pozemku, účelu využitia stavby 
ale bo bytu,

•  bolo mu vydané stavebné alebo 
kolaudačné rozhodnutie,

•  nastali zmeny rozhodujúce pre 
správne určenie a vyrubenie dane.

V čiastkovom priznaní je daňovník 
povinný uviesť len zmeny oproti do-
vtedy podanému priznaniu k dani z ne-
hnuteľností.

Daňové priznanie treba podať na 
predpísaných tlačivách, vzor ktorých 
ustanovilo MF SR všeobecne záväzným 
predpisom. Tlačivá si môžete vyzdvih-
núť u správcu dane na prízemí – v kance-
lárii prvého kontaktu Mestského úradu 
Pezinok, prípadne ich nájdete na inter-
netovej stránke mesta. Okrem svojich 
identifikačných údajov v ňom uvedie  
daňovník len základné údaje potrebné 
na výpočet a vyrubenie dane.

Ak si daňovník nepodá daňové pri-
znanie, prípadne nedodrží termín na po-
danie daňového priznania, správca dane 
je povinný daňovníkovi uložiť pokutu.

referát miestnych daní a poplatkov

Upozornenie na podávanie priznaní 
k dani z nehnuteľnosti na rok 2020
»

Mesto Pezinok
vyhlasuje

VÝBeroVé koNaNia
na obsadenie pracovných pozícií:

vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia
vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva
referent účtovania
referent stavebného úradu
opatrovateľka v opatrovateľskej službe

Podrobné informácie o pracovných pozíciach a možnosti prihlásenia sa na vý-
berové konanie nájdete na stránke mesta Pezinok: www.pezinok.sk
Poslať CV a žiadosť o prácu na konkrétnu pozíciu, alebo všeobecne môžete na: 
kariera@msupezinok.sk

»
»
»
»
»

Mesto Pezinok hľadá šikovných ľudí, ktorí chcú pomôcť mestu, ľudí so skúse nosťami z rôznych odvetví, ktorí vedia pozitívne myslieť a hľadať efektívne riešenia.

PraCuJ Pre  SVoJe  MeSto PeZiNok

Termín podania daňového 
priznania je do 31. januára 2020.

Na verejnej diskusii sa zúčastnili de-
siatky obyvateľov dotknutej lokality. 
Situáciu prišli ozrejmiť primátor mesta 
Igor Hianik, zástupca primátora Marián 
Šipoš a referentka projektového riadenia 
a verejného obstarávania Gabriela Repo-
vá, ktorí zároveň odpovedali na otázky 
zo strany verejnosti. 

Úvodom sa prítomným prihovoril 
viceprimátor mesta M. Šipoš, ktorý vy-
svetlil okolnosti vzniku štúdie a dôvody 
zakreslenia predmetných parkovacích 
miest: „Mesto sa rozhodlo v rámci revita-
lizácie detských ihrísk Za hradbami č. 3, Za  
hradbami č. 34 a 1. mája využiť jednotli-
vé granty na získanie externých financií. 
Bola spracovaná jednoduchá projektová 
do kumentácia, ktorej súčasťou boli, okrem 
revitalizácie ihrísk, aj širšie vzťahy, ktoré 
zohľadňovali aj napr. parkoviská. Tie boli 
do dokumentácie zakreslené z toho dôvodu, 
aby sme sa presvedčili, či sú niekde vôbec 
možné plochy na to, aby sa splnil minimál-
ny počet parkovacích miest v zmysle Sloven-
skej technickej normy, teda jeden byt – jed-
no parkovacie miesto.”

Vzhľadom na viaceré požiadavky, kto-
ré v týchto lokalitách bude musieť mesto 
riešiť, bolo potrebné zamyslieť sa nad 
daným územím ako celkom.

„Zverejnený dokument je štúdiou, nie 
záväzným návrhom. To znamená, že sa len  
zamýšľa nad daným územím. Otvoril nie-
koľko hlavných tém, a  to je cyklodopra va, 
statická doprava – parkovanie, výsadba 
hlavných alejí, riešenie vnútroblokov, čo je  

v  tomto prípade prvá časť Za hradbami, 
kde je škôlka, druhá časť, ktorá je bližšie  
ku Karpatom a  potom časť 1. mája, čo je 
vlastne pokračovanie tohto sídliska,” do-
plnil primátor mesta I. Hianik. Zá ro veň  
zdôraznil, že ide o  materiál, ktorý bol 
v rámci predprojektovej prípravy finanč-
ne najmenej náročný a jedným z jeho zá-
merov bolo získať názory verejnosti, kto-
ré by sa do projektu následne zapraco-
vali. „Nie je problém redukovať par kovacie 
plochy, treba si len povedať, čo všetko to so 
sebou nesie a či sme ochotní to akceptovať.” 

Prítomným bola štúdia odprezento-
vaná spolu s  vysvetlením, na základe 
akých úvah mesto dospelo k jednotlivým 
riešeniam zakresleným v dokumen tácii. 

„V  súčasnosti sa riešia predovšetkým 
ihriská. Máme však predstavu, ako sa po-
sunúť ďalej. Môžem povedať, že  s realizá-
ciou parkovacích plôch sa v súčasnosti ne-
uvažuje v takej miere, ako boli nakreslené, 
ale boli nakreslené preto, aby zistili vzťah 
k  ihrisku, k  obyvateľom, k  cyklochodníku, 
k zeleni a mohli sme o tom diskutovať. Je to  
najlepší dokument na to, aby človek vyjad-
ril svoj názor. Zároveň je dostatok času, 
aby sa skorigoval do finálnej podoby, kde sa  
zabezpečia celomestské i lokálne požiadav-
ky,” dodal na vysvetlenie primátor mesta 
I. Hianik. 

• • •
Celú diskusiu i otázky, ktoré verejnosť 

zaujímali, nájdete na videozázname uve-
rejnenom na webovej stránke mesta. 

-nb-

 Obyvatelia lokalít 
Za hradbami 
 a 1. mája sa stretli
 na verejnej diskusii

Vzhľadom na petíciu obyvateľov z časti Za hradbami k téme budo vania 
parkovacích miest sa v  piatok 18. októbra konala verejná dis kusia. 
Predmetom diskusie bola štúdia, ktorá komplexne načrtla riešenie ve-
rejných priestorov. Jej súčasťou je cyklotrasa, parkovacia politika, ze-
leň, zadržanie vody a ihriská v lokalite Za hradbami a na ulici 1. mája.

»

Osobný bankrot

»
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Cieľom projektu je zozbierať príbe
hy Nenápadných hrdinov, ktorí išli pro
ti prúdu, nebáli sa postaviť mocným, 
boli prenasledovaní, perzekvovaní, či 
väznení. Tento rok sa konal 11. roč
ník, ktorého sa zúčastnili aj študentky 
z  Pezinka a  Bratislavy v  zložení Natá
lia Noskovičová, Radka Wagingerová 
a  Alžbeta Rajčanová. Ich úlohou bolo 
nájsť Nenápadných hrdinov, skontak
tovať ich, zozbierať informácie, foto
grafie, zabezpečiť zvukové nahrávky  
a spracovať historickú prácu. S  výsled
kami svojho úsilia sa rozhodli podeliť 
s čitateľmi mestských novín Pezinčan. 

Práca rozpráva príbehy až troch Ne
nápadných hrdinov – františkánov Cy rila 
Jaroslava Brázdu, Bernardína Antona 
Šmida a Lea Petra Rúčku. Všetkých troch 
spája Akcia Vír, ktorá bola vykonaná 15. 
februára 1983, a to práve ,,vďaka” Štefa
novi Náhlikovi – v tom čase už bývalému 
spolubratovi z  františkánskych rádov. 
Z noviciátu vystúpil v  roku 1977 spolu 

s Annou Majerčákovou, ktorú si zobral za 
manželku. V roku 1981 vystúpila z rehole  
aj jej sestra. Ich výpovede pomohli ŠtB 
k zorganizovaniu Akcie Vír na Slovensku.

Všetci traja pátri boli vzatí do väz
by do Justičného paláca v  Bratislave. 
Dňa 14. 7. 1983 prepustili p. Rúčku,  
p. Šmida a  p. Brázdu z  väzenia. Bolo 
to na podnet protestnej nóty voči väz
neniu františkánskych kňazov pre pre
zidenta Gustáva Husáka. Prišlo mu oko
lo 100 000 „pozdravov” od ľudí nielen 
z domácej pôdy, ale z celého sve ta. Dostal 
aj list podpísaný 87 signatármi – okrem 
Františka Mikloška napríklad aj Jánom 

Chryzostomom Korcom, Silvestrom 
Krčmérym, Rudolfom Balážom či Já
nom Čarnogurským. Traja františkánski 
kňazi boli prepustení oficiálne bez uda
nia dôvodu, neoficiálne bol na českoslo
venskú vládu vyvíjaný priveľký tlak zo 
zahraničia. Podľa slov Františka Miklo
ška Nemci napríklad hrozili ČSSR eko
nomickým embargom. Postupne z do 
nútenia poprepúšťali z väzby aj ostat
ných bratov zo Slovenska i Čiech. 

Súčasťou projektu Nenápadní hrdi
novia je i  slávnostné odprezentovanie  
a vyhodnotenie prác, ktoré sa usku toč
nilo v piatok 15. novembra. Študentky 
Natália Noskovičová, Radka Wagingero
vá a Alžbeta Rajčanová získali Zlaté pás
mo – ocenenie pre najlepšie práce celého 
ročníka.

Text: N. Noskovičová, 
R. Wagingerová, A. Rajčanová/-nb-

30. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE / KULTÚRA / INZERCIA 

Stĺpček po našem 
Drahý moji! Nevím, či toto bude vúbec 

stĺpek, pretože v minulém čísle sem sa pre-
padel dál dozadu a bol sem jako žalobnýček 
a né jako společensko-kritycký stĺpek s pá-
tej strany. Podla mna, uspešnost plátku za-
ručuje jeho aktuálnost, nezávislost, pekná 
grafika, čitatelnost a  pravidelnost článku, 
lachká dostupnost. Pa pekné obrásky. Preto 
si žádam pravidelne svoju pátu stranu na-
pravo hore!

Tento mesíc sa hodne zemlelo. Nevím, 
s ke rého konca začat. Začnem tricátym vý-
ročím. Nežnej. Sem velyce rát, že bola. Bol 
uš najvačí čas. Nehanbím sa za to, že sem 
bol jeden s prvých. Sem hrdý na to, že sem 
vydržal aš dodnes. Necícim krivdu. Teším sa 
ze slobody. Rešpektujem demokraciju. Stále 
sa učím. Napríklat, že rodzinu si nevybereš, 
ale kamarádu áno. Nebojím sa budúcnosci. 
Velyká polytika sa mochle. Jako by nebolo  
dost, Kapitán sce predĺžit moratórijum na  
volebné prieskumy. Velyký pezinský mag-
nát (VPM) Maznák to položil. Každopádne  
týto Vánoce a Silvestra budeme mat parád-
ne osladzené. Medzistranýcku toleranciju, 
lásku k  penezom a  blýžnym,  otpuščaným, 
ro  zumným rospočtem. K temu vzájemné 
že lána šeckého dobrého aš do 4,99 %! Jaký  
spletenec s teho vyleze, to sa dozvíme na jar.  
Mne by stačily štyri strany. Dokopy. Tak, ja-
ko indze ve svece, pravica, levica, prostred - 
nyca a extrémisci (hnedý, červený...). Len  - 
že v týchto volbách rozhodujú ludé. Tý, čo  
dóndu volyt. A  my máme na každý smer  
dve, tri strany. Navác ich prenyky, frak cije,  
odnože. Utečených, kúpených, vyhodze-
ných poslancú a  kandydátu. A ze záhrobá  
vylézaju strašáci, smejú sa jak pagáče 
u bap ky f trúbe. Babylon. Svet sa zbláznyl.  
Aby nebolo málo, naša pevná skala z  pio-
nierskeho domu od grasalkoviča párkrát za-
kopla. V Japonsku jej vetr jej ro sfúkal ofinu, 
v Brusely jej vlasy visely. Prúser je vymeno-
váný mladého Kováča za velvyslanca. Čo na 
tém, že bol kámoš s Kočnerem, šak spolu za-
čínaly. A nebohý dzetko na to uvalyl pre is-
totu amnestyju, aby bolo cicho. Ale Jurana?

To prehnala. Inkognyto ukázalo, že lúbi 
srandu a má strojček na zuby!

Z úctu váš Strýco Lajo

Nedeľa 1. 12. 

17.00 h – Rodina Adamsovcov
19.30 h – Valhalla

Streda 4. 12. 

19.30 h – Malá ríša

Štvrtok 5. 12. 

19.30 h – Výnimoční

Sobota 7. 12. 

17.00 h – Ľadové kráľovstvo 2
19.30 h – Šťastný nový rok

Nedeľa 8. 12. 

19.30 h – Šťastný nový rok

Streda 11. 12. 

19.30 h – Last Christmas

Štvrtok 12. 12. 

19.30 h – Last Christmas

Piatok 13. 12. 

19.30 h – Jumanji 3D

Nedeľa 15. 12. 

19.30 h – Jumanji

Streda 18. 12. 

19.30 h – S chuťou Toskánska

Štvrtok 19. 12. 

19.30 h – Drobné bájky

Piatok 20. 12. 

19.30 h – Čierne Vianoce

Sobota 21. 12. 

17.00 h – Detské - Troll
19.30 h – Star Wars 3D

Nedeľa 22. 12.
17.00 h – Detské - Troll
19.30 h – Star Wars

kusie sa žiaci základných škôl presunu
li do Minigalérie Domu kultúry, kde si 
pozreli výstava artefaktov socializmu 
a výtvarných diel, na príprave ktorej sa 
podieľali ich rovesníci. Táto výstava je 
prístupná širokej verejnosti do 6. de
cembra 2019.

Na prvé protesty študentov, založe
nie Verejnosti proti násiliu, ale aj na prvé 
porevolučné týždne a mesiace si zaspo
mínali priami i nepriami účastníci v dis
kusii s názvom Nežná nežne +30 –30. Or
ganizátorom bolo Malokarpatské múze
um so spoluzakladateľom pezinskej VPN 
Jánom Hacajom. Ako v úvode povedala 
pracovníčka múzea Eva Trilecová, voľba 
tohto miesta bola viac než symbolická. 
Študentov i  zakladateľov VPN v  Pezin
ku totiž v novembri 1989 prichýlila pod 
svoju strechu vtedajšia riaditeľka Malo
karpatského múzea Anna Dolská.

Na podujatí sa zúčastnil Ján Hacaj, 
vinár a poslanec Federálneho zhromaž
denia za VPN z rokov 1990–1992, herec 
a  hudobník Roman Féder, výtvarník,  
historik umenia a bývalý primátor Pezin
ka Oliver Solga, lekár a spoluzakladateľ 
VPN Peter Tatár, literárny vedec a spolu
zakladateľ VPN Peter Zajac, ekológ Mi
kuláš Huba a  historik Patrik Dubovský 
z Ústavu pamäti národa, ktorý diskusiu 
moderoval.

Nechýbali ani zamestnanci múzea 
ďalší pamätníci – vinár Pavol Boriš, so
meliér a fotograf Ľubomír Janečka, foto
graf Ján Štrba i hostia z  iných miest –  
Jožko Šimeček z  Modry, či výtvarník 
Fero Guldan. O hudobnú stránku veče
ra sa postarala speváčka Zuzana Homo
lová, ktorú hudobne sprevádzali Miloš 

Železňák a Samo Smetana.
Novembrové dni v   Pezinku priblíži

li ich aktéri Ján Hacaj, Roman Féder či 
Oliver Solga. Roman Féder ako študent 
Vysokej školy múzických umení sa zho
dou okolností vrátil s kolegom Milošom 
Laukom z Prahy v noci zo 17. na 18. no
vembra – obaja mali priame informácie 
o tom, čo sa odohralo na Národní třídě. 
Už cez víkend študenti robili plagáty, 
transparenty a  20. novembra sa začal 
okupačný štrajk na vysokých školách.

„Nemali sme mobilné telefóny, faxy boli 
dva, a  pritom bolo treba informovať ľudí 
o tom, čo sa stalo v Prahe. Robilo sa to na 
písacích strojoch a aj tu na pôde múzea pí-
sali ľudia materiály pre Pezinok,” povedal 
Roman Féder, pričom – podobne ako  
neskôr aj Oliver Solga – vyzdvihol ocho
tu vtedajšej riaditeľky múzea Anny Dol
skej, vďaka ktorej pod jeho strechou 
mohlo vzniknúť pezinské „Centrum 
Nežnej revolúcie”.

Vtedajší predseda Mestského národ
ného výboru Ivan Pessel umožnil v ne
deľu 26. novembra, v predvečer generál
neho štrajku, aby sa Roman Féder ako 
zástupca študentov zúčastnil na zasad
nutí Mestského výboru KSS a predniesol 
požiadavky študentov. Ostatní aktivisti 
čakali pred budovou. Zdalo sa im, že je 
Féder vo vnútri pridlho.

„Stáli sme tam, kým sa nezotmelo, po-
tom sme začali vykrikovať ´Pustite Roma-
na!´”, opisoval okamihy týchto dní Oliver 
Solga. Napokon Féder spolu s Pesselom 
vyšli von a oznámili, že v ten deň sa už 
konanie mítingu nedá technicky zabez
pečiť, preto sa zhromaždenie konalo 
na druhý deň – teda v deň generálneho 
štrajku. 

„Nedá sa povedať, že by sme sa nebáli. 

Báli sme sa. Ale už nebolo kam ustúpiť,” po
vedal Roman Féder. „Som šťastný, že sme 
to mohli zažiť, že sme tu boli, že sme urobili 
aj chyby a že tu môžeme takto sedieť. Už len 
to je niečo úžasné. A že máme z Pezinka pre-
zidentku, to je tiež úžasné.”

Ján Hacaj bol v  tom čase zamestna
ný vo Vinárskych závodoch. Keď vznikol 
30. novembra 1989 akčný výbor VPN, 
stal sa jeho podpredsedom. Za predse
du pezinskej VPN bol zvolený Vladimír 
Čečetka. Pre Pezinok bolo tiež dôležité, 
že sa podarilo zabrániť búraniu veľkej 
časti centra – viaceré ulice mali padnúť 
za obeť komunistickej výstavbe. „Zorga-
nizovali sme veľký míting v estrádnej sále 
,kultu ráku, kde prišlo okolo 600 až 700 ľu-
dí a podpísala sa petícia. Na základe tohto 
protestného mítingu a tejto petície sa nám 
podarilo zachrániť centrum pred búraním,” 
povedal Ján Hacaj.

Peter Tatár a Peter Zajac takisto po
skytli pohľad do centrálneho zákulisia 
hnutia VPN počas novembrových dní  
a priblížili jeho prerod na politický sub
jekt. Vyvrcholením príbehu bolo víťaz
stvo VPN v prvých slobodných voľbách,  
po ktorom Ján Hacaj zastupoval VPN 
vo federálnom a Vladimír Čečetka v slo
venskom parlamente.

Diskusia trvala až do večerných ho
dín, kým sa na námestí o 19.00 h začal 
avizovaný spomienkový koncert. Pred 
Pezinčanmi, ktorí nedbali na večerný 
chlad, zahrali na pódiu Roman Féder, 
Milan Konfráter, Ján Duban & hostia, 
Aďo Juráček a Peter Sýkora. 

Organizátormi spomienky na Nežnú 
revolúciu boli Mesto Pezinok, Pezinské 
kultúrne centrum, Malokarpatské mú
zeum Pezinok a TV Pezinok.

Program kina
december 2019 Spomienky Pezinčanov 

na No   ember 89 nevybledli 
ani po 30 rokoch
Dokončenie z 1. strany

Nenápadní hrdinovia je kultúrno-vzdelávací projekt OZ Nenápad-
ní hrdinovia je určený pre základné a  stredné školy. Jeho úlohou je 
sprostredkovať žiakom a študentom stretnutie s tými, ktorí okúsili na 
vlastnej koži hrôzu komunistickej totality, a s tými, ktorým režim vzal 
členov rodiny a príbuzných.

Študenti hľadali 
Nenápadných hrdinov
»
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Program 
Centra voľného
času Pezinok – 
december 
5. 12.
Mikulášske prekvapenie – 
Mama, ocko poď sa hrať – 
stretnutia s rodičmi a ich deťmi, 
každý štvrtok od 9.30 do 11.30 h

13. 12.
Vianočná slávnosť – 
vystúpenie detí z CVČ Pezinok 
v Dome kultúry Pezinok o 17.00 h

12. 12.
Vianočné ozdoby na stromček –
Mama, ocko poď sa hrať  – 
stretnutia s rodičmi a ich deťmi, 
každý štvrtok od 9.30 do 11.30 h
 
18.12. 
kubánsky podvečer – premietanie  
a rozprávanie o Kube o 18.00 h
v Čajov ni CVČ, Zámocký park

19. 12. 
Vianočné posedenie – pečieme 
ko lá čiky – 
Mama, ocko poď sa hrať – 
stret nutia s rodičmi a ich deťmi, 
každý štvrtok od 9.30 do 11.30 h

20.12.
Decembrová čajovňa – Vianočné
maš krtenie – 
čajovňa v prístavbe za hlavnou 
budovou CVČ je otvorená každý 
posledný piatok v  mesiaci od 18.00 
do 20.00 h

Bližšie informácie na 
www.cvcpezinok.sk,
facebookovej stránke CVČ, 
na tel.č. 0948 222 117.

Zmena programu vyhradená.

1. 12. o 16.00 h
ViaNočNá BeSieDka
Organizátor: Plavecký klub Polície Pezi-
nok (malá sála)

3. 12. o 19.00 h
uMeNie VraŽDy
Detektívna komédia so spletitou hrou 
a požiadavkou na vraždu manžela.
Predpredaj vstupeniek v  pokladni DK 
Pezinok a sieti ticketportal.sk.
(veľká sála)

5. 12. 17.00 h
VítaNie Mikuláša V MeSte
Program s Mikulášom, čertom a anjelom 
spojený s  rozsvietením mestského via-
nočného stromčeka
 
6. 12. o 8.30 h
Silly Bear a JaCk&Joe
10.15 h  Predstavenia pre žiakov  
ZŠ a SŠ v anglickom jazyku
11.45 h  Účinkuje: Divadelné centrum 
Martin
(veľká sála)

6.12. o 18.00 h
koNCert FSS raDoSŤ
(veľká sála)

7.12. o 19.00 h
ViaNočNá taNčiareň
Zabavte sa v rytme starých čias

Hlavný organizátor: Karpatská muška
(spoločenská sála)

8. 12. o 16.00 h
aHoJ roZPráVka
Dnes: SNeHuliačky a  PrVé Via-
NoCe
Účinkuje: Divadlo KASIA – pokračovanie 
cyklu rozprávok s detskou súťažou o SU-
PERDIVáKA (veľká sála)

9. 12. o 17.00 h
taNeC S Vločkou
Program tanečného odboru ZUŠ E. Su-
choňa (veľká sála)

10. 12. o 17.00 h
čaroVNá ZiMa – vernisáž výstavy 
bábik Ľudmily Šurinovej so zimnou te-
matikou (minigaléria)

11. 12. o 16.00 h
ViaNočNé PoSeDeNie – Únia žien
Organizátor: Únia žien MO Pezinok
(salónik)

13., 14., 15. 12.
ViaNočNé trHy S  kultÚrNyM 
PrograMoM
Predaj tradičného vianočného tovaru, 
vianočných dobrôt, s charitatívnym ba-
zárom, vianočným orlojom, tvorivými 

dielňami a kultúrnym programom
(Radničné námestie)

13. 12. o 17.00 h
ViaNočNá SláVNoSŤ CVč
(malá sála)

14. 12. o 18.00 h
Fragile – ViaNočNÝ koNCert
Predpredaj vstupeniek v  pokladni DK 
Pezinok (veľká sála)

15. 12. o 15.30 h
JeDNa DruHeJ riekla        
Cyklus čarovná hudba.
Organizátor: OZ EUTERPA
(spoločenská sála)

15. 12. o 17.00 h
koNCert SkuPiNy arioN
Koncert je spojený s krstom nového CD
(malá sála)

16. 12. o 17.00 h
čaroVNé ViaNoCe
Vianočný program ZŠ Bielenisko
(veľká sála)

17. 12. o 18.00 h
ViaNočNÝ koNCert Zuš
Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Su-
choňa (spoločenská sála)

19. 12. o 14.00 h
ViaNočNá BeSieDka Mš limbach
(malá sála)

20. 12. o 18.00 h
NiňoS latiNoS
Vianočné predstavenie Tanečnej školy 
pod vedením Zuzany Melicherikovej
(spoločenská sála)

21. 12. o 20.00 h
BraJgel
Koncert pezinskej kapely (malá sála)

31. 12. o 22.00 h
roZlÚčka So StarÝM rokoM 
a VítaNie NoVéHo roka
Oldies party (Radničné námestie)

atV – 4. 12., 11. 12.  od 16.30 
do 17.30 h – Anglický jazyk 
(bunka ATV)
atV – 12. 12. od 14.00 do 19.00 h – 
Zdravie z prírody 
(salónik)
atV – 3. 12. od 9.00 do 12.00 h – Fol-
klórne prejavy 
(salónik)

PriPraVuJeMe:
31. 1. 2020 o 18.30 h
kollároVCi – novoročný koncert

Literatúra v Radnici: kvapky na kameni
Hostia: Monika Kapráliková, Monika 
Kompaníková, Veronika Šikulová
Moderuje: Pišta Vandal Chrappa
Termín: 2. december 2019 o 19.00 h
Miesto konania: Radnica – cafe&wine bar, 
M. R. Štefánika 1

Skvelá veda – Život na lane
O živote visiacom na lane so špičkovým 
skalolezcom Martinom Krasňanským 
hovorí spisovateľ a publicista Márius 
Kopcsay.
Termín: 3. december 2019 o 17.00 h
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku

rozprávka má krídla! čítame deťom 
Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozpráv-
ky. Príďte si vypočuť, ako rozprávky číta-
me my! Vstup voľný.
Termín: 3. december o 14.00 h
Termín 17. december o 14.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Haló ste doma? 
Poďte sa hrať do knižnice! 
čítanie a herničky s deťmi 
Dopoludňajšie stretnutie pre malé deti, 
ktoré nechodia do škôlky (0–6) a ich 
rodičov. Vstup voľný.
Termín: 2. december o 10.00 h
Termín 16. december o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Stretnime sa so snehuliakmi –  
Július Belan
Neposedná beseda – podujatie  
pre dohodnutú skupinu
Beseda s autorom populárnych detských 
kníh
Termín 6. december o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

PrograM Pre Mš:
Poďme sa hrať do knižky
Dramatizované čítanie pre deti spojené 
s hrami a aktivitami 
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

PrograM Pre i. StuPeň Zš:
Vitajte v knižnici
Vítame všetky deti v našej knižnici. 
Porozprávame si o tom, ako funguje 
knižnica.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Horory našich pradedov
Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci 
a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. 
Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás 
majú desiť? 
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

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 v Pezinku

Neposedná beseda
Stretnutia v knižnici spojené s besedou 
o literatúre.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

PrograM Pre ii. StuPeň Zš:
Horory našich pradedov
Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci 
a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. 
Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás 
majú desiť? 
Termín: na program sa treba zahlásiť

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Folkloreisnotdead!
Ako vyzerá živý, autentický folklór? 
Existuje vôbec? A má vôbec šancu prežiť 
v konkurencii nových médií?
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Neposedná beseda
Stretnutia v knižnici spojené s besedou 
o literatúre
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Skvelá veda pre školy
Besedy moderované spisovateľom 
Máriusom Kopcsayom o vede, počasí, 
astronómii či ekológii a iných aktuálnych 
a zaujímavých témach
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Never každej volovine – hodina infor- 
 mačnej výchovy (pre 1. aj 2. stupeň)
Úvod do kritického myslenia, program je 
prispôsobený vekovej skupine
Máme  niekoľko okruhov – vyhľadávanie 
relevantných zdrojov, všeobecná 
bezpečnosť, bezpečnosť na internete...
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

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 v Pezinku

Súťaž Pezinok spieva, 
spievajte s nami 
sa nekoná
Výbor ZO ÚŽS v Pezinku oznamuje, 
že XXI. ročník súťaže Pezinok spieva, 
spievajte s  nami,  ktorá sa mala ko-
nať dňa 24. novembra 2019 v priesto-
roch Domu kultúry v Pezinku, sa ne - 
uskutoční. keďže sa do súťaže 
prihlásili len traja súťažiaci, nie 
je možné súťaž zrealizovať.

Program Malokarpatskej knižnice – december 2019

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

uPoZorNeNie: Na Všetky PoDuJatia Pre Mš, Zš aJ škD Je PotreBNé Sa ZaHláSiŤ!

PROGRAM PKC – DECEMBER 2019
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 Panelka slávila jubileum 
Základná škola Fándlyho vyučuje deti už 60 rokov. Svoje jubileum oslá
vila koncom októbra na slávnostnej akadémii, ktorej súčasťou bol re
trospektívny hudobnotanečný program žiakov zachytávajúci život 
školy od počiatku po súčasnosť. 

Eugen Suchoň sa narodil 25. septem-
bra 1908 v Pezinku. Bol synom organis-
tu, takže sa stretával s hudbou už od ra-
ného detstva. „Ladislav Suchoň, otecko 
môjho otca, bol v Pezinku regenschorim. 
V dome oproti Farskému kostolu nanebo-
vzatia Panny Márie, mal ako organista 
svoj dom. Tu sa narodili a vyrastali aj jeho 
traja synovia – Imrich, Eugen a najmlad-
ší Tonko,” zaspomínala si v  rozhovore 
pre časopis Pezinčan Danica Štilichová-
Suchoňová, dcéra slávneho skladateľa.

Popri hudbe mal Eugen Suchoň aj 
iné záujmy: priťahovalo ho výtvarné  
umenie a  rovnako bol veľkým fanúši-
kom futbalu, takže v pezinskom klube 
zastával post brankára. A tak nie náho-
dou patrí k prvým Suchoňovým dielam 
Pochod pezinského športového klubu. 
Predsa len najväčšou láskou sa však sta-
la hudba – hra na klavíri a komponova-
nie hudby.

Aby si mladý hudobník privyrobil, 
hrával na klavíri v pezinskom aj mod-
ranskom kine. A aby ušetril za autobus, 
v zime, keď boli cesty zamrznuté, cho-
dil z  Pezinka do Modry na korčuliach. 
Hral tiež v miestnej tanečnej škole maj-
stra Tyrolera. S priateľmi založil Salón-
ny orchester, v ktorom zastával miesto 
dirigenta a skladateľa.

Od roku 1920 navštevoval Eugen Su-
choň Hudobnú školu pre Slovensko, kde 
ho hru na klavír vyučoval profesor Fri-
co Kafenda. Neskôr, v  rokoch 1927 až  
1931 študoval na Hudobnej a drama-
tickej akadémii v  Bratislave, v rokoch 
1931 až 1933 pokračoval v  štúdiu 
skladby na Majstrovskej škole konzer-
vatória u profesora Vítězslava Nováka 
v Prahe.

V roku 1931 si rodina Suchoňovcov 
postavila malý domček v bratislavskej 
Petržalke, aby to mala do hlavného 
mes ta bližšie. Nikdy vtedy netušil, že 
práve toto územie obsadia v roku 1938 
Nemci. Mladý a  čerstvo vyštudovaný 
skladateľ sa teda pod tlakom okolností 
presťahoval do Bratislavy, kde ostal na-
trvalo, po celý život sa však rád vracal 
do Pezinka.

Prvou skladbou, ktorou sa Eugen 
Su choň preslávil, bola Baladická suita – 
prvý raz pred publikom zaznela v roku 
1936 v  Bratislave. V  ďalších rokoch 
ju uviedli v Prahe a v Drážďanoch, do 
repertoáru ju zaradili aj v Viedenskí 
filharmonici. Hrali ju v Rotterdame  
a Utrechte, v Bazileji, Budapešti, Buku-
rešti a v Záhrebe. V zahraničí interpre-
tovali aj Žalm zeme podkarpatskej. So-
natína pre husle a klavír op. 11 zaznela 
v roku 1939 na XVII. festivale Medziná-
rodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu 
(ISCM) v Krakove.

Operu Krútňava – ktorá bola nielen 
Suchoňovým prvým operným dielom, 
ale vôbec prvou slovenskou národnou 
operou – napísal Eugen Suchoň na ná-
met novely Mila Urbana Za vyšným 
mlynom. Vznikala v rokoch 1941–1949. 
Premiéru mala 10. decembra 1949.

Krútňava sa hrala v  pôvodnom na-
študovaní na 23 javiskách za hranicami 
od Uralu až po Tichý oceán. Podnietila 

rozkvet ďalšej slovenskej opernej tvor-
by a stala sa exportným dielom, kto-
ré zaznamenalo mimoriadne úspechy  
v zahraničí. Práve Krútňava sa stala naj - 
hranejšou slovenskou operou mimo 
Slovenskej republiky, presadila sa aj na-
priek stagnujúcemu kontaktu so zahra-
ničím, vyvolaným vtedajšou nepriazni-
vou politickou situáciou na Slovensku.

V  roku 1954 o  Krútňavu prejavila  
záujem opera v Linzi, o rok neskôr ma-
la premiéru vo vtedajšom Karl Marx 
Stadte (dnes Chemnitz), v Augsburgu 
(1956), Lipsku, Berlíne, Nordhausene, 
Weimare (1958), v Tbilisi, Kasseli, No-
rimbergu, Budapešti, Kluži, Poznani, 
Ka toviciach (1959), v Moskve (1961), 
v An tverpách (1968, obnovená pre-
miéra 1973), v Novom Sade (1968), 
Ľubľane (1972), v Osnabrücku (1976), 
Mníchove,  Saratove, a  tiež na univer-
zite v Lansing v štáte Michigan v USA 
v roku 1979.

Popri tom opera zaznela na všet-
kých slovenských a  českých operných 
scénach: Bratislava, Košice, Banská 
Bystrica, Praha, Brno, Liberec, Ústí nad 
Labem, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Opa-
va a České Budějovice.

Na umelecký štandard Krútňa-
vy nadviazal Eugen Suchoň v symfo-
nickej suite Metamorfózy. V  rokoch 
1952–1959 vytvoril prvú slovenskú 
historickú monumentálnu hudobnú 
drámu Svätopluk podľa predlohy Ivana 
Stodolu.

Napokon nemožno opomenúť ani 
pedagogické pôsobenie Eugena Sucho-
ňa späté s obdobím formovania profe-
sionálneho hudobného školstva na Slo-
vensku. Skladateľ vyučoval už od roku 
1933 na Hudobnej a dramatickej aka-
démii pre Slovensko v Bratislave, v ro-
koch 1941–1948 pôsobil na poste pro-
fesora akadémie. V rokoch 1947–1950 
učil aj na Katedre hudobnej výchovy na 
Pedagogickej fakulte Slovenskej univer-
zity v Bratislave. V rokoch 1950–1960 
pôsobil ako profesor a vedúci Katedry 
hudobnej výchovy na Vysokej škole pe-
dagogickej v Bratislave. Po zlúčení školy 
s Filozofickou fakultou Univerzity Ko-
menského (1960) tam ako profesor Ka-
tedry hudobnej vedy zotrval až do svoj-
ho odchodu do dôchodku v roku 1974.

Podieľal sa na založení Slovenskej 
filharmónie a  v  rokoch 1971–1982 
pôsobil tiež ako poslanec Slovenskej 
národnej rady (SNR).

Hudobný skladateľ Eugen Suchoň 
a autor nezabudnuteľnej opery Krútňa-
va zomrel 5. augusta 1993 v Brati slave. 
Prezident SR Ivan Gašparovič udelil Eu-
genovi Suchoňovi 1. septembra 2008 
pri príležitosti Dňa Ústavy SR Rad  
Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam 
za mi moriadne zásluhy v oblasti rozvo-
ja hudobného umenia.

O  tom, nakoľko bol Eugen Su-
choň spätý so svojím rodiskom, sved-
čí aj príhoda, ktorú opisuje vo svojej 
spomienkovej knihe Denník z  noto-
vej osnovy: „Nastúpil som v Tatranskej 
Lomnici do električky, keď sa mi zrazu 
prihovoril istý Pezinčan. Nepoznal som 
ho, ale z reči vysvitlo, že bol živým, oči-
tým svedkom mojej futbalovej kariéry. 
Pospomínali sme si, pobesedovali, podali 
si ruky. Pezinčan si prisadol späť k svoj-
mu spolucestujúcemu a nadšene, tak, 
aby to počuli aj ostatní cestujúci, zvolal:  
– Viete kto to je? To je Eugen Suchoň!  Ten 
skladateľ? – obrátil sa na neho spoluces-
tujúci. – Či je skladateľ, veru ne viem. Ale  
u nás v Pezinku chytal za športový klub. To 
bol brankár! – hrdo vyhlásil môj Pezinčan.”

ky

KULTÚRA

»

 Legendárna 
 opera Krútňava 
 má 70 rokov

Má už 70 rokov, ale je stále mladá a svieža. Najslávnejšia slovenská 
opera Krútňava mala premiéru v  roku 1949. A  je pevne spojená aj  
s Pezinkom, keďže práve z nášho mesta pochádza jej autor, významný 
slovenský skladateľ Eugen Suchoň.

Pravidelné vyučovanie na ZŠ Fándly-
ho sa začalo 23. októbra 1959. Odvtedy 
prešlo bránami  školy množstvo žiakov, 
učiteľov i nepedagogických zamestnan-
cov, ktorí v  priebehu rokov na škole 
pôsobili. Vďaka vtedy novej povinnos-
ti – prezúvať sa na vyučovanie – získali 
žiaci prezývku Papučkári. Tá sa časom 
vytratila, ostalo avšak pomenovanie 
Panelka, pod ktorým školu pozná celý 
Pezinok i okolie. Počas svojej existencie 
zažila Panelka mnohé zmeny. Dnes je 
súčasťou siete Škôl podporujúcich zdra-
vie, medzinárodnej siete akadémií in-
formačných technológií, využíva prvky 

integrovaného tematického vyučovania 
a  rôzne inovatívne vyučovacie metódy 
ako je napr. Hejného matematika, me-
tóda Sfumato pre splývavé čítanie či 
nová forma výuky cudzích jazykov Jolly 
Phonics. Zotrvali však aj aktivity, ktoré 
majú na škole dlhoročnú tradíciu.  Fol-
klórniček vedie deti k tancu, spevu a hre 
na hudobných nástrojoch už 60 rokov. 
40-ročnou históriou sa zase môže pýšiť  
športová gymnastika, v ktorej žiaci do-
sahujú skvelé výsledky.

Ku krásnemu veku Panelke gratulu-
jeme a prajeme veľa síl a energie do ďal-
ších rokov.            nb

Cieľom festivalu je udržať v  pove-
ddomí význam osobnosti a  diela  

vzácneho pezinského rodáka, hudob-
ného skladateľa, národného umelca  
a tvorcu slovenskej národnej hudby  
Eugena Suchoňa.

Festival vytvára platformu pre-
zentácie najlepších výsledkov základ-
né ho umeleckého školstva na Sloven-
sku. Zároveň je priestorom pre spoloč-
né stretnutia, vzájomné spoznávanie 
a  odo vzdávanie skúseností mladých 
umelcov, ich pedagógov a  poslucháč-
skej verejnosti. 

Vyvrcholením festivalových koncer-
tov je záverečné vyhlásenie laureátov. 
Odborná porota zložená z  pedagógov 
VŠMU a  konzervatórií – Peter Pažic-
ký, Marta Braunsteinerová a  Róbert 
Karvay – rozhodla, že Laureátom 13. 
roč níka Festivalu Eugena Suchoňa 
v sólovej hre sa stal talentovaný mladý 
klavirista Kamil Kulich zo ZUŠ v Boj-
niciach. Titul Laureáta Festivalu Euge-
na Suchoňa v komornej hre získalo trio  
zo ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnav-
ského v  Trnave – Nina Kristína Mi
cháliková (husle), Martina Ruttma
rová (violončelo) a  Zuzana Reiffer
sová (klavír). Cena primátora bola 
ude lená vynikajúcej flautistke Karin 
Vozárovej zo ZUŠ v Novej Bani a ce nu 
poroty si odniesol malý violonče lista 
zo ZUŠ Eugena Suchoňa v  Bratislave 
Hugo Jurašek. 

Hosťami koncertov boli koncertný 
klavirista Ivan Koska a  Laureát 12. 
ročníka FES Pavol Bohdan Zápotoč
ný z Martina, ktorí ponúkli na vysokej 
interpretačnej úrovni aj niekoľko ume-
lecky náročných Suchoňových kompo-
zícií. Je potešujúce, že naše pozvanie 
účinkovať na FES prijali aj mladí hu-
dobníci z Holandska z mesta Voorburg 
pri Haagu, s ktorým naša ZUŠ nadvia-
zala v septembri peknú spoluprácu. 

Medzi najlepšími mala svoje zastú-
penie aj pezinská ZUŠ – husľový duet 
Emma Lásková a Jerguš Čermák, klavi-
rista Andrej Mojžiš a violončelisti Ella 
Dočolomanská a Tomáš Horenitzki. 

Slávnostnú atmosféru festivalu 
umocnila aj návšteva vzácnych hostí 
– Petra Štilichu, manžela Danice Štili-
chovej-Suchoňovej a  svetoznámeho 
oper ného speváka Petra Dvorského. 

Srdečné poďakovanie patrí všetkým,  
bez ktorých by tento krásny hudob-
ný projekt nebolo možné zrealizovať:  
Mes tu Pezinok, Bratislavskému samo-
správnemu kraju, Oblastnej organizá-
cii cestovného ruchu Malé Karpaty, 
Pezinské mu kultúrnemu centru, re-
klamnej agentúre Sedem, Občianske-
mu združeniu pri ZUŠ E. Suchoňa v Pe-
zinku, mediálnym partnerom TV Pe-
zinok, mesačníku Pezinčan ale aj mno-
hým ďalším, ktorí pomohli a podporili 
Festival Eugena Suchoňa v Pe zinku.

Text: Z. Andelová, foto: ZUŠ

 Festival Eugena Suchoňa
 má za sebou 13. ročník

Posledný októbrový víkend patril Festivalu Eugena Suchoňa. Mladí  
hudobníci z celého Slovenska – víťazi v národnej alebo medzinárodnej 
interpretačnej súťaži základných umeleckých škôl – sa v Pezinku stretli 
už po trinástykrát.

»

»
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Mesto Pezinok 
pozýva na 
prednášku o počasí

Pre záujemcov z radov verejnos-
ti a  účastníkov akadémie tretieho  
veku sa 26. novembra o 16.00 h usku-
toční v  Malej sále Domu kultúry 
bezplatná prednáška meteorológa 
a klimatológa Pavla Matejoviča.

Témou prednášky bude počasie ke-
dysi a dnes. Dozviete sa, čo znamenajú 
termíny, s ktorými sa bežne stretávame 
v predpovediach počasia, na akú dobu 
sa dá predpovedať počasie, ako sa pred-
povedalo v minulosti a dnes i  to, prečo 
niekedy predpovede počasia nevyjdú. 
Hovoriť sa bude aj o klimatickej zmene 
a globálnom otepľovaní.          atV

Betlehemské svetlo 
príde aj do Pezinka

V  sobotu 21. decembra v  ranných  
hodinách sa rozídu vlaky so skautmi, 
ktorí roznesú Betlehemské svetlo po ce-
lom Slovensku. Počas tohto dňa sa svet-
lo do stane do viac ako 300 miest a obcí 
po Slo venska od západu až na východ, 
od severu až na juh.

Betlehemské svetlo príde aj k nám do 
Pezinka. Pezinčania si ho budú môcť od-
páliť od pezinských skautov 23.decem-
bra od 10:00 do 19:00 h na radnič-
nom námestí pri Mariánskom stĺpe 
a priniesť si ho do svojich domovov. 

Malý plamienok sa odovzdáva osob-
ným odpálením plamienka zo sviečky na 
sviečku, z ruky do ruky medzi miliónmi 
ľudí vo vyše 30 európskych a ďalších 
krajinách. Posolstvom Betlehemského 
svetla je šíriť pokoj a mier v ľudských 
srdciach presne tak, ako sa od človeka 
k človeku šíri plameň Betlehemského 
svetla. Šírením plamienka chceme  spo-
jiť všetkých ľudí na Slovensku do jednej 
reťaze Svetla ľudí  Slovenska.

text a foto:
61. zbor Modrý oblak Pezinok

Festival Ekotopfilm 
mení pohľad na svet

ekotopfilm ani tento rok neminul 
Pezinok. Festival so 46-ročnou tradí-
ciou priniesol opäť množstvo skve-
lých dokumentárnych filmov z celé-
ho sveta i otvorenú diskusiu o otáz-
kach trvalo udržateľného rozvoja 
a ochrany životného prostredia. 

„Náš festival je rozdelený do dvoch čas-
tí – na junior festival a   premietanie na- 
 šich víťazných filmov z hlavného súťažné-
ho festivalu, ktorý bol v Bratislave a Ban-
skej Bystrici začiatkom mája,” povedal 
za Ekotopfilm Tomáš Bielovič. Doobe-
die bolo venované žiakom základných 
a  stredných škôl, pre ktorých boli pri-
pravené bloky viacerých krátkych filmov 
a sprievodný program na tému globálne 
otepľovanie a klimatické zmeny.

Poobedie už patrilo širokej verejnosti. 
Od 16.00 do 21.30 h sa v dome kultúry 
premietali najlepšie dokumentárne filmy 
za minulý rok. Zároveň sa mohli náv-
števníci  zúčastniť zaujímavej prednášky 
o  Sumatre – o čistení pláží od nánosov 
plastov, o záchrane dažďových pralesov 
či boji proti pytliactvu.

Cieľom festivalu je inšpiratívnym 
spô sobom meniť správanie spoločnosti 
vo vzťahu k životnému prostrediu. Kaž-
doročne sa začína už v máji, kedy je od-
bornej porote predstavených 60 doku-
mentárnych filmov. S víťaznými snímka-
mi následne Ekotopfilm navštevuje kraj-
ské a okresné mestá po celom Slovensku.

-nb-

Žiaci tvorili 
z plodov jesene

Na Zš kupeckého aj tento rok 
využili krásu jesennej prírody. Jej 
plody použili ako tvorivý materiál 
v  jesenných dielničkách, ktoré sa 
uskutočnili 22. októbra v  priesto-
roch školy. 

Tvorivých dielní sa okrem žiakov 
školy zúčastnili aj ich rodičia i starí ro-
dičia. Priniesli si nielen množstvo ma-
teriálu – tekvice, gaštany, žalude, šípky, 
šišky, farebné listy – ale aj dobré nápa-
dy. Pri práci so svojimi deťmi prejavili 
zručnosť, tvorivosť, nápaditosť a fantá-
ziu, vďaka čomu pod ich rukami vzni-
kali ježkovia, pavúčiky, motýle, mačič-
ky, veveričky, ne topiere či strašidelné 
svetlonosy. Vytvorené dielka zdobia 
priestory školy. Všetkým zúčastneným 
patrí vďaka za prejavenú aktivitu a milú 
spoluprácu.            i. kapranová

Spojiť remeselné majstrovstvo s  umeleckým stvárnením 
sa už niekoľko desaťročí darí majstrovi dreva – Pezinčano-
vi Jánovi Pribulovi (nar. 1949). Fortieľ a grif úspešne spojil 
s „kumštom” a svoj talent pretavil do sôch a objektov, ktoré sú 
hodné našej pozornosti. Popritom zatlačil do úzadia túžbu za 
každú cenu vyniknúť a drevo nútiť do neprirodzených tvarov 
alebo  polôh. Dal mu slobodu a voľnosť, len ho trošku dotvoril 
a „nasmeroval”. Pretože on si drevo nielen ctí, ale ho aj cíti, 
vníma jeho hmotu a štruktúru, zvýrazňuje to, čo je v  ňom 
ukryté. Rukami, očami a najmä srdcom. Drevo sa mu za to 
odvďačuje tým, že sa podvoľuje jeho umeleckým predstavám 

a víziám. Citlivým prepojením prírodných vlastností „živého”-
materiálu s kreatívnym chápaním tvaru a vnímaním štruktú-
ry dreva sa mu podarilo dosiahnuť niečo, čo možno slovami 
opísať ako súzvuk. Súzvuk ako jednota umelca, idey a hmoty – 
teda ideálny stav, o ktorý sa tvorivý človek snaží po celý život. 

Sochárske dielo Jána Pribulu vznikalo popri jeho profesio-
nálnom živote, ktorý je spojený s drevom a jeho tvarovaním, 
s výrobou interiérov a nábytku. Je to hodnotné sochárske die-
lo, ktoré nie je len koníčkom, alebo „pridruženou” výrobou. Je 
tu vážna a rôznorodá sochárska tvorba v dreve. Kvalitná svoji-
mi technickými parametrami a rovnako tak umeleckým stvár-
nením. Drevo vďaka jeho výtvarnému snaženiu žije ďalej svoj 
druhý plnohodnotný život v ateliéri, v interiéri bytu či v ga-
lérii. A všade sa stáva centrom pozornosti, nositeľom príjem-
ného zážitku a dôležitým dotvorením akéhokoľvek priestoru.

Pre autora je typické zjednodušenie tvaru, jasnosť výpovede 
a majstrovské spracovanie dreva. Stupeň abstrahovania sme-
rom k znakovosti a symbolike je už len výsledkom pochopenia 
umeleckej skratky, zjednodušenia ako prejavu skromnosti, ale 
aj sily a snahy o jednoznačnosť výpovede. Výsledkom je socha 
a objekt oprostený od zbytočných detailov, jasný v posolstve, 
vyhotovený v  neopakovateľnom a  ničím nenahraditeľnom 
materiáli. V tejto súvislosti však treba spomenúť aj kongeniál-
ne používanie iných materiálov a farieb. Použitie kovu nie je 
samoúčelné, skôr vyvoláva kontrast a  napätie, ktoré drevu 
neubližuje, ale podčiarkuje posolstvo alebo príbeh, ktorým sa 
nám prihovára. A farebné plochy ešte viac dávajú vyniknúť 
kresbe a  štruktúre dreva, jeho nenapodobniteľnosti vrátane 
vy užitia letokruhov či anomálií.

Kolekcia sôch a  objektov Jána Pribulu je pre mnohých  
z nás novým, doteraz netušením poznatkom a  príjemným 
zá žitkom. Celá kultúrna verejnosť, a  nielen tá pezinská, 
má čo dobiehať v  snahe spoznať jeho kvalitnú a rôznorodú 
umeleckú tvorbu. Zostáva nám preto zaželať umelcovi veľa 
zdravia a  tvorivej energie a  ešte veľa originálnych nápadov  
a posolstiev zakliatych do dreva.

Sochy, reliéfy a  drevené objekty Jána Pribulu si možno  
prezrieť v  jeho súkromnej galérii na Viničianskej ceste (Tali-
hof).

text: o. Solga, foto: J. štrba 

a mesto 
Pezinok 
ocenili 
darcov krvi

Slovenský červený kríž a zástup-
covia mesta odovzdali v  ponde lok 
11. novembra na Mestskom úrade  
Pezinok plakety prof. MuDr. Jana 
Janského a  medaily  prof. MuDr. 
Jána kňazovického za mnohoná-
sobné darovanie krvi.

Darcom z  Pezinka a  blízkeho okolia  
bolo udelených 37 bronzových, 22 strie-
borných, 15 zlatých, 3 diamantové Jan-
ského plakety a  jedna medaila prof. 
MUDr. Jána Kňazovického, ktorá pred-
stavuje najvyššie ocenenie v  rámci dar-
covstva krvi. Darcom ďakujeme a gratu-
lujeme k oceneniam.          -nb-

Svätomartinské 
požehnanie vína 
nechýbalo 
ani tento rok

Na sv. Martina sa v Mestskej vinoté-
ke na Radničnom námestí uskutočnil 
už 25. ročník Svätomartinského požeh-
nania mladého vína. Slávnosti sa zú-
častnili členovia Združenia pezinských 
vinohradníkov a  vinárov, zástupcovia 
mesta a mestských organizácií, pezinskí 
duchovní a sympatizanti združenia, kto-
rí vinárom pomáhajú pri rôznych akti-
vitách počas celého roka. Hostí privítala 
predsedníčka Združenia pezinských vi-
nohradníkov a vinárov Oľga Bej dáková. 
Počas svojho príhovoru prezradila, na 
aké vína sa môžeme tešiť v  nasledujú-
com roku: „Tieto mladé vína nám ukazu-
jú, čo budeme piť v  roku 2020. Vyzerá to 
tak, že tento rok bude pre biele a  ružové 
vína kvalitatívne lepší. Budú aromatickej-
šie a sviežejšie, pretože hrozno ma lo ideál-
ny pomer kyselín, ktoré zacho vali optimál-
ne Ph,” povedala O. Bejdáková a zá roveň 
vyjadrila želanie, aby vinohradníctvo 
v Pezinku aj naďalej prekvitalo.

-nb- 

Sochy a drevené objekty 
majstra Jána Pribulu

Asi stovka detí spolu s  rodičmi 
a starými rodičmi rozžiarila uličky 
Grinavy svojimi lampiónmi počas 
Svätomartinského rozprávkové-
ho lampiónového sprievodu, kto-
rý viedol Martin na „bielom” ko - 
ni. Nechýbali ani rozprávkové by-
tosti – Marfuška, Perinbaba, Shrek, 
Jánošík, pirát ska loď, vodník, princ 
a  princezná, ježibaba v  per níkovej 
chalúpke či Bob staviteľ aj so svojím 
bagríkom. 

Organizátori sa tešia z  vyda-
reného podujatia a  aj touto cestou 
ďakujú všetkým hosťom, ktorí poc-
tili podujatie svojou náv števou. 

text a foto: 
aktivity grinava 

Grinavu zaplnili svetielka lampiónov

V  Základnej škole na Kupeckého 
sa koncom októbra konali tvorivé 
dielne, ktorých sa zúčastnili aj se-
niori z  Domovu sociálnych služieb 
a  zariadenia pre seniorov Pezinok. 
Spolu so žiakmi sa zapojili do spoloč-
ných tvorivých činností. Veľký záu-
jem vzbudili techniky ručných prác, 
ktorým sa venovali ešte naše staré 
mamy. Spoločne háčkovali, vyšívali 
a  štopkali. Seniori prežili príjemné 
chvíle v  spoločnosti detí,  mladých 
ľudí a učiteľov. 

Riaditeľka školy Katarína Volán-
ková poďakovala seniorom a žiakom 
za milé tvorivé stretnutie,  obdarila 
prítomných kvetinami a pozvala se-
niorov na návštevu opäť o rok. 

text a foto: DSS a ZPS Pezinok 

 Deti a seniorov spojili tvorivé dielne
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V Dennom centre na 
Kollárovej oslávili jubileá

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli dňa 28. 10. 2019 na pezinský cintorín od
prevadiť na poslednej ceste našu mamu, babku, prababku a tetu 
Františku Sandtnerovú, rod. Tóthovú, 

ktorá zomrela po ťažkej chorobe 24. októb ra vo veku nedoži
tých 90 rokov. Osobitne ďa kujeme rímskokatolíc kemu fará
rovi v  Pezin ku vdp. Jánovi Ragulovi za vykonanie pohrebných 
obra dov, kapucínom br. Tomášovi Konco vi a br. Františkovi Al
bertymu za ce leb rovanie pohrebnej sv. omše, po hrebnej služ
be Me moria a  opatrova teľkám, ktoré sa o  ňu s  láskou starali. 

Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti, slová útechy, kvetinové dary a mod litby  
za zomrelú.                        Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE

Úvod patril básňam o jeseni v poda
ní Helenky Še bovej, Márie Čemanovej 
a  Márie Markeovej. Deti zo  ZŠ pred
niesli krásne básne a  zatancovali mo
derné tance plné radosti a detskej hra
vosti. Atmosféra milých prianí a piesní 
pokračovala vystúpením členov súboru 
Obstrléze. 

Nezabudlo sa ani na jubilantov. Ve
dúca súboru Darinka Kontárová zosta
vila zmes piesní, ktorými speváci pote
šili našich seniorovjubilantov. Mnohí 
si s radosťou zaspievali i zatancovali na 
známe ľudové piesne. Za krásne chvíle 
patrí vďaka všetkým účinkujúcim.

Text a foto: DSS a ZPS Pezinok 

Október, je mesiacom, kedy nielen 
staršia generácia vníma vlastný vek 
a obhliada sa v spomienkach do zapísa
ných stránok knihy života, ale aj mlad
šia generácia si väčšmi uvedomuje pev
né miesto, ktoré v  ich živote zaslúžene 
patrí starým či prastarým rodičom. Úcta 
k  človeku je veľmi dôležitá, a  to nielen 
v  tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti 
a mala by byť súčasťou každého z nás.

V mesiaci október, ktorý je vyhláse
ný za mesiac úcty k  starším, pripravilo 

Za riadenie opatrovateľskej služby na 
Komenského ulici pre svojich seniorov 
stretnutie so skupinou Samorast a pani 
Olšovou, členkou divadla Kasiopea 
z  Budmeríc. Svojimi piesňami, veselý
mi príhodami a vtipmi vyčarili všetkým 
dobrú náladu. 

Návštevou potešili aj čle novia diva
dielka DSS Báhoň s programom Pytačky, 
deti z MŠ G. Peknika, Pe zinok, MŠ Bys
trická, Pezinok a žiaci zo Spojenej školy 
Pezinok, ktorí svojimi milými a veselými 
vystúpeniami plnými básničiek a  pes
ničiek vyčarili nielen úsmev, ale aj slzu 
v  oku všetkým členom zariadenia. Zá
verom deti všetkých seniorov obdari
li vlastnoručne vyrobenými drobnými 
darčekmi, za ktoré im seniori odovzdali 
sladkú odmenu.

Pani učiteľkám, ktoré sa s deťmi po
dieľali na príprave programu, i všetkým 
zúčastneným ďakujeme za pekne strá
vené chvíle.

Zariadenie opatrovateľskej služby 
Pezinok 

Dňa 16. 10. 2019 sme si 
pripomenuli  1. výročie 
úmrtia Mgr. Františka 
Somorovského. S  lás
kou spomínajú manžel
ka, synovia s  rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 22. 10. 2019 uply
nulo 13 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, 
svokor a  dedko Milan 
Cibulka. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú 
spomienku. Dcéra s  rodinou.

Odišiel si od nás ako krásny sen,
bez šance povedať: Zbohom, už neprídem.
Zostali spomienky a odkaz jediný:
Chýbaš nám, v kruhu našej rodiny.

Dňa 26. 10. 2019 uply
nuli 3 roky, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
otec, dedko, pradedko 
a  svokor Rudolf Miha
lovič. S  láskou spomí

najú deti  Anna a Rudolf  s  rodinami.

Už nevidíte slnko, krásny deň,
na Cajlanskom cintoríne snívate
svoj večný sen.
Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k vám zavedie.
V neznámy svet odišli ste spať,
zaplakal každý, kto vás mal rád.
Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budete v srdciach tých,
ktorí vás milovali.
Dňa 28. 10. 2019 sme si 
pripomenuli 4. výro čie 
smrti našej milova nej 
mamy Evy Márie Ha

berlovej  
a dňa 14. 11. 2019 sme si 
pripomenuli 13. výročie 
smr ti nášho milované
ho otca Jána Haberlu. 
S  láskou spomína smú

tiaca rodina.

Dňa 6. 11. 2019 uplynu
lo15 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, svokor 
a dedko Pavel Bubeník. 
Kto ste ho poznali, venuj
te mu tichú spomienku. 

Synovia s rodinami.

Dňa 7. 11. 2019 uplynu
lo 20 rokov, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
otec Emil Ondrejkovič. 
Venujte mu prosím tichú 
spomienku. S  láskou, 

vďakou a úctou spomínajú synovia s ro
dinami.

Odvtedy prešli dni, hodiny a minúty
a svet je bez Teba taký otupný.
Chýba nám Tvoja prítomnosť, 
Tvoj úsmev a láskavosť.
Chýbajú nám Tvoje rady
Chýba nám to, čo sme mali radi.

Dňa 8. novembra 2019 
uplynú 2 roky, čo nás na
vždy opustil náš milova
ný syn, brat, krstný otec 
Ing. Jozef Juráš. S lás
kou a úctou si spomínajú 

rodičia, brat Juraj s  manželkou Marce
lou, krstné deti Zuzka a Miško.

Iný si v tento deň prajú zdravie, šťastie, 
lásku. My položíme iba kyticu ruží 
a pokropíme slzami.
Dňa 28. 10. 2019 sme si pripomenuli ne
dožité 70. narodeniny Ivana Pätoprsté
ho ml. a dňa 13. 7. 2019 uplynulo 13 ro
kov od jeho úmrtia. Česť jeho pamiatke. 
Manželka Anka s deťmi a brat Igor s rodi
nou.

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

Dňa 7. 11. 2019 uplynul  
1 rok, čo nás opustil man
žel a  otec Jozef To má
nek. S  láskou a  úctou 
spomína celá rodina. Kto 
ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.

Dňa 12. 11. 2019 uply
nuli 2 roky, čo nás opus
til drahý manžel, otec 
a  dedko Milan Nosál. 
Kto ho poznal, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 16. 12. 2019 si pripomenieme nedo
žité 90. narodeniny Ivana Pätoprstého 
st. Kto ste ho poznali, venujte mu pro
sím tichú spomienku, syn Igor s rodinou 
a nevesta Anka s rodinou.

Aj keď čas beží ako voda,
Zabudnúť na Teba sa nedá.
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
V srdciach našich však žiješ spominekami.
Osud je veľmi krutý, nevráti, čo vzal,
zostali iba spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 15. 11. 2019 sme si 
s  veľkým smútkom pri
pomenuli 49. výročie na
rodenín našej milovanej 
Anitky Klamovej, rod. 
Bučekovej. Kto ste ju po

znali a mali radi, venujte jej prosím tichú 
spomienku spolu s nami. S láskou a úctou 
spomína smútiaca rodina.

Dňa 16. 11. 2019 sme 
si pripomenuli nedoži
té 90. narodeniny nášho 
ot ca Severína Mlyneka 
z Grinavy. S úctou a lás
kou spomínajú deti s ro
dinami.

Dňa 18. 11. 2019 sme 
si pripomenuli smutné 
1. výročie úmrtia náš
ho manžela, otca, syna 
a dedka a brata Ing. Pet
ra Slimáka. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na 
neho nezabudli. S láskou a úctou spomí
na smútiaca rodina.

Čas plynie, bolesť stále trápi, 
ale Teba nám už nikto nevráti.
Odišiel si navždy, niet ťa medzi nami,
V našich srdciach žiješ stále s nami.
Dňa 20. 11. 2019 uply
nulo 25. Rokov, čo nás 
opustil náš manžel, otec, 
dedko, pradedko Jozef  
Dvorský. S  láskou spo
mína manželka, deti s ro
dinami a  ostatná smútiaca rodina. Kto  
ste ho poznali, venujte mu prosím tichú 
spomienku.

Dňa 23. 11. 2019 uply
nulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
Rudolf Kopál. Kto ste 
ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Smú
tiaca rodina.

Navždy prestali pre Vás hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre Vás slnko hriať,
Ale Tí, čo Vás mali radi, 
nikdy neprestanú na Vás spomínať.
Dňa 25. 11. 2019 si pri
pomenieme 5 rokov od 
úmrtia nášho drahého 
otca, dedka a  pradedka 
Jána Doboša z  Grina
vy. 

Dňa 1. 12. 2019 uplynú 
4 mesiace, čo si pán po
volal našu drahú mamu, 
babku a  prababku Vio
lu Dobošovú. S  láskou 
spomínajú deti Ľubica, 

Oľga a Peter s rodinami.

Dňa 25. 11. uplynie 10 
rokov, čo nás navždy 
opustila vo veku 55 ro
kov naša drahá manžel
ka, matka , babička Ire
na Turanská. S  láskou 

spomínajú manžel, syn, dcéra, vnúčatá 
a  ostatná rodina. Ďakujeme všetkým, 
ktorí jej spolu s nami venujú tichú spo
mienku.

Dňa 29. 11. 2019 uply
nú 4 roky, čo nás opustil  
náš milovaný otec Jo
hann Ján Hanusek. 
Kto ste ho poznali, ve
nujte mu s  nami tichú 
spomienku. Deti s rodinami.

Dňa 29. 11. 2019 uply
nú 3 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
Ing. Anna Markovi
čová, rod. Hanusková.  
S úctou a bolesťou v 
srdci spomína manžel a syn. Zároveň si  
27. 12. 2019 pripomenieme jej nedo
žitých 73 rokov. Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomienku.

Dňa 29. 11. 2019 si pri
pomenieme 20. výročie, 
čo nás opustila naša dra
há krstná mama Justín
ka Nimerfolová z  Gri
navy. S láskou na ňu spo

mínajú krstné deti.

Čas plynie, smútok 
a  prázdno zostáva. Spo
mínajte s nami na nášho 
ocka Ladislava Hotové
ho. Uplynulo 7 rokov, čo 
navždy odišiel. Ocko chý
baš nám. S  láskou na teba spomíname. 
Manželka a deti s rodinami.

Dňa 30. 11. 2019 uply
nie 5 rokov, čo nás opus
tila naša drahá Mária 
Virgovičová. S  láskou 
spomínajú dcéry  syno
via s rodinami.

SPOMÍNAMEAj na Hrnčiarskej 
si uctili seniorov

 Mesiac október patril 
úcte k starším

Veľa šťastia, zdravia zaznelo 23. ok
tóbra 2019 v priestoroch Denného cen
tra na Kollárovej ulici v  Pezinku, kde 
bo lo pre členov klubu, ktorí v priebehu 
roka 2019 oslávili svoje životné jubileá 
– 70, 80, 85, 90 a viac rokov – zorgani
zované posedenie. Vzácne životné jubi
leum oslávila Oľga Kurucová a Mária 
Ma rkeová. Posedenia sa zúčastnili aj 

pra covníci Oddelenia sociálnej starost
livosti MsÚ v Pezinku Elena Černáková 
a  Milan Hýll, ktorí srdečne zablahože
lali jubilantom. Posedenie sa jubilan
tom veľmi páčilo. Veľkú vďaku vyslovili 
vedúcej Denného centra pani Bačíkovej 
a  členkám samosprávy klubu, ktoré im 
vytvorili príjemné prostredie.

E.P.  

Dom sociálnych 
služieb a zariade
nie pre seniorov  
Pezinok na 
Hrnčiarskej ulici 
zorganizoval pre 
svo jich obyvate ľov 
posedenie pri  
príležitosti mesia
ca úcty k starším. 
Kultúrny program 
pripravili deti 
zo ZŠ Ku peckého 
a folklórneho 
súbo ru Obstrléze 
z Pezinka.

Ďakujem vedúcej Referátu sociálnej 
starostlivosti Mestského úradu Pe
zinok Alene Černákovej za empatiu, 
ochotu a  profesionalitu pri riešení 
neľahkého sociálneho problému. 
Zároveň som rád, že ústretové sprá
vanie je bežné aj na iných odboroch 
Mestského úradu Pezi nok. Veľké ďa
ku jem všetkým.           Ľ. Rozbora  

POĎAKOVANIE
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Mladí atléti zo Športového triatlo- 
nnového klubu Pezinok sa vo štvr-

tok 17. októbra zúčastnili pretekov ko-
naných sa pod záštitou Slovenského 
atletického zväzu – Detský štafetový 
kros. Deti behali v zložení 2 dievčatá  
a 2 chlapci vzdialenosť 4x 600 m. Na 
štart sa postavili 2 štafety z ŠTK Pezinok. 
Družstvo “A” v zložení alexander kos-
toláni, Barbora Jakušová, Maxim 
Mihaľov a ema koleníková sa umiest-
nilo na 2. mieste, čím si zabezpečilo po-
stup na celoslovenské finále, ktoré sa 
uskutoční 23. novembra v Betliari popri 
MSR v cezpoľnom behu. Družstvo “B” sa 
umiestnilo na 8. mieste (z 20 družstiev)  
v zložení kristián rischer, kristínka 
adamčíková, Boris Mihaľov, Ni kol 
Slotíková.

Zastúpenie mali aj na bežeckom po-
dujatí PSa trnava polmaratón, ktoré 
sa konalo v nedeľu 20. októbra. Polma-
ratón si odbehla štafeta zložená z mlad-
ších a starších žiakov – Jakub Miklen-
čič, Hana Macháčková, alexandra 
Vitková a Jakub Jánošík. Výsledkom 
bolo skvelé 6. miesto (z 20 štafiet) s ča-
som 1:36:47 h. 

Naj lepší výsledok dosiahol Martin 
kopecký s umiestnením na 1. mieste v 
behu na 10,6 km s časom 39:53 min. v 
kategó rii muži do 39 r., ale aj na 1. mies-
te v absolútnom poradí. 

V behu na 5,3 km bol úspešný junior 
Matej Macháček, ktorý sa v kategórii 
muži do 39 r. umiestnil na 3. mieste  
s časom 19:19 min. V kategórii muži  
40–49 r. sa na 8. mieste umiestnil ró-
bert Vitko s časom 25:58 min. 

Na poludnie odštartovali aj detské 
behy, kde sa na 2. mieste v kategórii  
deti 7–11 r. umiestnil alexander kos-
toláni a v kategórii deti 11–15 r. Na-
tália Vitková na 5. mieste celkovo  
a  3. mieste medzi  dievčatami.

Všetkým športovcom srdečne bla-
hoželáme k perfektným výkonom a ďa-

kujeme za úspešnú reprezentáciu klu- 
bu a mesta Pezinok. 

text a foto: štk Pezinok

»

Záverečné 6. kolo Slovenského po-
nhára vo FootGolfe prebehlo 6. 

októbra v To mášove. Klub 1. SFGK 
Carpathians Slovakia zvíťazil v súťaži 
tímov, čím len potvrdil celkové druhé 
miesto, keď v sezóne v šiestich ko-
lách dva razy zvíťazil, dva razy obsa-
dil 2. miesto a po jednom raze 3. i 4.  
z ôsmich súťažných tímov.

Vo finále sa podarilo zvíťaziť v ka-
tegórii všetkých hráčov Absolut aj 
čle novi 1. SFGK Carpathians Slovakia 
Branislavovi Thronovi.  Vďaka tomu-
to víťazstvu sa posunul na celkové  
4. miesto v kategórii Absolut. 

V celko vom umiestnení Pohára  
v ročníku 2019, do ktorého sa započí-
tavalo naj lepších 5 umiestne ní, skon - 
čil na 6. mieste Tomáš Tengeri. 

Na ďalších mie stach sa v kategó-
rii Absolut umiestnili hráči v pora-
dí Tomáš Kikuš (12.), Pavel Podob-
ník (13.), Jozef Blaško (33.), Zden-
ko Topor (35.), Rastislav Blaško 
(38.) zo 71 klasifikovaných hráčov.  
V kategórii muži nad 45 rokov – se-
niori vybojoval opätovne ako minulý 
rok 3. miesto prezident klubu Rasti-
slav Blaško.

V piatom ročníku Slovenskej Foot-
Golfovej Tour po  2. mieste vo finálo-

vom ôsmom kole, ktoré prebehlo 12. 
októbra v Šuranoch, nakoniec 1. SFGK 
Carpathians Slovakia obsadil celkové 
4. miesto. V predchádzajúcich dvoch 
ročníkoch klub skončil na 5. mieste, 
takže je to malý posun vpred. 

V záverečnom kole po prvý raz 
vyhral mužskú kategóriu Branislav 
Thron, ktorý nabudený po zisku eu-
rópskeho bronzu tak vyhral finálo-
vé kolá pohára i tour. Thron ako je-
diný z hráčov klubu vyhral kolo tour  
i po hára v súťažnom ročníku 2019.

V celkovom poradí Tour medzi 
mužmi z klubu obsadil celkové 5. mie-
sto Tomáš Kikuš,  za ním 8. Branislav 
Thron, 14. Tomáš Tengeri, 22. Pa-
vel Po dobník, 31. Jozef Blaško a 36. 
Zdenko Topor. V kategórii seniori – 
muži nad 45 rokov skončil na 4. mies-
te Rastislav Blaško.

Footgolfisti 1. SFgk Carpathians  
Slovakia sa budú počas zimy pri-
pravovať najmä na 3. majstrovstvá 
sveta v Japonsku a zároveň priví-
tajú vo svojich radoch nových hrá-
čov zvlášť z Pezinka a okolia.

text a foto: 
1. SFgk Carpathians Slovakia

 Malí atléti 
 na Spajkyho
 pohári

V stredu 23. októbra odštartovali v Bra tislave 
preteky pod názvom Spaj kyho pohár, ktoré sa 
organizujú v každom kraji Slovenska. tréneri 
spolu s malými atlétmi zo Zš Jána kupeckého 
reprezentovali školu i  mesto v dvoch súťažia-
cich tímoch.

Spomedzi 19 družstiev sa žiakom opäť podarilo 
v  jednotlivých šiestich dis ciplínach zvíťaziť a postaviť 
sa na stupeň víťa  zov (Bobovský, knapčok, Macejka, 
Bobovská, H. šipošová, Nosáľová).

Veľmi sa darilo i druhému družstvu, ktoré zí skalo 
bronzový stupeň (Sališová, Hrnčiarová, Z. Bacho-
rík, škvara, štefanides, Maťaš).

text a foto: Zš kupeckého 

Footgolfisti dosiahli 
ďalší úspech

klub 1. SFgk Carpathians Slovakia si z celoročnej súťaže druhého 
ročníka Slovenský Footgolfový Pohár 2019 priniesol historicky prvé 
umiestnenie. Za celkové 2. miesto získal pohár, ktorý na vyhlásení vý-
sledkov prevzal prezident klubu rastislav Blaško.

 Pezinskí triatlonisti uspeli
 na krose i polmaratóne

triatlonisti z Pezinka sa počas októbra zúčastnili Detského šta fetového 
krosu i  bežeckého podujatia PSa trnava polmaratón. Úspešní boli na 
oboch súťažiach.

»

»
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V  dňoch 23.–27. októbra sa v  hlavnom meste Chile, v  Santiagu, konali XI. 
Majstrov stvá sveta kadetov, juniorov, U21 v  karate WKF. Pezinčanka Michae-
la Čukanová z klubu Karate Rapid Bratislava v silnej konkurencii 42 pre tekárok 
obsadila výborné 9. miesto v ka tegórii junioriek.                 text a foto: M. čukan

Slovenským šam-
piónom v behu  na 
50 km sa stal Mar-
tin knapčok zo šk 
eMko Pezinok.

V  nedeľu 20. ok-
tóbra 2019 sa pri 
Vodnom diele Žili-
na konal jubilejný 
30. ročník pretekov 
s  názvom Deň su-
pervytrvalca, ktorý 
je organizovaný ako 
Majstrovstvá Sloven-
skej republiky v behu 
na 50 km. 

Martin knapčok 
z ŠK EMKO Pezinok 
si so svojím časom 
3:41:58 h vybojoval 
titul Majster SR.

text a foto: 
Zš kupeckého 

V sobotu 12. októbra sa v Bratislave 
na Pasienkoch konali Jesenné majstrov-
stvá bratislavskej oblasti – Dlhé trate.  
Najstarší plavci z Plaveckého klubu Pe-
zinok (PK Pezinok) odplávali 800 m  
voľ ný spôsob. Na stupne víťazov vy-
stúpila Katarína Szabóová (2007), 
ktorá si vy bojovala 2. miesto s  časom 
11:05,55 a Veronika Behalová (2005), 
ktorá sa umiestnila na 3. mieste s  ča-
som 10:16,17.

V nedeľu 13. októbra 2019 sa konali 
plavecké preteky Šamorínska vlnka 
2. kolo. Z PK Pezinok sa zúčastnil re-
kordný počet plavcov – 57 detí, ktoré si 
vy skúšali 25-, 50- a 100-metrové trate. 
Plavci si odniesli najcennejšie zlaté me-
daily.

Treťou súťažou boli Majstrovstvá 
Slo venska v plávaní mládeže s Downo-
vým syndrómom, ktoré sa konali v Tren- 
 číne. Vynikajúci Šimon Jakuš sa stal  
troj násobným majstrom SR v dis cip-
línach 50 m prsia, 50 m voľný spôsob 
a 25 m voľný spôsob. Popri víťazstvách 
si za plával aj osobné rekordy, ktoré sú 
vý sledkom jeho dôslednej prípravy.

Skvelý úspech dosiahli plavci z  PK  
Pezinok aj na súťaži Veľká cena Púcho-
va, na ktorú sa z klubu kvalifikovalo 12 
plav cov. Výsledkom bolo 9 medailových 
umiestnení a niekoľko osobných rekor- 

dov. Katarína Szabóová (2007) si vyplá-
vala trikrát zlato, jedenkrát striebro 
a  jedenkrát bronz. Veronika Behalová 
(2005) získala dvakrát bronz, jedenkrát 
striebro a Jakub Lobo (2005) si domov 
odniesol striebornú medailu.

Gratulujeme a ďakujeme za skvelú 
reprezentáciu klubu i mesta.

text a foto: Pk Pezinok

Martin Knapčok sa stal 
majstrom v behu

 Pezinok mal športové
 zastúpenie v Chile

 Pezinskí plavci získali
 skvelé ocenenia

Počas druhého októbrového víkendu sa na Slovensku konalo viace-
ro plaveckých pretekov, v kto rých mal Plavecký klub Pezinok početné  
zastúpenie. Súťaží sa zúčastnilo 75 detí vo veku 7–15 rokov.

 Slovenský pohár 
v hádzanej mužov

V  stredu 16. októbra 2019 sa pred-
stavili pezinskí hádzanári z klubu ŠKH 
AGROKARPATY PEZINOK v  súboji 
osemfinále Slovenského pohára s  ex-
traligovým tímom MHC ŠTART Nové 
Zámky. V tomto zápase boli favoritom 

hostia, ktorí svoju rolu potvrdili, keď 
vyhrali 38:16.

Výsledok:
ŠKH AGROKARPATY Pezinok – MHC 
ŠTART Nové Zámky 16:38 (11:16)


