
......... Rýchla správa

#daňznehnuteľností

Podávanie priznaní 
k dani z nehnuteľnosti
na rok 2020

Daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností v priebehu roka 2019, je povin
ný podať do 31. januára 2020 daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie možno podať osobne, 
poslať poštou, alebo podať elektronicky (platí pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú elektronický občiansky 
preukaz a aktivovanú schránku správ na portáli www.slovensko.sk). Výpočet dane z nehnuteľností zrealizuje mesto 
Pezinok v zmysle platného VZN č. 15/2015. Úľavu na dani v zmysle tohto VZN majú osoby v hmotnej núdzi.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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Záchytné parkovisko pri železnič
rnej stanici v  Pezinku bolo odo

vzdané do predčasného užívania vo 
štvrtok 12. decembra 2019. Slávnostné
ho otvorenia sa zúčastnili minister do
pravy a  výstavby Slovenskej republiky 
Ár pád Érsek, predseda Bratislavského  
samosprávneho kraja Juraj Droba, ge
ne rálny riaditeľ Železníc Slovenskej re
publiky Igor Polák, generálny riaditeľ  
spoločnosti Skanska SK, a. s. Miroslav  
Potoč a primátor mes ta Pezinok Igor  
Hianik. „Je mi cťou, že môžeme dnes otvá
rať takúto významnú investí ciu. Je veľkým 
prínosom pre obyvateľov mesta aj obyva
teľov okresu, pretože v čase pracovných dní 

môžu záchytné parkovis ko využívať  hlav  ne  
klienti ŽSR, ale v čase víkendov alebo po du
jatí mesta je to príle žitosť, aby autá neata
kovali centrum mesta,” povedal primátor 
mesta Igor Hianik. 

Prístup pre cestujúcich je zabezpečený 
predĺžením jestvujúceho podchodu pod 
koľajou č. 5 a cestnou komunikáciou do 
priestorov parkoviska, kde je k  dispozí
cii výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový 
prístup k nástupištiam ŽST Pezinok. 
V blízkosti výťahu je k dispozícii 12 par
kovacích miest pre ZŤP. Parkovisko je 
oplotené, osvetlené a nechýba ani kame
rový systém. Prístup na parkovisko je 
z ulice Za dráhou, ktorá je napojená na 

Te helnú ulicu z jednej a Drevársku ulicu 
z  druhej strany. Dielo vyrástlo za niečo 
viac ako pol roka na voľnom priestran
stve neďaleko ŽST Pezinok. Investorom 
stavby boli Železnice Slovenskej repub
liky a zhotoviteľom spoločnosť Skanska 
SK, a. s. Záchytné parkovisko v Pezinku 
je súčasťou projektov ŽSR budovaných 
s finančnou podporou z fondov Európ
skej únie prostredníctvom Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra. 
Náklady na stavbu sa parkoviska sa spolu 
s vyvolanými investíciami na cestnej in
fraštruktúre v  rámci hlavného ťahu cez  
Pezinok vyšplhali na 2,5 mil. € bez DPH. 
Z dôvodu prístupu cestných motorových  
vozidiel na záchytné parkovisko bo li 
upra vené dve križovatky v  meste Pezi
nok, a to križovatka Drevárska a kri žovat 
 ka Moyzesova–Kalinčiakova.       el/tv

Záchytné parkovisko  
 už slúži verejnosti

záchytné parkovisko vybudované v lokalite za dráhou je otvorené. ces
tujúcej verejnosti je k dispozícii 291 parkovacích miest pre osobné moto
rové vozidlá a 30 stojísk pre bicykle.
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Výsadba nových stromov
Koncom minulého roka pribudlo  

v Pe zinku dvadsaťštyri nových stromov 
väčšieho vzrastu s obvodom kmeňa od 
20 do 35 cm. Jedenásť stromov v hod
note 12 468,00 € s DPH vysadilo mesto 
Pezinok vo vybraných lokalitách Pezinka 

na základe verejnej súťaže, ktorej víťa
zom sa stala spoločnosť RUGOS, s. r. o.  
Dodávateľ okrem samotnej výsadby za
bezpečil stromy dreveným kotviacim 
systémom i  špeciálnym „podzemným” 
kotvením a dodal zavlažovacie vaky, kto  

Mesto pokračuje 
v starostlivosti o zeleň

Jednou z priorít mesta je starostlivosť o zeleň. na základe doteraz vy
konaných odborných posudkov sa v meste vykonávajú orezy, výruby, ale 
i následné náhradné či celkom nové výsadby zelene. Pokračovať sa bude 
aj v roku 2020.

Pokračovanie na strane 2
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Milí Pezinčania, 
rozlúčili sme sa so starým rokom a pri   
vítali ten nový s magickými číslami 
2020. Verím, že ste čas vianočných 
sviatkov strávili s vašimi najmilovanej
šími v pokoji, v zdraví a s úsmevom 
na tvári. Starý rok už nezmeníme, no 
môžeme s odstupom času bilancovať  
a poučiť sa, aby tento nový rok bol oveľa 
lepší a dokázali sme v ňom veľa dobrých 
vecí nielen v osobnom, ale aj pracovnom 
či komunitnom živote. V roku 2019 ľu
dia dokázali, že sa vedia spojiť, že sú 
súdržní a  solidárni. Smutné udalosti 
nielen v  zahraničí či v Prešove, ale aj  
v našom meste toho boli dôkazom. Je to 
hrejivý pocit, keď vieme, že je veľa ľudí  
s dobrým srdcom, ktorí nezištne pomô
žu v dobrom i zlom. Ďakujem vám za 
tento prístup a pohľad na svet. V súčas
nosti ľudia čelia mnohým nástrahám, 
musia preverovať rôzne informácie a ve  
dieť rozlíšiť, čo je pravda. Pokúšajú sa 
nájsť dôveru, čo nebýva jednoduché. 
Preto vám želám, aby ste sa mali vždy  
s kým poradiť, aby vás tolerancia, po
chopenie a vzájomná pomoc sprevádza
li počas celého roka a aby v našom mes
te nastal súlad, symbióza a porozume
nie. Prial by som si, aby pozitívne mys
lenie prevládalo a úsmev prekvital na 
uliciach. Je to v nás, preto sa usmejme 
na každého, koho stretneme, a posuň
me dobrú náladu ďalej. Dovoľte, aby 
som vám aj touto cestou poprial do no
vého roka to najdôležitejšie: aby ste vy 
aj vaši blízki boli zdraví, aby láska neo

púšťala váš domov a aby po vašom boku 
stáli dobrosrdeční ľudia.

A ako sa pozerám na rok 2019 ja? Čo 
si z neho odnesiem, ako sa poučím a na 
čom zapracujem do ďalšieho roka? To 
najdôležitejšie je komunikácia naprieč 
všetkými smermi, na ktorej zlepšení 
stále pracujeme. V roku 2019 sa kona
li štyri verejné stretnutia s  občanmi – 
v Grinave, na Cajle, v Schaubmarovom 
mlyne a v malej sále v kultúrnom dome. 
Tri z nich mali aj online prenos a ľudia 
ich mohli sledovať v reálnom čase. Všet
ky mestské zastupiteľstvá boli vysielané 
naživo a každý občan, ktorý sa zúčast
nil a chcel vystúpiť, dostal slovo a bolo 
mu odpovedané. Na radnici som prijal  
viac ako sto občanov s ich konkrénymi  
problémami a požiadavkami a v emai
lovej komunikácii mi za uplynulý rok 
prišlo viac ako sedemtisíc emailov s rôz  
nymi podnetmi, názormi či nápadmi, 
ako posunúť mesto ďalej. Keďže komu  
nikujem aj cez sociálne siete, ľudia to  
využívajú, pretože je to osobnejšie a me  
nej oficiálne. Ide však o veľmi náročný  
spôsob komunikácie, pretože je nepre
tržitý – 24 hodín denne. Počet správ sa 
nedá ani len zrátať. V roku 2019 sme 
mali desať mestských zastupiteľstiev. 
Pred každým bolo pracovné stretnutie 
s poslancami, ale boli aj iné, kde sa ro
zoberali špecifické témy. Spolu ich bolo 
približne pätnásť. Obnovili sme mest
skú radu, ktorá tiež zasadla desaťkrát. 
Komisie pri mestskom zastupiteľstve 
obsadili hlavne občania nášho mesta  

a predsedami boli poslanci, čím sa pre
pojenie občan a mesto stalo aktívnej
ším. Mesačne sa konalo sedem až desať 
väčších stretnutí s rôznymi zástupcami 
firiem, ktoré v meste podnikajú, alebo 
majú rôzne záujmy – napríklad v ob
lasti výstavby. Išlo o náročné stretnu
tia s vysokou mierou odbornos ti a há
jenia regulatívov a pravidiel platného 
územného plánu. Samozrejme, veľmi  
príjemné a inšpiratívne boli aj stretnu
tia s neziskovým alebo tretím sekto
rom, ktorý prezentoval svoju činnosť  
a spôsoby, ako pomáhajú mestu v rôz
nych oblastiach. Streli sme sa s vinár
mi, baníkmi, speváckymi spolkami, 
skautmi, futbalistami, vojenskými spol
kami, dôchodcami či umelcami. Aktív
ne som obnovil komunikáciu s Úniou 
miest Slovenska, kde som sa zúčastnil 
šiestich celodenných zasadnutí. Rovna
ko mesto vstúpilo do Združenia miest  
a obcí malokarpatského regiónu, kde 

ma starostovia a primátori poverili ko
munikáciou s  Bratislavskou vodáren
skou spoločnosťou (BVS). Vďaka tomu 
sa Pezinok stal členom výboru akcio
nárov BVS, ktorý zasadá raz mesačne. 
Mojou úlohou je hájiť záujmy nielen Pe
zinčanov, ale aj nášho regiónu. Pracuje
me na ozdravení BVS a tiež na tom, aby 
kanalizácia v Grinave dostala zelenú.

V neposlednom rade som nesmierne 
rád, že sa časopis Pezinčan oslobodil od 
osobných názorov vedenia na konkrét
ne osoby či skupiny a vytratil sa z neho 
politický nekorektný podtón.

Pri takej obsiahlej a dynamickej ko
munikácii sme však robili aj chyby, za 
ktoré sa chcem ospravedlniť, a práve tu 
musíme zlepšiť spôsob a organizáciu. 
Nepodarilo sa nám odpovedať na všet
ky emaily, všetky správy cez sociálne 
siete a  tiež sa nám nepodarilo vyriešiť 
všetky podnety podané cez aplikáciu 
Odkaz pre starostu. Viem, že nie každý  

sa so mnou stretol, a to z dôvodu, že té
ma alebo problém nebol v mojej kom
petencii, ale napríklad v  kompetencii 
MsÚ, teda bolo stretnutie presmerova
né na zamestnancov.

Chcem však byť bližšie k vám a stre 
 távať sa s vami. Záleží mi na tom, a pre 
 to sme na rok 2020 naplánovali dni 
otvorených dverí na radnici, ktoré bu
dú vždy v prvý pondelok v mesiaci od 
13.00 do 16.00 h. Dvere budú otvore
né pre všetkých občanov. Vyčlenili sme 
tiež priestor na dvadsať individuálnych  
stretnutí do mesiaca, kde budem rád rie 
 šiť vaše problémy a požiadavky. Chcel  
by som zrealizovať viac verejných stret
nutí ako v roku 2019 a verejne prezen
tovať aj ťažké témy ako je parkovacia 
politika, doprava v našom meste a pod. 
Tiež som pripravený otvoriť tému zele
ne – výsadby, obnovy alejí, orezov, údrž  
by a nevyhnutných výrubov.

i.Hianik, primátor mesta Pezinok

ré budú k stromom osadené začiatkom 
tejto jari. Vďaka tejto výbave bude za
bezpečený správny rast nových stro
mov, ich väčšia odolnosť voči nárazové
mu vetru i pravidelné zavlažovanie. Vo 
všetkých prípadoch mesto vybralo špe
ciálne šľachtené odrody na sucho a tep
lo a dbalo aj o to, aby išlo o medonosné 
stromy pre včely a iný hmyz. Tým, že ide 
o väčšie stromy, už túto jar budú kvitnúť 
a poskytnú od prvého roka aj príjemný 
pohľad a tieň.

Nový vzhľad vďaka novej výsadbe 
získala aj zrekonštruovaná križovatka 
ulíc Kalinčiakova–Moyzesova, kde inves  
tor križovatky, Železnice Slovenskej re
publiky, vysadil na základe rozhodnutia  
mesta Pezinok celkovo 13 nových vzrast  
lých stromov s  obvodom kmeňa 20 až 
25 cm. Osem stromov hlohu obyčajného  
s kvetmi sýtoružovej farby vy tvorilo no 
 vú alej na Moyzesovej ulici, 3 takéto stro
my pribudli v blízkosti mest skej polikli
niky a 2 vysadil investor v bezprostred
nej blízkosti križovatky – pri lavičkách 
bytového domu č. 1 na Záhradnej ulici.

ošetrenie stromov v centre mesta
V novembri 2019 pokračovalo mesto 

aj s  ošetrením stromov. Po Zámockom 
parku – kde boli v  prvej polovici roka 
vy konané bezpečnostné a  zdravotné 
orezy 123 stromov vzdialených od osi 
spevnených plôch (chodníkov) do 10 
metrov, aby sa mohol park sprístupniť 
– prišlo na rad ošetrenie 66 sofor japon

ských a  2 javorov v  pamiatkovej zóne 
centra. Všetky stromy podstúpili zdra
votné orezy, bezpečnostné orezy a re
dukčné orezy rôzneho rozsahu – od 10 
až po 30 %. Dôvodom tohto ošetrenia 
bol celkovo zlý zdravotný stav stromov 
vyplývajúci z odborného arboristického 
posudku, ktorý pre 88 sofor japonských 
zrealizoval v auguste 2018  Ing. Martin 
Kolník VELES (posudok je verejnosti 
k dispozícii na webovej stránke mesta). 
Cieľom orezov bolo optimalizovať zdra
votný stav stromov a najmä zabezpečiť 
ich prevádzkovú bezpečnosť, keďže sa 
nachádzajú v lokalitách s vysokým po
hybom chodcov – nad chodníkmi, resp. 

nad parkovacími miestami. Dodávate
ľom prác ošetrenia stromov v stromora
diach centra mesta sa na základe zmluvy 
o dielo stala spoločnosť PROarbor, s. r. o., 
s cenou 13 440,00 € s DPH.

nevyhnutné výruby stromov
Ako už bolo viackrát komunikované 

prostredníctvom rôznych mestských 
médií, na základe niekoľkých odbor
ných arboristických posudkov sa mesto 
nevyhne ani výrubom stromov. V prvej 
polovici roka 2019 muselo mesto na zá
klade odborného posudku spoločnosti  
EKOJET, s. r. o., spracovaného ešte v sep  
tembri 2016, vyrúbať kvôli zlému zdra

votnému stavu a zabezpečeniu ochrany 
chodcov 16 stromov pri vstupe na mest
ský cintorín na Seneckej ulici. 

Žiaľ, podobný osud čaká aj 23 sofor   
v centre mesta, ktoré boli kvôli zlej sta
rostlivosti v už spomínanom odbornom  
posudku Ing. Martina Kolníka VELES 
z roku 2018 vyhodnotené so stupňom 
poškodenia 3 až 4 z  celkovo 5stupňo
vej stupnice, čo je stredné až ťažké po
škodenie s odporúčaním na okamžitý  
výrub najneskôr do 2 rokov. Štvrtý stu
peň poškodenia má až 16 sofor. Drvivá 
väčšina sofor je postihnutá drevoroz  
kladnými organizmami a hubami ohro
zujúcimi ich celkovú stabilitu. Ďalšie dve  

sofory sú výrazne preschnuté s vážne 
narušenou stabilitou. V  čase uzávierky 
tohto čísla získalo mesto Pezinok právo
platné povolenie správneho orgánu, kto
rým je mesto Svätý Jur, na výrub týchto 
sofor v centre mesta, keďže sú vážnym 
bezpečnostným rizikom pre obyvateľov, 
resp. ich majetok. Výrub týchto stromov 
musí mesto Pezinok vykonať do konca 
februára 2020. Do zoznamu stromov na 
výrub v centre mesta pribudla ešte jedna 
sofora pôvodne určená na 30 % reduk
ciu koruny, u ktorej došlo k výraznému 
zhoršeniu stavu, kedy musí mesto vyko
nať jej havarijný výrub. V prípade všet
kých vyrúbaných stromov plánuje mes
to novú výsadbu, s ktorou chce začať na 
jeseň 2020 a pokračovať v nasledujúcich 
rokoch.   el/tv
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Mesto pokračuje v starostlivosti o zeleň
Dokončenie zo strany 1

 Do nového roka
 s odhodlaním
 a vytrvalosťou

Na decembrovom rokovaní mest
ského zastupiteľstva bol poslancom 
predložený návrh všeobecne záväzného 
nariadenia č. 9/2019 (VZN) o miest
nych daniach a  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a  drobné stavebné 
odpady. Návrh VZN obsahoval zvýšené 
sadzby dane z nehnuteľností a zvýšený 
poplatok za komunálne odpady, ktoré 
mali začať platiť od 1.  januára 2020. 
Návrh VZN i  pozmeňujúce poslanecké 
návrhy počítali aj s  rozšírením úľav 
z  týchto daní a  poplatkov okrem osôb 

v hmotnej núdzi aj na seniorov a oso
by s  ťažkým zdravotným postihnutím. 
„Zvyšovanie vychádza z niekoľkých ob
jektívnych faktov, a to prenesenie ďalších 
kompetencií na mesto ako je napríklad 
novela o  povinnom zvyšovaní miezd o 
10 % a  následne o ďalších 10%, novela 
o  chodníkoch, o  rekreačných poukazoch, 
nárast minimálnej mzdy, nárast elektric
kej energie, údržba detských ihrísk mesta. 
Ďalším dôvodom je fakt, že v meste Pe
zinok sa neupravovali poplatky za vývoz 
odpadu od roku 2008 a  dane alebo teda 

poplatky a  sadzby od roku 2012,” zdô
vodnil zvyšovanie primátor mesta Igor 
Hianik.

Z dôvodu neprijatia uvedeného VZN 
by nebolo možné naplniť plánované 
príjmové položky v  navrhovanom roz
počte na rok 2020. Poslancami teda ne
bol prijatý ani návrh rozpočtu na rok 
2020. Mesto Pezinok je tak v rozpočto
vom provizóriu, čo znamená, že samo
správa má limitovanú výšku mesačných 
výdavkov. Mesto zabezpečí v obmedze
nom rozsahu len bežné výdavky. Nie je 
možné realizovať investičné projekty na 
zveľaďovanie verejného majetku.

Návrhom rozpočtu mesta na rok 
2020 sa budú poslanci opätovne zao
berať na mestskom zastupiteľstve 27. 
februára 2020.

nb

 Pezinok je v rozpočtovom provizóriu
na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci nepri
jali návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019, v  ktorom boli 
zapracované zvýšené sadzby dane z nehnuteľností a zvýšený poplatok za 
komunálne a drobné stavebné odpady. V nadväznosti na neprijatie návr
hu nebol prijatý ani návrh rozpočtu na rok 2020. Mesto je tak v rozpoč
tovom provizóriu.
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na rok 2020 je v súčasnosti kompletný len harmonogram vývozu netriedeného odpadu a bioodpadu. Pre separované zložky komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo, 
kovy a VkM (viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky) je známy len harmonogram na január a február 2020. dôvodom sú neukončené rokovania 
medzi spoločnosťou Marius Pedersen, a. s., ktorá zabezpečuje zber odpadu, a ozV natUrPack, a. s, ktorá je od roku 2016 zodpovedná za nakladanie s vytriedenými zložkami 
komunálneho odpadu (okrem biologického odpadu, textilu a oleja).
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»

Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, 
L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moy
zesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, 
Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74
Pondelok: Hrnčiarskajasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičo
va BD Zora
streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4
streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34
Štvrtok: Meisslova
Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Maja
kovského, Puškinova), Mierová ul., Obrancov mieru, Nerudova ul., Ko 
 menského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muš
kát (F. P. Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznová, Ru
landská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Te
helná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa

Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. 
Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnic   
kých, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzo
vova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalvá
riou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafá
rikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, 
Žarnovických

Mesiac
netriedený 

odpad bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 13, 27 13 20 7 (utorok)
Február 10, 24 10 24 17
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30

Apríl 6, 20 6, 14 (utorok), 
20, 27

Máj 4, 18 4, 11, 18, 25
Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29
Júl 13, 27 6, 13, 20, 27

August 10, 24 3, 10, 17, 24, 
31

September 7, 21 7, 14, 21, 28
Október 5, 19 5, 12, 26
November 2, 16, 30 2, 9, 23
December 14, 28 7

Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, 
Trnavská, Viničnianska cesta

Mesiac
netriede
ný odpad bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 14, 28 13 20 7 (utorok)
Február 11, 25 10 24 17
Marec 10, 24 9, 16, 23, 30

Apríl 7, 21 6, 14 (utorok),
20, 27

Máj 5, 19 4, 11, 18, 25

Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 
29

Júl 14, 28 6, 13, 20, 27

August 11, 25 3, 10, 17, 
24, 31

September 8, 22 7, 14, 21, 28
Október 6, 20 5, 12, 26
November 3, 18 (streda) 2, 9, 23
December 1, 15, 29 7

Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, 
Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka 
cesta, 
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

Mesiac
netriedený 

odpad bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba

Január 2 (štvrtok), 
15, 29 14 21 8 (streda)

Február 12, 26 11 25 18
Marec 11, 25 10, 17, 24, 31

Apríl 8, 22 7, 15 (streda), 
21, 28

Máj 6, 20 5, 12, 19, 26

Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 
30

Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28
August 12, 26 4, 11, 18, 25

September 9, 23
2 (streda), 8,
16 (streda), 
22, 29

Október 7, 21 6, 13, 27

November 4, 
19 (štvrtok) 3, 10, 24

December 2, 16, 30 8

Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovské
ho, Mierová,  Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolsté
ho, Za dráhou

Mesiac
netriedený 

odpad bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba

Január 2 (štvrtok), 
15, 29 15 22 9 (štvrtok)

Február 12, 26 12 26 19
Marec 11, 25 11, 18, 25

Apríl 8, 22 1, 8, 16 (štvr
tok), 22, 29

Máj 6, 20 6, 13, 20, 27
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24

Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 
29

August 12, 26 5, 12, 19, 26

September 9, 23
3 (štvrtok), 
9, 17 (štvrtok), 
23, 30

Október 7, 21 7, 14, 28

November 4, 
19 (štvrtok) 4, 11, 25

December 2, 16, 30 9

Mesiac netriedený odpad Plasty Papier
vrece vrece Vrece

Január 3, 17, 31 31 31
Február 14, 28 28 28
Marec 13, 27
Apríl 9 /štvrtok/, 24 
Máj 7 /štvrtok/, 22
Jún 5, 19
Júl 3, 17, 31
August 14, 28
September 11, 25
Október 9, 23
November 6, 20
December 4, 18, 31 /štvrtok/

rodinnÉ doMy – okrUH i

rodinnÉ doMy – okrUH iia

Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, 
Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupec  
kého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, 
Mlado boleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod 
lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Sl
nečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, 
Zámocká, Zigmundíkova, Železničná stanica

Mesiac
netriedený 

odpad bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 14, 28 14 21 8 (streda)
Február 11, 25 11 25 18
Marec 10, 24 10, 17, 24, 31

Apríl 7, 21 7, 15 (stre
da),21, 28

Máj 5, 19 5, 12, 19, 26

Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 
30

Júl 14, 28 7, 14, 21, 28
August 11, 25 4, 11, 18, 25

September 8, 22
2 (streda), 
8, 16 (streda), 
22, 29

Október 6, 20 6, 13, 27

November 3, 
18 (streda) 3, 10, 24

December 1, 15, 29 8

rodinnÉ doMy – okrUH iib

 Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

rodinnÉ doMy – okrUH iii a rodinnÉ doMy – okrUH Vinice (piatok)

sÍdliská – VýVoz netriedenÉHo odPadU

rodinnÉ doMy – okrUH iii b

Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Raj
tera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská 
cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, 
Matúškova, Mlynárska, Mysle nická, Nezábudková, Nová, Orešie, 
Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vini
ce č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

netriedený 
odpad bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba

Január 3 (piatok), 
16, 30 15 22 9 

(štvrtok)
Február 13, 27 12 26 19
Marec 12, 26 11, 18, 25

Apríl 9, 23 1, 8, 16 (štvr
tok), 22, 29

Máj 7, 21 6, 13, 20, 27
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29
August 13, 27 5, 12, 19, 26

September 10, 24
3 (štvrtok), 9, 
17 (štvrtok), 
23, 30

Október 8, 22 7, 14, 28

November 5, 
20 (piatok) 4, 11, 25

December 3, 17, 31 9

rodinnÉ doMy – okrUH iV

Trieďme odpad, oplatí sa to

sÍdliská – VýVoz seParátoV (1100 l)

VýVoz seParátoV

Mesiac Plast Papier
Január 2, 10, 16, 23, 30 3, 11, 17, 24, 31
Február 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28

Mesiac sklo kovy VkM
Január 10, 23 17 15
Február 6, 20 13 12

Redakcia mestských novín a primátor mesta Igor Hianik sa ospravedl  
ňujú Strednej odbornej škole podnikania a služieb na Myslenickej 1 
v Pezinku za vyjadrenie uvedené v rozhovore Primátor igor Hia
nik: V autách na seba ľudia trúbia, na ulici sa zdravia, ktorý  
bol uverejnený v novembrovom čísle Pezinčana (č. 11/2019, strana 3):  
„Izola je známa veľmi kvalitnou gastronómiou, je tam aj škola pre túto 
oblasť. V Pezinku bola tiež kedysi stredná odborná škola, kde sa učili 
kuchári a čašníci a v súčasnosti sa plánuje jej obnova.” Z vyjadrenia 
vyplynulo, že škola zanikla, čo nie je pravda. Stredná odborná škola 
podnikania a služieb vznikla v roku 1984 ako Stredné odborné uči
lište (SOU) stavebné. Od roku 1992 sa postupne vyselektovali učeb  
né odbory, vznikli nové učebné a študijné odbory podľa potrieb trhu 
práce. SOU stratilo prívlastok stavebné a snaží sa zaradiť medzi 
vzdelávacie inštitúcie najmä v oblasti služieb. V roku 2009 sa zmenil 
názov školy na strednú odbornú školu.                       red

Zber vianočných stromčekov 
spoločnosť Marius Pedersen vykonáva zber vianočných strom
čekov od 13. januára 2020. zber pokračuje v termínoch:
4. týždeň: 20.–24. 1. 2020 5. týždeň: 27.–31. 1. 2020
6. týždeň: 3.–7. 2. 2020 8. týždeň: 17.–21. 2. 2020

Stromčeky vyložené pri kontajneroch na sídliskách sa vozia do firmy  
JV Intersad, spol. s r. o., Svätý Jur, ktorá zabezpečuje štiepkovanie a 
kompostovanie. Obyvatelia rodinných domov môžu odzdobené a po   
se kané stromčeky vložiť do nádob na bioodpad. Odvážané sú do fir
my EBA, s. r. o. na skompostovanie. Celé stromčeky vyložené pri ná
dobách patriacich k rodinným domom pracovníci Marius Pedersen 
nezoberú, pretože firma EBA, s. r. o. štiepkovanie nevykonáva. Ďalšou 
možnosťou pre obyvateľov rodinných domov je odniesť stromčeky ku 
kontajnerom na sídliskách. Stromčeky je potrebné dôkladne zbaviť 
ozdôb a háčikov.

referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy 

oPraVa nesPráVnycH údaJoV
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Z činnosTi MesTskej Polície  PeZinok

V uplynulom roku vykonali príslušníci 
Okresného Hasičského zboru v Pezinku 
na území okresu Pezinok a okresu Senec 
spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam. 
Pri požiaroch zasahovali 13krát v okrese 
Pezinok a 160krát v okrese Senec. Výjaz
dov k  dopravným nehodám bolo spolu 
210 (69 v okrese Pezinok a 141 v okrese 
Senec). Technická pomoc – odstraňovanie  
padnutých stromov, asistencia polícii, 
otváranie bytov, čerpanie vody bola po
skytnutá v  210 prípadoch. Pri úniku 
ne bezpečných látok zasahovali hasiči 
z  hasičskej stanice v  Pezinku a  v  Senci 
14krát. Pre zvýšenie odborných znalos
tí a  fyzickej zdatnosti uskutočnili a  zú
častnili sa 13 taktických a previerkových 
cvičení. 

Pri požiaroch vznikla priama škoda 
518  640 €. Rýchlym a  profesionálnym 
zásahom uchránili hasiči pri požiaroch  
5 585 600 €.

Najviac požiarov vzniklo v  jarných 
a  letných mesiacoch. Medzi časté príči
ny vzniku požiarov patria aj naďalej vy
paľovanie trávy a suchých porastov, spa
ľovanie odpadov a odpadkov, zakladanie 
ohňov v prírodnom prostredí.

O  tom, že profesionálni hasiči sú 
v dobrej fyzickej kondícii, svedčia aj ich 
úspechy v  krajskom kole v  hasičskom 
športe, kde získali 1. miesto v celkovom 
poradí a  postúpili na Majstrovstvá Slo

venskej republiky v  hasičskom športe. 
Príslušník okresného riaditeľstva Matej 
Šintal získal 1. miesto na majstrovstvách 
Slovenska hasičov v polmaratóne v Lip
tovskom Mikuláši, v kategórii do 40 ro
kov.

Nemenej dôležitým oddelením okres
ného riaditeľstva je oddelenie požiarnej 
prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú 
činnosť u  právnických a  fyzických osôb 
– podnikateľov, v obciach vo veciach zve
reného výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pred požiarmi, posudzuje pro
jektové dokumentácie stavieb z hľadiska 
požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa ko
laudačných konaní, jedná o priestupkoch 
voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za 
porušenie predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi.

Za obdobie roka 2019 bolo vykona
ných spolu 202 protipožiarnych kontrol, 
pri ktorých bolo zistených 962 nedostat
kov. Hlavným zameraním kontrolnej čin
nosti v uplynulom roku boli školy – ma
terské, základné a rôzne školské zariade
nia. V  súvislosti s  hlavným zameraním 
kontrolnej činnosti bolo vykonaných 43 
komplexných protipožiarnych kontrol 
a  dve tematické protipožiarne kontroly, 
pri nich bolo zistených 655 nedostatkov. 

Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty 
právnickým osobám a 2 blokové pokuty  
občanom. V rozkaznom konaní boli obča

nom uložené 2 pokuty. V oblasti staveb
nej prevencie vydalo okresné riaditeľstvo 
1398 stanovísk. Na obciach bolo v oblasti 
zvereného výkonu štátnej správy na úse
ku ochrany pred požiarmi vykonaných  
8 komplexných a 6 následných kontrol.

V preventívnovýchovnej oblasti 
okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne  
akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spo
lupráci s  Dobrovoľným hasičským zbo
rom Pezinokmesto, Policajným zborom 
SR,  Mestskou políciou Pezinok a Malo
karpatským múzeom v Pezinku boli zor
ganizované oslavy svätého Floriána –  
patróna hasičov, ktoré sa však pre ne
priaznivé počasie uskutočnili v obmedze
nom rozsahu. V priebehu celého roka vy
konávali príslušníci okresného riaditeľ
stva besedy so žiakmi spojené s ukážkami 
práce hasičov a   techniky a  exkurzie na 
hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. 
Príslušníci okresného riaditeľstva sa zú
častňovali aj besied s dôchodcami. Takéto 
akcie prispievajú k  informovanosti detí 
a občanov o náročnej práci hasičov a  sú 
plánované aj  v roku 2020.

Profesionálni hasiči prajú občanom 
v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia, a tiež, aby sa s hasičskou 
technikou stretávali iba na ukážkach, cvi
čeniach a  súťažiach, aby pomoc hasičov 
potrebovali čo najmenej.

e. orlická, oHz Pezinok

Volič môže požiadať o vydanie hla
so vacieho preukazu:

osobne: najneskôr v posledný pra
covný deň pred konaním volieb (t. j. naj 
neskôr v piatok 28. 2. 2020) v úrad ných 
hodinách Mestského úradu v  Pezinku. 
Mesto Pezinok vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne.

v listinnej forme:  tak, aby žia
dosť bola doručená mestu Pezinok 
(Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 
Pezinok), najneskôr 15 pracovných dní 
pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 
v pondelok 10. 2. 2020),

elektronicky (emailom):
a)  vo forme elektronickej snímky žia

dosti (sken) alebo
b)  v textovej forme tvoriacej obsah 

emailovej správy tak, aby žiadosť 
bola doručená mestu najneskôr 15 
pracovných dní pred dňom kona
nia volieb (t. j. najneskôr v ponde
lok 10. 2. 2020).

Elektronická adresa (emailová) na do  
ručovanie žiadostí o vydanie hlasovacie
ho preukazu je: volby@msupezinok.sk. 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preu
kazu musí obsahovať údaje o voličovi: 

• meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, 

číslo domu),

•  korešpondenčnú adresu, na ktorú 
mesto doručí hlasovací preukaz.

Mesto Pezinok zašle hlasovací preu
kaz voličovi na adresu trvalého pobytu 
(ak v žiadosti  neuvedie inú korešpon
denčnú adresu) najneskôr tri pracovné 
dni od doručenia žiadosti. 

Hlasovací preukaz sa doručí doporu
čenou zásielkou Do vlastných rúk.

Prostredníctvom splnomocne
nej osoby  možno požiadať o vydanie 
hla sovacieho preukazu najneskôr v po
sledný deň pred dňom konania volieb  
(t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o vo
ličovi:

•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, 

číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo 
elektronickej žiadosti uvedie, že hlaso
va cí preukaz prevezme iná osoba, musí 
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko  
a číslo občianskeho preukazu. Táto oso
ba je povinná prevzatie hlasovacieho 
preukazu potvrdiť svojím podpisom.

nb/MV sr

Hliadka mestskej polície zastavila  
vodiča s 2,63 promile alkoholu  
v dychu

V stredu 8. januára 2020 o 01.10 h 
spozorovala hliadka Mestskej polície 
Pezinok počas výkonu hliadkovej služby 
na nádvorí Zámockého parku v Pezinku 
neznámeho muža, ktorý sa nekoordino
vane peši pohyboval a presúval sa k za
parkovanému motorovému vozidlu, do 
ktorého následne nastúpil. Čiastočnou 
jazdou po chodníku, bez za pnutých sve
tiel sa motorové vozidlo pohlo smerom  
k hliadke mestskej polície. Hliadka pri
chádzajúce vozidlo z dôvodu ochrany ži
vota a zdravia, ochrany osôb a majetku 
zastavila. Požadovala od 24ročného vo
diča vy svet lenie. Keďže sa vodič priznal, 
že pred jazdou konzumoval alkoholické 
nápoje, vzniklo dôvodné podozrenie zo 
spáchania trestného činu – Ohrozenie 
pod vplyvom návykovej látky. Na miesto 
bola bezodkladne privolaná hliadka OO 
PZ Pezinok. U zadržanej osoby vykonala 
alkoholtesterom dychovú skúšku na prí
tomnosť alkoholu v dychu s výsledkom 
1,26 mg/l, čo je 2,63 promile alkoholu  
v dychu. Prípad prevzalo na ďalšie rie
šenie OO PZ Pezinok. 

Hliadka mestskej polície zadržala 
páchateľa pri poškodzovaní 
motorového vozidla

V utorok 17. decembra 2019 o 00,40 h  
preverovala hliadka mestskej polície 
oznámenie všímavého občana, že na uli
ci SNP sa neznámy muž pokúša násilne 
vniknúť do zaparkovaného motorové
ho vozidla. Hliadka mestskej polície sa 
okamžite presunula na miesto oznamu. 
Spozorovala neznámeho mladého muža, 
ako sa pokúša násilne vniknúť do mo
torového vozidla Škoda Octavia. Išlo sa 
o  19ročného muža bytom v  Pe zinku. 
Ten sa pokúšal zasahujúcich mestských 
policajtov presvedčiť, že je majiteľom 
vozidla.

Obhliadkou poškodeného motoro
vého vozidla bolo zistené rozbité okno 
na dverách vodiča, vytrhnuté elektric
ké ovládanie okien a preliačina na zad
ných ľavých dverách. Ďalším šetrením 
na útvare mestskej polície bolo zistené, 
že páchateľ pred skutkom požil alkoho
lické nápoje, pričom mu bola dychovou 
skúškou nameraná hodnota 1,02 mg/l, 
čo je 2,13 promile alkoholu v dychu. Po  
čas následných úkonov na útvare Mest
skej polície Pezinok sa podarilo zistiť  
skutočného majiteľa motorového vo
zidla. Tomu bude páchateľ povinný na
hradiť vzniknutú škodu. Keďže bola na
plnená skutková podstata priestupku 

proti majetku, bol páchateľ doriešený 
pokutou v blokovom konaní.

Mestská polícia zistila pôvodcov 
nelegálneho odpadu

Príslušníci Mestskej polície Pezinok 
v  priebehu mesiaca december 2019 
vlastnou činnosťou zistili, že neznámi 
páchatelia opakovane založili nelegálne 
skládky. Tie pozostávali zo starých ojaz
dených pneumatík. Išlo o  okolie kon  
tajnerových stanovísk v  lokalitách Sl
nečné údolieReisinger, Leitne a na ulici 
Komenského v Pezinku. 

Operatív nopá tracou činnosťou a dô
sledným šet rením príslušníkmi mest
skej polície, vyhodnotením záznamov  
z kamerového systému a  využitím 
miest nej a osobnej znalosti boli pácha
te lia vo všetkých troch prípa doch mest
skou políciou zistení. Za porušenie prí
slušného VZN mes ta Pezinok boli do  
riešení v zmysle zákona. Následne prie
stupcovia uvedené skládky z ve rejného 
priestranstva odstránili na vlastné ná
klady.

Hliadka mestskej polície zadržala 
nebezpečných útočníkov

V nedeľu 15. decembra 2019 o 23.15 h 
zaregistrovala hliadka mestskej polície 
počas služobnej činnosti hlasný krik 
viacerých osôb, smerujúci z  ulíc Meis
slo va a Záhradná v  Pezinku. Hliadka 
mestskej polície sa okamžite presunula 
na uvedené miesto, kde sa nachádzala  
neznáma zranená osoba, ktorá mala veľ
kú bodnoreznú ranu v  oblasti ľavého 
predlaktia a značne krvácajúce porane
nia v  oblasti tváre. Zasahujúca hliadka 
bezodkladne poskytla zranenej osobe 
prvú pomoc, ktorá spočívala v zastave
ní krvácania. Išlo o  občana Vietnamu, 
trvale bytom v  Trenčíne. Poškodený 
označil za útočníkov dve osoby, smeru
júce na ulicu M. R. Štefánika. Hliadka 
mestskej polície tieto osoby dostihla  
a na mieste im obmedzila osobnú slobo
du. Išlo sa o dvoch občanov Vietnamu, 
trvale bytom v  Bratislave. Na miesto 
bola stálou službou mestskej polície 
pri volaná Rýchla zdravotnícka pomoc, 
ktorá poskytla zranenej osobe potreb
né ošetrenie. Na miesto udalosti sa tiež 
dostavili príslušníci z  OO PZ Pezinok. 
Počas obhliadky miesta činu bol zaistený 
kuchynský nôž, ktorý bol pravdepodob
ne použitý pri útoku voči poškodenému. 
Keďže sa išlo o podozrenie zo spáchania 
viacerých trestných činov (trestného či
nu „Výtržníctvo” v  súbehu s  trestným 
či nom „Ublíženia na zdraví”), prevzalo 
celý prípad OO PZ Pezinok.

Upozornenie 
na podávanie 
priznaní k dani 
z nehnuteľnosti 
na rok 2020

Mesto Pezinok ako správca miest
nych daní a poplatkov pripomína 
občanom, že podľa zákona o miest
nych daniach je daňovník, ktorému 
vznikla alebo zanikla daňová povin
nosť k dani z nehnuteľností v prie
behu roka 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 nehnuteľnosť,
•  došlo k zmene druhu alebo výmery 

pozemku, účelu využitia stavby alebo 
bytu,

•  bolo mu vydané stavebné alebo kolau
dačné rozhodnutie,

•  nastali zmeny rozhodujúce pre správne 
určenie a vyrubenie dane.

V čiastkovom priznaní je daňovník po
vinný uviesť len zmeny oproti dovtedy 
podanému priznaniu k dani z nehnuteľ
ností.

termín podania daňového prizna  
nia je do 31. januára 2020. Daňové 
pri znanie treba podať na predpísaných 
tla čivách, ktorého vzor ustanovilo MF SR 
všeobecne záväzným predpisom. Tlačivá 
si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na 
prízemí – v kancelárii prvého kontaktu 
Mestského úradu Pezinok, prípadne ich 
nájdete na internetovej 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

Mesto Pezinok – Mestská PolÍcia
vyhlasuje výberové konanie na miesto

Príslušník Mestskej polície 
Pezinok

zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície (muži, ženy)
druh pracovného pomeru: plný úväzok

základná zložka mzdy (brutto) a ďal šie odmeny: od 750 €; po získa ní odbor
nej spôsobilosti od 850 € + príplatky podľa zákonníka práce (mzda sa zvyšuje 
podľa pracovných výsledkov a dĺžky praxe v bezpečnostných zložkách).

kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou

Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť, profesionálny životopis spolu s dokladom o ukončení štúdia a výpisom 
z registra trestov je potrebné po slať poštou alebo osobne odovzdať na adresu: 
Mesto Pezinok, Mestská polícia, radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

kontaktná osoba: Viera Zvolenská, email: podatelna@msupezinok.sk
Viac informácií na: www.pezinok.sk

činnosť hasičov v roku 2019

 Hlasovanie mimo
trvalého bydliska

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území slovenskej republiky a v deň ko
nania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo voleb
nom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec 
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací pre
ukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku.

»
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Žiaci pripravili tri krásne verejné 
koncerty, vianočným pásmom priniesli 
sviatočnú atmosféru do základných škôl, 
skrášlili tohtoročné vianočné trhy na 
Zámku Šimák aj na Radničnom námestí 
a účinkovali aj na vernisáži v Minigalérii 
Domu kultúry či na slávnostnom prijatí 
jubilantov na Mestskom úrade v Pezinku. 

Záver roka 2019 priniesol aj krásne 
úspechy žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa na 
celoslovenských interpretačných súťa
žiach. 18. ročníka súťaže Čarovná flauta 
v Nižnej na Orave sa zúčastnila Katarína  
Smolková a Gabriela Ježíková z triedy Iva  
ny Fülöpovej za klavírneho sprievodu 
Márie Fedorovej. k. smolková obsadila  
v hre na zobcovej flaute 3. miesto a g. Je  
žíková v hre na priečnej flaute 2. miesto. 
Čestné uznanie v súťaži Dni Miloša Rup
peldta v Bratislave získala v sólovom kla
sickom speve nela anči cová z triedy Evy  
Rosenberger za klavírnej spolupráce Eliš
ky Pútecovej. Úspešným žiakom aj peda
gógom patrí srdečná vďaka a gratulácia!

Žiaci výtvarného odboru z  triedy 
Danice Tykovej srdečne pozývajú do ka
viarne Mlsná Emma na výstavu Mona 

lisa inak, ktorá potrvá do 11. februá
ra 2020.

text: z. andelová, foto: zUŠ

Strávte príjemné sobotné popolud
nie vínnou turistikou po širšom centre 
mesta a jeho pivniciach. V priprave
ných pivniciach a stanovištiach ponúk
ne svoje vína na ochutnanie okolo 40 
domácich vinárov, členov Združenia 
pe zinských vinohradníkov a vinárov či 
pozvaných vinárov z najbližšieho okolia.

Novinkou tohto ročníka bude aj bo
ha tý hudobný program pezinských ka
piel. Veríme, že vás okrem dobrého vín
ka a hudby upútajú aj lokálne farmárske 
produkty či ponuka handmade výrobkov.

Vstupenky na Pezinské vínne pivnice 
2020 si môžete osobne zakúpiť v Ma
lokarpatskom múzeu v Pezinku, M. R.  
Štefánika 4 či elektronicky prostredníc
tvom www.wisomm.com. 

Všetky potrebné informácie nájde
te na www.pvp.sk alebo facebookovej 
stránke Malokarpatské múzeum.

Hodnota vstupenky je 33 €. V štar
tovacom balíčku sa nachádza 55 kusov 

degustačných žetónov (každý v hodnote 
0,25 €, spolu v sume 13,75 €), bonuso
vý kupón na nákup ľubovoľného vína 
v cene 6 €, degustačný pohár s logom  
a ryskou, taštička na nosenie, sprievod
ca degustátora s mapou pivníc a pero.

Ďalšou novinkou tohto ročníka je aj 
párová vstupenka pre 2 osoby v hodno
te 50 €. V štartovacom balíčku sa na
chádza 55 kusov degustačných žetónov 
(každý v hodnote 0,25 €, spolu v sume 
13,75 €), dva bonusové kupóny na ná
kup ľubovoľného vína v cene 6 € (spo
lu v sume 12 €), dva degustačné poháre  
s logom a ryskou, taštičky na ich nose
nie, sprievodca degustátora s mapou 
pivníc a dve perá.

Príďte si spraviť sviatok v duši a po
tešte svojich najbližších originálnou 
valentínkou. Tešíme sa na stretnutie  
s vami v pe zinských pivničkách!

text: M. Hrubala, 
foto: oz Museum Vinorum

Benefičný koncert Cesty k sebe dlho dobo patrí me
dzi najvýraznejšie aktivity pezinského chrámového 
zboru Ad Una Corda. Umelecké teleso sa snaží prostred
níctvom koncertu poukázať na ochorenia detí, ktoré 
síce nie sú vidi teľné okom, avšak sú rovnako závažné  

ako poruchy telesné. Zároveň majú Ces ty k  sebe aj 
umelecké ambície, a to sprístupňovať verejnosti v mes
te, kde nesídli žiadne profesionálne hudobné teleso, 
vždy nové vokálnoinštrumentálne diela.

Na úvod zaznie slávna Symfónia č. 1 C dur op. 21 
Ludwiga van Beethovena, ktorá v Pezinku ešte nikdy 
nebola uvedená. Uvedením Beethovenovho symfo
nického diela zohľadňuje dramaturgia koncertu veľké 
výročie Beethovena v ro ku 2020 – 250 rokov od na
rodenia skladateľa. Na koncerte zaznie aj Omša D dur 
nemeckého skladateľa Otta Nicolaia, ktorého preslávi
la najmä opera Veselé paničky windsorské. Jeho jediná 
zachovaná omša plná lyrickej atraktívnosti v  spevác

kych partoch a slávnostného charakteru je napísaná pre 
sólistické kvarteto, 4hlasný miešaný zbor a or chester. 
Sólové party prednesú členovia zboru Ad Una Corda. 
Záver koncertu bude patriť veľkolepému Te Deum č. 2 
Josepha Haydna pre zbor a orchester, ktoré autor dedi
koval cisárovnej Márii Terézii.

Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda a známy slo
venský orchester Cappella Istropolitana uvedú diela 
v naštudovaní a pod taktovkou zbormajstra zboru Ad 
Una Corda a dirigenta Mariána Šipoša.

Cesty k sebe si kladú za cieľ približovať ľudí na ceste 
k vzájomnému poznaniu a porozumeniu. Už po tretí
krát sa bude konať sprievodné podujatie – výstava diel 
detských pacientov kliniky, prostredníctvom ktorej 
bude môcť verejnosť nazrieť do sveta detí s  psychic
kými poruchami. Výstava sa uskutoční 1.–14. 2. 2020 
v galérii Pezinského kultúrneho centra.

Tento ročník prináša aj možnosť bližšie spoznať trá
penia mladých ľudí, kto rých sužujú poruchy prijíma
nia potravy, a to vďaka filmu Keď život prestane chutiť 
(SR, 2019). Môžete ho vidieť v utorok 4. februára 2020 
o 19.00 h v Pezinskom kultúrnom centre. Po filme sa 
uskutoční beseda, na ktorej sa môžete zhovárať s Va
lentínou Sedilekovou, jednou z predstaviteliek.

Počas existencie projektu Cesty k se be sa prostred
níctvom benefície a ďalších finančných darov podari
lo vyzbierať viac ako 45tisíc €, ktoré putovali deťom 
na Kliniku detskej psychiatrie Národného ústavu det
ských chorôb v Bratislave.

aUc
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sTĺPček Po našeM
Ludé moji! Zbadal negdo vúbec tý 

Vánoce?!? Já, pár zachovalých verácich 
a ináč len tý dve, tri poslušné dzeci. No, 
povecte sami, čo je totok za svet? Ven
kajšé znaky Vánoc vúbec žádne. Teda aš 
na gule, umelú čečinu a  polystyrénový 
snech ve výkladoch. Návaly kupujúcich 
v  opchodoch. A  šeckého hojno. Dost 
málo, né? Dočkaly zme do Troch králú 
a uš sa zase spuscilo nanovo. Na kampa
ny sa začaly preverovat účty. Starý ujo 
Harabino nepochopil, že Česko je uš 
pekných pár rokú zahranyčí a  tý sady
kiho penýze bude moset vložit na svúj 
transparentný účet ináč. Alebo tý papíro
vé ksichty objednat f Česku a dovést ich 
na dodáfke. Len, aby mu zrovna štrajku
júci kamijónysci nezavrely prechot. A čo 
ket je aj starý ujo dávno po prechodze?! 
Fúha, toto pitvat nebudem. Spátky na 
rodnú hrudu – do Pezinka. Najvác spo
mínaného mesta v TV novinách. Ne
chutné. Aj v ňujorském tajmse a dubaj
skej aldžazíre uš vedzá gdze je Pezinek (!) 
aj jako vypadá (!!!). Len bych rát vedzel, 
kadze šeci chodzá? Cez mesto a kruháč 
po Kozej ulyci? Alebo po SNP? Alebo 
okolo ces Krížnu a potom dole Ályjú? No, 
povím vám, any jedno nyšt moc, hlavne  
fčúl v  zime. A  kdze jedávajú... Kým to 
nerossúdzá, móhel nejaký podnykavec 
otvorit starú armu. Sáčkové mléko, eski
mo, šuménky – brauze, flaškové pivo, 
sirup, minerálka a malynofka. To by im 
asi nestačilo. Na radnyci zatát cicho. Do
pĺnajú sa žádosci o  granty, kulturák je 
stále bez gazdu, mladý richtár sa zaťal. 
Nekomunykuje, starým ludom neotpo
vedá na pozdravy any na žádosci. Nepri
jíma náščivy. Čo robí, neprezentuje. Celé 
je to tu jedno velyké inkognyto. Akurát 
v mesce to neny taká prča, jako f telke. Sa 
čudujem, že ešče vychádza Pezinčan, ket 
máme to rospočtové oné. Sem si mys
lel, že jako postarší pán sem zažil sko
ro šecko. Ale zdá sa, že any zdaleka né. 
Kedysik po prevrace chodzily alespon ras 
ročne ze Záhorá zaručené správy o konci 
sveta. Fčuleky ze strachu šeci čučá. Asi 
sa boja, že by to mohla byt pravda. Ket 
né konec sveta, tak konec nečeho na sto 
percent. Víte to pomenovat?!?

zúctu strýco lajo

Mestské múzeum v Pezinku v spolu 
práci s klubom vojenskej histórie pripra
vuje výstavu venovanú výročiu skon  
čenia 2. svetovej vojny (apríl–júl 2020)  
s dôrazom na západný odboj a SNP. Bo  
li by sme radi, ak by sa jej súčasťou  
opäť stali aj príbehy Pezinčanov, ktorí  
sa vojnových udalostí rokov 1939 až 
1945 priamo zúčastnili. V našich data
bázach sa už teraz nachádza dosta tok  
informácií o  miestnych, ktorí opúšťali  
Pezinok a  vstupovali do zahra ničných  
vojsk. Radi by sme však sumár našich  
informácií rozšírili, doplni li o nové fak  
ty, prípadne fotografie tých, o  ktorých  
nám rozprávajú archívne dokumenty.  
Obraciame sa preto na vás opäť s pros
bou o pomoc pri príprave výstavy. Ak sa  
vo vašich rodinných albumoch nachá  
dzajú fotografie rodinných príslušní
kov – vojakov v 2. svetovej vojne, prí pad 
ne akákoľvek iná dobo vá dokumentá 
cia, budeme radi, ak sa s nami o ňu po  
delíte. Nájdete nás v budove starej rad
nice na ulici M. R. Štefánika 1. vami 
poskytnuté materiály zdigitalizujeme 
a ori ginály vrátime. Vopred ďakujeme.

kolektív Mestského múzea v Pezinku

Pre všetkých milovníkov dobré
ho vína už dvanásty rok tradič
ne otvárajú pezinskí vinári svoje 
historické autentické pivničky 
okolo sviatku sv. Valentína. Pe
zinské vínne pivnice ako osla
va výborného miestneho vína sa 
tento rok konajú 15. februára 
2020 v čase od 13.00 do 21.00 h.

cesty k sebe
V nedeľné popoludnie 9. februára 2020 o 16.00 h 
sa v kláštornom kostole v  Pezinku uskutoční  
XiX. ročník benefičných koncertov pre deti 
s psychickými poruchami.

 Pezinskí vinári otvárajú svoje pivnice

Výstava k výročiu 
skončenia 
2. svetovej vojny

Vystúpenia žiakov hudobného, tanečného a literárnodrama tického od
boru základnej ume leckej školy eugena suchoňa sú už tradičnou súčasťou 
predvia nočných podujatí v Pezinku. inak to nebolo ani v decembri 2019.

 Záver roka 2019 v ZUš  eugena suchoňa
»

»

»
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1. 2. o 19.00 h 
Pezinský candrbál

4. 2. o 19.00 h
chuť žiť – premietanie filmu spojené  
s besedou. Sprievodné podujatie je vý
stava obrazov detí z  Kliniky detskej 
psychiatrie NÚDCH Bratislava

5. 2. o 19.00 h
koncert pre ingrid – benefícia k nedo
žitým 60. narodeninám dlhoročnej riadi  
teľky DK Pezinok Ingrid Noskovičovej

5. 2. a 6. 2. 
o 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 h
Via Historic – hodina dejepisu pre 
školy

7. 2. o 19.00 h
Ples gymnázia Pezinok

8. 2. o 11.00, 13.30, 15.30 h
spomienky – polročné vystúpenie 
tanečnej akadémie sUnny dance

11. 2. o 14.00 h
Výročná schôdza oz diabozin

12. 2. o 10. 30 h
silent rhapsody – predstavenie 
Divadla Úsmev pre Gymnázium Pezi
nok

13. 2. o 8.30, 10.00, 12.00 h
silly bear a Jack &Joe – predstave
nia pre ZŠ v anglickom jazyku

16. 2. o 16.00 h
ahoj, rozprávka

17. 2. o 17.00 h
angelika buzgovičová: čarodejné 
farbičky – výstava obrazov insitnej 
maliarky

22. 2. o 16.00 h
Hanička a Murko – koncert s obľúbe
nými bábkami pre najmenšie deti

24. 2. o 19.00 h
zlatá baňa – divadelná komédia 
z prostredia kliniky plastickej chirurgie

25. 2. o 17.00 h
Pochovávanie basy – spoločenská  
zábava spojená s ľudovými tradíciami 

29. 2. o 10.00 h
tanečná súťaž o Pohár Pkc

atV – 5. 2., 12. 2., 26. 2. 
od 16.30 do 17.30 h 
anglický jazyk (bunka ATV)

atV – 26. 2. od 9.00 do 12.00 h
Folklórne prejavy (salónik)

atV – 27. 2. od 14.00 do 19.00 h 
zdravie z prírody (salónik)

od 10. 12. 2019 do 31. 1. 2020
čarovná zima – výstava bábik Ľud
mily Šurinovej so zimnou tematikou

1.–14. 2.
cesty k sebe – výstava obrazov detí  
z Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH  
v Bratislave

17. 2.–13. 3.
angelika buzgovičová: čarodejné 
farbičky – výstava obrazov insitnej 
maliarky

literatúra v radnici: 
obrázky v knižkách
Hostia: Vlado Král a Martina Matlovi
čová
Termín: 17. február o 19.00 h
Miesto konania: Radnica – café & wine 
bar, M. R. Štefánika 1

sloVegán
Hostia: Nikoleta Kováčová
Termín: 21. február o 17.00 h
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská 
knižnica v Pezinku

návod na použitie alebo čo v knihe 
nenájdete: akvarel
Termín: 18. február o 17.00 h
Miesto konania: výstavné priestory 

knižnice, Malokarpatská knižnica 
v Pezinku

agáta Petrakovičová: 
balady (maľované na skle)
Termín: výstava potrvá do 28. 2.
Miesto konania: výstavné priestory 
kniž nice, Malokarpatská knižnica v Pe
zinku

PrograM Pre MalÉ deti 
s rodičMi
rozprávka má krídla! 
Termín: 11. február o 14.00 h
Termín: 25. február o 14.00 h

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

Haló, ste doma? 
Poďte sa hrať do knižnice! 
Termín: 3. február o 10.00 h
Termín: 17. február o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

beseda s otcom raťafáka Plachtu, 
Petrom cigánom
Termín: 25. február o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

beseda s autorkou 
lenou riečanskou
Termín: február o 10.00 h 
(po dohode s triedou)
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica  v Pezinku

literárnovýtvarná súťaž – téma  
na január je Pod hladinou (práce treba 
priniesť do konca mesiaca, vyhodnote
nie prác je 15. nasledujúceho mesiaca)
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku

PrograM Pre MŠ
• Poďme sa hrať do knižky

PrograM Pre zŠ
• Vitajte v knižnici 
• Horory našich pradedov
• Kto nám dal rozprávky do konzervy?
• Neposedná beseda
• Folklore is not dead!
•  Never každej volovine – hodina infor

mačnej výchovy (pre I. aj II. stupeň)
• Popoludnie s rozprávkou

UPozornenie 
na všetky podujatia pre MŠ, zŠ aj 
Škd je nutné sa zahlásiť!
•
Všetky podujatia pre kolektívy začínajú 
o 10.00 h okrem Popoludnia s rozpráv
kou, ktoré začína o 14.00 h.

Program Malokarpatskej knižnice – február 2020

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 – február 2020 Program kina
február 2020

sobota 1. 2.
17.00 h – labková patrola: Pripra
vení pomáhať a zachraňovať! 
19.30 h – slušní chlapci 

nedeľa 2. 2. 
17.00 h – labková patrola: Pripra
vení pomáhať a zachraňovať! 
19.30 h – slušní chlapci

Štvrtok 6. 2.
19.30 h – Prvý zradca 

Piatok 7. 2.  
19.30 h – Malé ženy 

sobota 8. 2.
19.30 h – Vtáky noci a fantastický 
prerod jednej Harley Quinn 

nedeľa 9. 2.
17.00 h – Medvedíci boonie: cesta 
do praveku 
19.30 h – román pre pokročilých 
streda 12. 2.
19.30 h – sviňa 

Štvrtok 13. 2.
19.30 h – 1917

Piatok 14. 2. 
19.30 h – 1917

sobota 15. 2. 
17.00 h – super maznáčikovia 
19.30 h – sviňa 

nedeľa 16. 2. 
19.30 h – Vtáky noci a fantastický 
prerod jednej Harley Quinn

streda 19. 2. 
19.30 h – Judy 
Štvrtok 20. 2. 
19.30 h – Poďme kradnúť kone 

Piatok 21. 2. 
19.30 h – chlap na striedačku 
sobota 22. 2.
17.00 h – Ľadová sezóna 3
19.30 h – Prípad mŕtveho nebožtí
ka 

nedeľa 23. 2. 
17.00 h – Ľadová sezóna 3 
19.30 h – dokonalý pacient 

streda 26. 2.
19.30 h – zažiť to znovu 

Štvrtok 27. 2.
19.30 h – Prípad mŕtveho nebožtí
ka 
Piatok 28. 2.
19.30 h – Ježko sonic 

sobota 29. 2.
17.00 h – Ježko sonic 
19.30 h – Volanie divočiny

3. 2. Prázdninový 1dňový tábor
V deň polročných prázdnin od 8.00 h 
do 16.30 h pre školopovinné deti. Cena  
14 €/dieťa.

4. 2. som mama – klub pre mamičky, 
predajná výstava anglických interaktív
nych knižiek USBORNE

6. 2. Mama, ocko, poď sa hrať: 
kŕmidlo pre vtáčiky

8. 2. Fašiangová slávnosť s divadiel
kom pre deti

13. 2. Mama, ocko, poď sa hrať: 
čiapka na karneval

17.–21. 2. Jarný prímestský tábor 

27. 2. Mama, ocko, poď sa hrať: 
Maľujeme prstami

28. 2. spievanky – spevácka súťaž pre 
deti

28. 2. cestovateľská čajovňa – prí stav  
ba CVČ, od 18.00 h do 21.00 h

interaktívna výstava – farebný svet 
pre materské škôlky a ŠKD 

stretnutia Pokémon ligy Pezinok 
prebiehajú každý piatok od 17.00 h do 
19.00 h v prístav be CVČ Pezinok

Bližšie info na www.cvcpezinok.sk,
CVČ, na tel. č. 0948 222 117.

Program cVč – február 2020
Prihlasovanie na jarný tábor – v infocentre cVč v čase úradných hodín 
do 13. 2. 2020 alebo online na www.cvcpezinok.sk. tábor je určený pre 
školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázdnin bratislav ského 
kraja. cena na dieťa je 14 €/deň. Prihlásiť je možné aj na jednotlivé dni.

»

»

Dlhoročná riaditeľka Pezinského kul  
túrneho centra (PKC) Ingrid Noskovičo
vá podľahla 10. júla 2019 zákernej cho
robe. Divadelný a filmový režisér, Pezin
čan Patrik Lančarič, po pohrebe, ktorý 
sa konal 13. júla 2019 na rímskokatolíc
kom cintoríne vo Viničnom, napísal: 

„Kyticu kvetov, ktorú som Ti, milá In
grid, plánoval dať do Tvojej vrúcnej náruče 
ako symbolické poďakovanie za všetko, čo 
si pre pezinskú kultúru spravila, som dnes, 
bohužiaľ, musel dať na Tvoj hrob. Chalani 
Ti včera na Pohode zahrali pesničku a my 
Ti vo štvrtok zahráme celý koncert. A ešte 
mnoho ľudí pre Teba zahrá mnoho pesni
čiek, o tom niet pochýb. Bola si krásny člo
vek a takým si ostala do poslednej chvíle. 
Taká ostaneš v našich srdciach i našej pa
mäti: krásna. Nezabudneme.”

Ďalšie pesničky pre Ingrid zaznejú  
na koncerte 5. februára. Dramaturgia 
prib ližne 100minutového koncertu je 
vý sledným kolektívnym dielom Ingridi
ných blízkych kolegov a kamarátov. 

Okrem PKC sa na organizovaní koncer  
tu spolupodieľajú takmer všetci, ktorí  
mali Ingrid radi. Súčasťou benefície bu
de dražba obrazu maliarky Júlie Piačko
vej, ktorý sa stal podkladom pre grafický 
návrh plagátu ku koncertu. Vydražená 
čiastka bude venovaná na charitatívne  
účely. Výťažok z celého benefičného kon  
certu poputuje do pezinskej pobočky Li
gy proti rakovine.

Na koncerte vystúpia tanečný sú bor 
Sunny Dance, folklórny súbor Ra dosť, 
country kapela Arion, jazzová ka pela 
Pband so speváčkou Sisou Michalide
sovou, TK PETAN, kapela Funny Fel
lows. Zo sólistov vystúpia Rea Slawic
ky, Igor Šimeg a Simona Groschmidto
vá. Recitovať budú Štefan Bučko a Ján  
Greššo, ktorí spolu so Zuzanou Horo
vou, organizátor kou večera, budú kon
cert spoločne i moderovať. Režijnú tak
tovku povedie Igor Šimeg, scenár napí
sal Patrik Lančarič.

z. Horová

 koncert pre ingrid
5. februára 2020 sa vo veľkej sále domu kultúry uskutoční koncert pre 
ingrid – benefícia k nedožitým šesťdesiatym narodeninám dlhoročnej 
riaditeľky Pezinského kultúrneho centra ingrid noskovičovej.
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Martin krasňanský je rešpek
tovanou osobnosťou v  lezeckom 
svete. Má za sebou výstupy na 
extrémne náročné skalné steny 
a  spolu s  nimi množstvo cesto
vateľských zážitkov. o  tie naj
novšie sa podelil aj s  čitateľmi 
Pezinčana.

Najčerstvejšími skúsenosťami Marti
na Krasňanského sú expedície do Grón
ska a do Indie, na ktorých sa zúčastnil 
v roku 2019. V oboch prípadoch ide o ob
lasti, do ktorých sa bežný človek nedo
stane so žiadnou cestovnou kanceláriou.

Spolu s  ďalšími lezcami navštívil 
Grónsko v rámci plavby spoločne s pod
nikateľom a jachtárom Vladimírom Por
vazníkom. Keďže sa za severným polár
nym kruhom ocitli v júli, teda uprostred 
leta, slnko tu vôbec nezapadalo. Práve to 
sa podpísalo na relatívne vysokých den
ných teplotách.

„Grónsko je ostrov, v ktorom sú výborné 
príležitosti na lezenie. A čo prekvapí možno 
ešte viac, v letnom období tam panuje veľmi 
príjemné počasie. Bolo dokonca tak teplo, že 
sme sa tam mohli opaľovať,” hovorí Mar
tin Krasňanský.

Stál tiež na čele deväťčlennej expedí
cie lezcov, ktorá v  septembri a  októbri 
navštívila Indiu, konkrétne oblasť Gar
wahalských Himalájí. Cieľom bol vrchol 
Bhaghirati III s výškou 6454 metrov nad 
morom. Jednotlivé dvojice si vyberali 
rôzne cesty, akými sa chceli dostať na vr
chol, a hoci sa pre nepriazeň počasia mu
seli napokon vrátiť tesne pred dosiahnu
tím cieľa, ich športové výkony si zaslúžia 
uznanie. Rovnako ako prekonávanie ná
ročných horských podmienok a  naprí
klad aj nocľah v závesnom stane priamo 
v skalnej stene. „Stan bol len dvojmiestny 
a  boli sme traja – takže dvaja boli vnútri 
a ja som spal na plachte zavesenej pod nimi. 
Boli sme takí extrémne unavení, že by som 
bol schopný spať asi aj posediačky. Keď zo
spodku na človeka ide chlad a hmla, tak to 

romantické nie je. Ale keď sa ráno zobudí 
a vidí tie výhľady, je to romantika ako blá
zon,” spomína na adrenalínové zážitky 
Martin.

Ako sa už Martin Krasňanský zdôve
ril v nedávnom rozhovore pre Pezinča
na, k  lezeniu ho nasmeroval jeho otec, 
s ktorým často chodievali na výlety do 

prírody, a tiež kniha Smiech na lane, kto
rej autorom je horolezec Ivan Bajo. Ide 
o knihu kresleného humoru z horolezec
kého prostredia, ktorá v Martinovi vyvo
lala presvedčenie, že práve lezenie je vec, 
ktorú by chcel zažiť.

Keď mal šestnásť rokov, brigádoval 
u otca vo vinotéke v  Pezinku. Podarilo 
sa mu zo zarobených peňazí našetriť na 
základnú skalolezeckú výbavu – úväz a le 
 zečky, teda topánky určené na leze nie.  
Akcia sa podarila s poriadnym kúskom 
šťastia. Cestou do predajne v Brati slave 
totiž do električky nastúpili revízori. 
A  Martin ako študent, pochopiteľne, 

lís tok nemal. V  poslednej chvíli našiel  
použitý lístok, ktorý niekto nechal 
v ozna čovači, a tak sa vyhol pokute, kto
rá mohla zahatať jeho plány. „Skrátka ne
jaký čertík ešte v poslednej chvíli pokúšal, 
či sa ma nepodarí odvrátiť od lezenia, ale 
neuspel,” spomína Martin Krasňanský.

Výstroj vyskúšal na známej skale Tra
ja jazdci, čo sa, samozrejme, neobišlo bez 
nehody – Martin spadol z výšky asi šies
tich metrov, našťastie si to odniesli len 
narazené päty.

Po amatérskych začiatkoch sa Martin 
Krasňanský spoznal s  ďalšími lezcami, 
ktorí mu odkryli nové obzory. Začal liezť 
vo Vysokých Tatrách, dostal sa do Pro
vensálska a aj do Himalájí. A bolo zrejmé, 
že mu vyhovuje práve lezenie po skalách  
či po „skalkách”, ako s istou nehou vra

via skalolezci. „Rozhoduje tam hlavne ná
ročnosť, obťažnosť jednotlivých ciest. Nejde  
teda o výšku kopca, na ktorý človek vylezie. 
Baví ma prekonávať samého seba, baví ma 
strmosť a náročnosť. Nejdem hore kvôli vr
cholu, ale kvôli ceste. Cesta je pre mňa cie
ľom,” vysvetľuje lezec Martin Krasňan
ský.

Hoci sa dnes venuje prácam vo výš
kach, vyštudoval ekonomickú univerzi
tu, obchodné podnikanie a  cestovný 
ruch. Po skončení školy strávil viac než 
tri a pol roka v Anglicku neďaleko Dor
setu, kde je veľa skalných útesov pria
mo nad morom a  kde sa dá pestovať 

svoj rázna lezecká disciplína: deep water 
soloing. Ide o lezenie bez lana do výšky 
15–20 metrov nad morom s tým, že keď 
človek spadne, tak letí priamo do vody. 
Samozrejme, nejde o  žiadny rekreačný 
kú peľ, ako by sa mohlo zdať:

„Nie je to nič príjemné. Výška 10–15 
met rov je príliš malá na to, aby sa človek 
stihol dať do ´šípky ,́ aby bol pád čo najme
nej bolestivý. Navyše, voda v Atlantickom 
oceáne je poriadne studená.”

Po návrate z  Anglicka ovplyvnilo 
Mar tina stretnutie s  horolezcom Joze
fom Dodom Kopoldom, ktorý mu ukázal 
skutočné tatranské lezenie.

Martin Krasňanský spoznal skaly 
v Jordánsku, na Madagaskare či v Sever
nej Amerike. Medzi jeho vrcholné výko
ny patrí stena Cerro Trinidad Central 
v severnej Patagónii v Čile, ktorú začiat
kom roka 2016 zliezol spoločne s kolega  
mi Jozefom Krištoffym a Vladom Line
kom. S klasifikáciou 8B v stupnici od 1  
po 10 ide o  jednu z  najnáročnejších lí
nií, aké sa slovenským lezcom podarilo  
zliezť. Zaujímavé je, že obťažnosť lezenia 
– a teda i svoj výkon – hodnotí samotný 
lezec, ktorý je sám sebe porotcom. Takis  
to je dôležité, aby lezci čo najskôr zverej
nili trasu, po ktorej išli, podobne ako je 
pre vedca kľúčové publikovanie svojho 
ob javu. „Až potom, po zverejnení, sa dá s is  
totou povedať, že sa podarilo objaviť a zliezť 
novú líniu,” dodal Martin Krasňanský.

Zvláštnosťou výkonu v Čile bolo leze
nie „na etapy”, čomu sa hovorí kapsulo
vý štýl. Teda lezec prejde počas dňa urči
tý úsek v skale, potom zíde dolu a na ďal
ší deň pokračuje tam, kde prestal. „V Čile 
sme zvolili tento štýl z jednoduchého dôvo
du: V stene nebola žiadna voda. Keby sme 
v nej traja strávili osem dní, ako sme odha
dovali, tak je to pri troch litroch na osobu 
a deň 72 kg záťaže. Navyše tam popoludní 
od jednej pražilo slnko, preto sme nocovali 
na zemi,” spomína Martin Krasňanský.

Mimoriadne príjemnou spomienkou 
bola pohostinnosť turistov, ktorí sa so 
slovenskými športovcami rozdelili o po
sledné zásoby jedla, hoci ho sami nemali 
nazvyš. S  pohostinnosťou a  srdečnos
ťou, ale aj s veľmi pozitívnym vzťahom 
k prírode sa Martin Krasňanský stretol 
v  Jordánsku, na Madagaskare, skrátka 
takmer všade, kam mal možnosť zavítať. 
A zároveň platilo, že čím v skromnejších 
podmienkach ľudia žijú, tým sú dobro
srdečnejší.

ky/archív M. krasňanského

krátky, no pestrý životný príbeh geniálne
ho šachistu richarda rétiho je úzko spä
tý s  Pezinkom. réti sa v  Pezinku narodil 
a hrdo sa hlásil k československu, ktoré re
prezentoval. reprezentatívne životopisné 
dielo o tejto šachovej osobnosti predstavil 
čitateľom historik umenia, výtvarník a bý
valý primátor Pezinka oliver solga.

Svoju bohato ilustrovanú 188stranovú publiká
ciu s názvom Richard Réti – Šachový génius Oliver 
Solga prvý raz prezentoval 3. októbra 2019 v Mú
zeu židovskej kultúry v Bratislave. V  jeho priesto
roch tiež bola až do 10. novembra umiestnená aj 
rovnomenná výstava. „Nie som šachista, prvým im
pulzom pre napísanie tejto knihy bol fakt, že Richard 
Réti bol Pezinčan,” povedal Oliver Solga na prezen
tácii knihy, na ktorej sa zúčastnil aj riaditeľ židov
ského múzea Pavol Mešťan, lekár Pavel Traubner, 
pezinský advokát a šachový rozhodca Ivan Syrový  
či Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského mú
zea v Pezinku, ktoré zastrešilo vydanie knihy.

 „Bol to neuveriteľne zvláštny, výnimočný a vzácny 
človek nielen v šachu, ale aj pokiaľ ide o  jeho životné 
osudy. V rokoch 1918 až 1929 patril medzi najvýznam
nejších svetových hráčov aj teoretikov šachu. Keď som 
o ňom začal študovať materiály, zistil som, že bol mi

moriadnou osobnosťou. Hral šach, miloval ho, no vní
mal ho ako umenie v kontexte s umením a celkovo s do
bou, v ktorej žil, teda aj s psychológiou, s Freudom či 
s  fyzikálnymi objavmi v rokoch pred prvou svetovou 
vojnou a po nej,” vysvetlil Oliver Solga.

Richard Réti sa narodil 28. mája 1889 v Pezinku.  
Pochádzal zo židovskej rodiny, ktorá sem prišla 
z Hlohovca. Jeho otec bol lekár, venerológ. Po roku 
1900 sa rodina presťahovala do Viedne, kde Réti 
vyštudoval gymnázium aj vysokú školu. Študoval 
matematiku, no napokon sa rozhodol venovať krá
ľovskej hre, ktorej boli naklonené vtedajšie časy aj 
atmosféra vo Viedni.

V  roku 1920 Réti prijal československé štátne 
občianstvo, čo bolo významné gesto, keďže hovoril 
po nemecky a  slovenčinu ovládal pomerne slabo. 
„Stal sa veľvyslancom Československa a všade, kde bol, 
mu robil reklamu. Po vzniku Československej republiky 
to bolo nesmierne dôležité,” povedal Oliver Solga.

Vo svojej knihe spomenul aj Rétiho životné 
osudy i dôležité turnaje. Hoci tie Réti nevyhľadával 
– nemal rád popularitu ani davy ľudí. Šach považo
val skôr za umenie než za šport. Možno preto sa ni  
kdy nestal majstrom sveta.

Bol autorom publikácií Nové šachové idey a Maj
stri šachovnice, ktoré sa dodnes v šachovom svete 
tešia popularite a rešpektu, predovšetkým v anglic

kom jazyku. Precestoval Európu, Južnú i Severnú 
Ameriku. V  New Yorku na veľkom turnaji v  roku 
1924 porazil vtedajšieho majstra sveta Josého Rau
la Capablancu z  Kuby, ktorý sa držal na špici už 
osem rokov. Je to dosiaľ jediné víťazstvo šachistu 
zo Slovenska nad úradujúcim majstrom sveta.

V  roku 1925 v  Sao Paole sa stal rekordérom 
v hraní šachu naslepo – ide o hru, keď má šachista 
zaviazané oči alebo je obrátený chrbtom a asistent 
mu oznamuje ťahy súperov. Réti hral na dvadsiatich 
deviatich šachovniciach, ktoré musel držať v hlave. 
Dvadsať partií vyhral a v siedmich remizoval.

Na turnaji v Moskve sa Réti zoznámil s Rogne
dou Sergejevnou Gorodeckou, vtedy len 16ročnou 
herečkou a poetkou, ktorú si po roku vzal za man
želku. Ich šťastie však trvalo krátko. Richard Réti 
zomrel 6. júna 1929 v nemocnici v Prahe – krátko 
po svojich 40. narodeninách. Jeho telo previezli do 
Viedne, kde je pochovaný. Práve hľadanie Rétiho 
hrobu patrilo k dobrodružstvám, ktoré pri „zbere 
materiálu” na knihu zažil autor Oliver Solga a tiež 
Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea 
v Pezinku.

Oliverovi Solgovi sa podarilo objaviť aj Rétiho pe  
zinský rodný dom a publikovať množstvo jeho vä
zieb na Slovensko. Jeho dielo tak komplexne a dô
stojne pripomenulo 130. výročie narodenia (28. máj 
1889) a  90. výročie úmrtia (6. jún 1929) jedného 
z najväčších šachistov a pedagógov, akých mala táto 
hra v celej svojej histórii. Legendárny šachista Ri
chard Réti vstúpil v roku 2019 aj do Svetovej šacho
vej siene slávy (World Chess Hall of Fame) v ame
rickom meste Saint Louis.           ky

 štedrý deň 1989 
v Pezinku

tak ako každý rok si pripomína
me Štedrý deň, tak sme si tento 
sviatok uctili spolu s  rodinami 
a blízkymi aj v roku 1989.

Tento deň bol však niečím výnimoč
ný. Pezinčania sa schádzali na námestí, 
aby priniesli dary a  lieky pre občanov 
Rumunska, čím prejavili súcit s  ľuďmi, 
ktorí v tom čase prežívali prevrat v kra
jine. Skupina dobrovoľníkov z  nášho 
mesta viezla dary a  lieky pod vedením 
vtedajšieho primátora Ing. Ivana Pessla 
do Rumunska (mená ľudí, ktorí obeto
vali svoj čas v tento sviatok, sú uvedené 
v časopise Pezinčan, december 1989).

Na Štedrý deň v roku 2019 sme si pri
pomenuli 30. výročie tejto pomoci. Pred 
30timi rokmi, keď nás na námestí náš
ho mesta odprevádzali naši občania spo
lu s dychovkou, sme ani netušili, čo nás 
čaká. Po prekročení maďarských hraníc 
do Rumunska stáli kolóny vozidiel z rôz
nych štátov, ktoré chceli tejto krajine 
pomôcť. Vodiči a pracovníci Červeného 
kríža nás odhovárali, aby sme ďalej ne
pokračovali, lebo o pár kilometrov ďa
lej sa strieľa. My sme však pokračovali 
smerom na Temešvár. Chceli sme prísť 
až tam, lebo tam ľudia najviac trpeli. No 
nepodarilo sa nám to, lebo pri meste 
Arad nás otočili francúzski dobrovoľníci. 
Cestou naspäť nás zastavovali miestni 
občania, hlavne deti. Pýtali od nás jedlo 
a pitie. Všetci, čo sme boli v konvoji, sme 
mali slzy v očiach. Toľko hladných ľudí 
sme ešte nevideli, a to boli sviatky mieru 
a pokoja. Rozhodli sme sa vrátiť, spomí
nané veci odložiť pre občanov Rumunska 
na nejakej fare. Cestou naspäť nás za  
stavil vojak s  namierenou pancierovou 
päsťou. Myslel si, že sme provokatéri. Na 
vozidlách sme však mali vlajku Červené
ho kríža. Miesto, kde sme náš náklad vy
ložili, bola fara v Nadlaku, kde nás veľmi 
milo privítal farár Dušan Saják a občania 
Nadlaku. Patrí im za to srdečné poďako
vanie. Po malom občerstvení na fare sme 
sa vydali na cestu domov s pocitom dob
re vykonanej práce.

Ešte raz veľká vďaka občanom nášho 
mesta a  ľudom, ktorí sa obetovali pre 
pomoc priateľom z Rumunska.

r. čajkovič 

oliver solga zmapoval príbeh šachistu a pezinského rodáka Rétiho

sPoMienka

»

»

Martin Krasňanský si vyskúšal takýto adrenalínový spánok v Himalajách.

lezec Martin krasňanský: 

ako chutí opaľovanie
v chladnom Grónsku
 a nocľah v skalách
»
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autor článku naše ženy sú krás
ne v  každom veku, ktorý bol 
uverejne ný v decembrovom čís le  
Pezinčana (č. 12/2019), sa ospra
vedlňuje a uvá dza opravu v na
sledujúcom znení:

Domov sociálnych služieb a  za
riadenie pre seniorov na Hrnčiar
skej ulici navštívili dievčatá z od
boru kaderníčky zo  Strednej od
bornej školy podnikania a služieb 
v  Pezinku. Podujatia sa zúčastnili 
seniorky vo veľkom počte. V úvode  
dievčatá porozprávali o technikách 
ošetro vania vlasov a potom pristú
pili k  ná zorným praktickým ukáž
kam. Dámy sa v príjemnej atmo
sfére zrelaxovali a  porozprávali, za 
čo ďakujeme zúčastneným dievča
tám i majsterke. Rovnako ďakuje
me pani riaditeľke Strednej odbor
nej školy podnikania a služieb Natá
lii Krejčiovej za spoluprácu a tešíme 
sa na ďalšiu návštevu.

d. Hreusová, dss a zPs Pezinok

Spoločne si prešli Vínnu cestu Zá
horie a Malokarpatskú vínnu cestu. 
S predstavou iskrivého rizlingu s vôňou 
malokarpatskej lúky a jagavej rubínovej 
frankovky s  energiou iskrivého slnka 
v pohári, ospievali členovia FSS Radosť 
prácu a  mnohoraké starosti a  radosti 
života spojené s  umeleckým dielom 
zvaným víno. Srdiečko potešilo vínečko 
z  Grinavy, ozajstné slasti doprialo 
modranské vínečko, v  „pezinském zá
mečku” došlo k zobudeniu driemajúce

ho Janka a  v  Orešanoch sa nalievalo 
červené. 

Pomyselná cesta viedla ďalšími 
piatimi vinohradníckymi oblasťami 
krásneho Slovenska. Kráčajúc Južno
slovenskou vinohradníckou oblasťou 
si členovia smutne aj veselo zaspievali 
o láske, ktorá sa s vínkom snúbi. V Stre
doslovenskej vinohradníckej oblasti 
pochválili múdrosť a  schopnosť vinára 
uchovať potenciál územia a  využívať 
skúsenosti predkov. S  vďakou im ve

selo zaspievali, „aké to vínko dobré je”. 
Spomenuli aj Nitriansku vinohradnícku 
oblasť s  excelentným burgundským 
a  chardonnay a  cez Turniansku vínnu 
cestu vstúpili do Východoslovenskej 
vinohradníckej oblasti a  do Tokaja.  
Predstavujúc si poháre naplnené žia
rivým žltým muškátom a  Lipovinou 
na dubovom stole, v  unikátnych tufo
vých pivniciach, ospievali žiale i rados
ti života. Lebo s  vínkom je to tak. 
Keď je ho akurát, vyvoláva veselosť, 
ak je ho nadmieru, prináša zármutok 
a nešťastie. 

Víno a  práca okolo neho bola po 
stáročia ľudským osudom aj pre mno
hých predkov žijúcich na tomto území. 
Rástli a pracovali vo vinohrade, dorába

li vínko v  pivnici a  pritom si spieva
li. Ľudová pieseň je drahokamom, 
v  ktorom je skrytá múdrosť stáročí. 
Folklórny súbor Radosť zopár z  tých
to drahokamov z  pomyselnej cesty po 
vinohradníckych oblastiach Slovenska 
priniesol svojim priaznivcom. V  pia
tok 6. decembra 2019 potešil súbor 
v  Kultúrnom dome v  Pezinku svojich 
priaznivcov vystúpením na tradičnom 
jesennom koncerte pásmom Radosť  
na víne. Pohľad na poslucháčov po 
skon čení koncertu prezrádzal, že 
odchádzajú s dobrou náladou a veselou 
mysľou. 

Ďakujeme za vašu podporu, naši milí 
priaznivci. Veríme, že v takom hojnom 
počte vás budeme môcť privítať aj na 
našich ďalších vystúpeniach, ktoré s ra
dosťou pre vás pripravujeme.

text: P. burgerová, foto: Fs radosť 

Súbor, ktorý zachováva tradície pezin
ského regiónu, má v  súčasnosti 23 čle
nov. V rámci svojej činnosti používa pe
zinské nárečie. Bloky ľudových piesní 
oži vuje básňami či ľudovým rozprávaním 
z vlastnej tvorby a hudobnú zložku tvorí 
harmonika a ozembuch. 

Počas minulého roka rozdávali členo
via FSS Obstrléze svojím spevom radosť 
seniorom vo všetkých pezinských sociál
nych zariadeniach, ale aj v blízkom či 
vzdialenejšom okolí. Bez zanietenia a lás  
ky k folklóru, bez sponzorstva Mestské
ho úradu Pezinok, Pezinského kultúrne
ho centra a ich podpory by sa takéto po
dujatia nemohli uskutočňovať. Za to im 
všetkým patrí veľké poďakovanie.

Bodkou folklórneho roka 2019 bola 
spoločná večera a následná zábava pri har  
monike. Kde hrá harmonika, tam býva 

vždy veselo. Najväčšiu radosť a milé pre
kvapenie pripravili pre členov FSS Obstr
léze redaktori Rádia Regina Západ, ktorí 
prejavili záujem urobiť s členmi súboru   
rozhovor. 8. januára bol súbor predsta  
vený celému Slovensku v hodinovej relá
cii Senior klub.  

Všetkým priaznivcom FSS Obstrléze  
prajeme v novom roku veľa zdravia, šťas
tia, lásky, pohodu a vždy dobrú náladu.   
Tešíme sa na vás 25. februára 2020   
o 17.00 h na fašiangovej zábave s tradič
ným pochovávaním basy. Súbor má kaž
dý rok nacvičený iný scenár na tradičné 
Pochovávanie basy; Slnko v nás: Lúče pe
zinského slnka. Hosťami sú významné 
osobnosti mesta Pezinok. Súčasťou sce
nára sú zároveň príležitostné programy 
podľa požiadaviek pozývajúcich.

text a foto: Fss obstrléze

Na začiatku roka 2019 odspieval sú
bor benefičný koncert v starej radnici. 
Pri príležitos ti MDŽ sa v marci predstavil 
vo Vinosadoch s programom k storočnici 
vzniku prvej ČSR a pri príležitosti výroč
nej schôdze dôchodcov zaspie va li jeho 
členovia vo Viničnom. 

V apríli mal súbor premiéru k 100. vý 
ročiu úmrtia M. R. Štefánika a  reprí zy  
v Šelpiciach a v Dolnej Krupej. Členovia 
zaspievali aj pri pezinskom pomníku 
k  74. výročiu víťazstva nad fašizmom.  
V máji sa zúčastnili baníckej súťaže v Ľu
bietovej, kde si vyspievali prvé miesto. 
S  úspechom sa stretol i koncert v  Bra
tislave pre Český spolek pri príležitosti 
100. výročia vzniku prvej ČSR a hudob
nopoetické pás mo, ktoré súbor pred
vie dol v  júni pezinským gymnazistom  
a v jú li všetkým Pe zinčanom v rámci Kul
túrneho leta.

V júli si členovia Animatusu hrdo za  

spievali v kostole v Košariskách, v rodisku 
M. R. Štefánika. Úspešným „Štefáni kom”  
sa predstavili aj v meste Divín v Bansko
bystrickom kraji. V závere roka pote šili 
svojím vystúpením i dôchodcov v Dome 
sociálnych služieb na Hrnčiarskej uli ci. 
Rok 2019 ukončil spevácky súbor bene
fičným koncertom, na ktorom jeho čle
novia vystúpili na požiadanie organizá
tora Lions club Bozin Pezinok v  spolu
práci s evanjelickou cirkvou ako hostia. 
Animatus odspieval v roku 2019 celkom 
18 vystúpení, z toho 10 celovečerných 
70minútových koncertov. 5 celovečer
ných koncertov sa uskutočnilo v Pezinku.

Vďaka patrí umeleckej vedúcej spe
váckeho zboru Animatus Gabriele Tichej 
za jej trpez livosť pri nácvikoch a všetkým 
poslucháčom za návštevu na koncertoch. 
Spevácky zbor Animatus ďakuje všetkým 
svojim priaznivcom.

text a foto: animatus

dobrovoľný i  profesionálny ha
sič, Pezinčan rudolf turanský (na  
fotografii vpravo) oslávil 99 ro
kov. s  prianím dobrého zdravia 
mu ku krásnemu veku zablaho
želali členovia dPo sr z Pezinka, 
českej republiky aj  rakúska.

R. Turanský ako 60ročný odišiel 
v  roku 1983 na zaslúžený dôchodok. 
Naďalej ostal aktívnym členom DPO SR, 
pravidelne sa staral o techniku i údržbu 
historickej hasičskej zbrojnice Pezinok, 
bol vzorom pre mládež a  poradcom 
mladším kolegom. Patrí k podporovate
ľom súťaže žiakov ZŠ v Pezinku i okrese 
Pezinok na tému Požiarna ochrana oča
mi detí, v  rámci ktorej venoval deťom 
i  hasičom mnohé sponzorské dary. Za 
svoje celoživotné dielo bol ocenený me
dailami od Hasičského a  záchranného 
zboru SR i medailou Zaslúžilý člen od 
DPO SR. V  minulosti bol zároveň oce
nený i primátorom mesta Pezinok.

text a foto: P. ronec

Pezinskí skauti 
sú nominovaní 
na ocenenie

Bratislavské dobrovoľnícke centrum 
každoročne organizuje oceňovanie dob
rovoľníkov s názvom srdce na dlani. 
Medzi nominovaných za uplynulý rok 
sa dostali aj Pezinskí skauti – v ka
tegórii dobrovoľníctvo ako forma 
občianske ho aktivizmu a dobrovoľ
níčka Monika Lezová v kategórii dl
hodobá dobrovoľnícka činnosť. Je 
cťou dostať sa medzi nominovaných.  
I toto je potvrdením, že práca Pezin
ských skautov má zmysel. 

Ďakujeme za podporu.
M. lezo, Pezinskí skauti

oPraVa teXtU

Folklórny súbor Radosť na víne
tak ako každý rok na jeseň, po celé desiatky rokov, ba stáročia, je Pe
zinok nasiaknutý vôňou viechy a vôňou vína. aj členov Folklórneho 
speváckeho súboru radosť táto vôňa opantala, a tak sa vydali na vínnu 
cestu od moravských hraníc cez  Malokarpatskú vinohradnícku oblasť 
až na východ.

súbor animatus 
spieval po celý rok

 s harmonikou je život 
veselší a krajší

členovia speváckeho súboru animatus absolvovali počas roka 2019 
množstvo vystúpení po celom slovensku.

 Blahoželáme

»

»

» Priestory klubu 
dôchodcov 
na Hrnčiarskej 
ulici v Pezinku 
slúžia viacerým 
pezinským 
or ganizáciám, 
ku ktorým 
pa trí aj 
Folklórny súbor 
seniorov 
obstrléze. 
Jeho čle no via 
sa v klube 
dôchodcov 
pravidelne 
stretávajú 
a na cvičujú 
svoje fol klórne 
vystúpenia. 

»
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Dňa 11. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 1. výročie 
smrti našej milovanej 
mamy leopoldníny 
Va lentovej a dňa 9. 2. 
2020 si pripomenieme 

23. výročie smrti nášho 
milovaného otca Jura ja 
Va lenta. S  láskou spo  
mínajú dcéry Julka a Ma  
tilka, syn Juraj s rodina
mi.

Spomíname na 
Štefana Valku † 10. 12. 1993
Štefana Valku † 9. 6. 1959
annu Valkovú † 7. 9. 2006
Petra Valku † 24. 12. 2011
Venujte im tichú spomienku. Za všetkých  
Pavol Valka s rodinou.

Dňa 31. 1. 2020 uplynú 
štyri roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, 
dedko a pradedko Ján 
zhorelický. S láskou na 
neho spomínajú dcéry 

s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 2. 2. 2020 uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustila naša drahá ma
ma Marta dafková.  
S láskou spomínajú 
man žel a deti s rodina
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Nezomrela, spí. Má len sen, je krásny, 
sníva sa jej o tých, ktorých milovala 
a ktorí milovali ju. 
Dňa 2. 1. 2020 sme si 
pripomenuli 6. výročie 
úmrtia našej drahej ma
mičky, babky, prababky 
rozálie Hajmassyo
vej. S  láskou spomínajú 
dcéry s rodinami.

Dňa 11. 1. 2020 uplynu
lo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš brat Milan 
orlický, a  21. 1. 2020 
uplynulo 15 rokov od od
chodu do večnosti našej  

mamy Márie orlickej.  
S  láskou a úctou spomí
najú Mária, Štefan a Da
niel s  rodinou. Odpočí
vajte v  pokoji. Prosím, 
kto ste ich poznali, ve

nujte im tichú spomienku.

Už nevidíš slnko, krásny deň. 
Na vinosadskom cintoríne 
snívaš svoj večný sen. 
Už niet návratu ani nádeje. 
Len cesta k hrobu nás ku Tebe zavedie.
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no navždy budeš v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.

Dňa 7. 2. 2020 si pri
pomíname 5. výročie 
úmrtia nášho drahého 
duša na Šimonoviča. 
Kto ste ho poznali, pro
síme o tichú spomienku. 

Manželka Anička, synovia Juraj a Dušan 
s rodinami.

Dňa 27. 1. 2020 uplynie 
55 rokov, čo nás navždy 
opustil náš brat Ján 
noskovič z  Grinavy. 
S láskou spomínajú súro
denci s rodinami.

Dňa 5. 1. 2020 uplynulo 
9 rokov, čo nás opustila 
naša drahá mama, a 17. 
1. 2020 uplynulo 16 ro
kov, čo nás opustil náš 
drahý otec. Na obidvoch 

rodičov, starých rodičov a  prarodičov 
Františku novákovú 
a Jána nováka s láskou 
spomínajú syn a  dcéra 
s  rodinami. Ďakujeme 
všetkým, ktorí im spolu 
s nami venujú tichú spo
mienku.

Dňa 10. 1. 2020 uplynu
lo 13 rokov, čo nás opus
tila naša drahá mamič ka, 
babička a prababička Jo
lana budayová, s lás
kou spomína celá rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.

Dňa 3. 2. 2020 uplynú 
4 roky, čo nás navždy 
opustil Ján adámek.  
S láskou spomínajú man
želka a deti s rodinami. 
Ďakujeme všetkým, kto
rí mu s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 26. 1. 2020 uplynie 
24 rokov, čo nás opustila 
naša drahá mama, babka 
a  prababka Júlia Vaga
čová. S  úctou a  láskou 
spomínajú synovia s  ro

dinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a  zná
mym, ktorí sa prišli dňa 23. 12. 2019 
rozlúčiť na poslednej ceste s našou dra
hou irenkou raždíkovou. Ďakujeme 
všetkým za slová útechy, prejavy sú
strasti a  kvetinové dary. Smútiaca ro
dina.

Dňa 4. 1. 2020 uplynulo 
11 rokov, čo nás vo veku 
63 rokov opustil náš dra
hý František Virgovič  
z Grinavy. S láskou naň
ho spomína manželka 

An na, deti Renáta, František, Marián,  
nevesty a vnučky Päťka, Veronika, Do
minika a ostatná rodina a priatelia. Ve
nujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďa
kujem.

Dňa 14. 1. 2020 uplynu
lo 30 rokov, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
otec Michal Juriš. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Sy

novia a dcéra s rodinami.

Dňa 29. 1. 2020 si pripo
menieme 10. výročie 
úmr tia našej drahej ma
mičky Valérie kováči
kovej. Kto ste ju pozna
li, venujte jej tichú spo

mienku. Spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 23. 1. 2020 uplynu
li 4 roky, čo nás navždy  
opustila naša drahá eva 
belanová. S úctou a lás
kou spomína manžel. 
Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate
ľom a zná mym, ktorí sa prišli dňa 20. 12. 

2019 v  bratislavskom 
krematóriu rozlúčiť na 
poslednej ceste s  našou 
drahou zosnulou Má
riou ranincovou rod. 
Ciprušovou. Z úprimné

ho srdca všetkým ďakujeme za prejave
né slová sústrasti a útechy, za kvetinové 
prejavy spolupatričnosti.

Chýbaš nám každú minútu, každučký deň, 
už celé dva roky snívaš svoj večný sen. 
Len kytičku kvetov na hrob 
môžeme Ti dať, 
zapáliť sviečku a s láskou 
na Teba spomínať.

Dňa 31. 12. 2019 sme si 
pripomenuli 2. výročie, 
ke dy nás opustil náš dra
hý manžel, otec, starký, 
brat, švagor alexander 
Šandor. S úctou a láskou  

spomína manželka Jožka a deti s  rodi
nami. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Ďakujeme.

V týchto dňoch si pripo
míname nedožité 96. na
rodeniny našej milovanej 
babičky Márie Pukan
číkovej. Zároveň ďaku
jeme všetkým, ktorí ste 
sa s ňou prišli rozlúčiť na jej poslednej 
ceste, za prejavy sústrasti a  kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ. Vnuk Kajuško s manžel
kou a deťmi.

Odišla si tíško, 
niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich však 
žiješ spomienkami.
Dňa 11. 1. 2020 sme si pri 
 pomenuli 1. výročie úmr
tia kataríny labudovej. 
S láskou spomína smútia
ca rodina. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spo  
mienku.

Si tam, kam chodia hviezdy plávať, 
tam hľadíme, keď nemôžeme spávať. 
Len krásne spomienky ostali na Teba 
a tiché modlitby posielame do neba. 
Dňa 6. 12. 2019 by sa náš  
brat Juraj kovačovský 
dožil 40 rokov. S  úctou 
a  láskou spomínajú bra
tia Martin, Janko a  celá 
rodina.

sPoMÍnaMe

Letný semester v  Akadémii 
tretieho veku Pezinok sa začína  
5. februára 2020. Poplatok je 
mož né uhradiť od 10. januá ra  
do 10. februára v po kladni Mest
ského úradu Pe zinok. Po uhradení je po  
trebné preukázať sa dokladom o zaplate

ní u koordinátorky ATV v kan
celárii č. 20b na 2. poschodí. 
Každému účastníkovi bude vy
daný preukaz študenta ATV.
Termín promócií ATV sa bude 

konať 13. mája 2020 o 16.00 h v Dome 
kultúry Pezinok.          atV

Úvodnými básňami o  Vianociach 
sa prihovorili obyvatelia zariadenia  
Ľubomír Skáčik, Mária Markeová a He
lenka Šebová. Nasledovalo vystúpenie 

škôlkarov, ktoré vyčarilo úsmev na tvá
rach všetkých prítomných, a  dojímavé 
vystúpenie speváckeho súboru Anima
tus. S jeho členmi si všetci spolu zaspie

vali najznámejšiu vianočnú koledu Ti  
chá noc, svätá noc.

Na záver poďakovala Helenka Šebová 
deťom, učiteľkám a speváckemu súboru 
za milé stretnutie a krásne predvianoč  
né chvíle. Riaditeľka DSS a  ZPS Viola 
Schmidtová popriala všetkým krásne 
sviatky plné pokoja, zdravia, pohody 
a lásky.   dss a zPs Pezinok 

obyvatelia do
mova sociálnych  
služieb a  zaria
denia pre senio  
rov Pezinok (dss 
a zPs Pezinok) 
zažili vďaka pro
gramu, ktorý pri  
pravili deti z Ma
terskej školy za 
hradbami pod  
ve dením Márie  
nogovej a  členo
via speváckeho 
sú boru animatus  
z Pezinka pod ve
dením gabriely 
ti chej a  alž bety 
Jedličkovej, pra
vú vianočnú at
mosféru.

Vianočné stretnutie v Dss 
a ZPs Pezinok

» akadémia tretieho veku 
otvára letný semester

Zasadnutie pocti li svojou návštevou 
predsedníčka Únie žien Slovenska Jana 
Vaľová, primátor mesta Pezinok Igor 
Hia nik a viceprimátorka mesta Pezinok 
Má ria Wagingerová. Predsedníčka ZO vo  
svojom príhovo re zhodnotila činnosť 
ZO za rok 2019. Poďakovala aktívnym 

členkám a vyzvala všetky členky ZO, aby  
podali návrhy do plánu práce na rok 
2020.

Prítomným členkám ZO sa prihovo
rili hostia a  zaželali im veľa úspechov 
v  činnosti organizácie v  nasledujúcom 
roku. Slávnosť tohto podujatia podčiar
kla svojimi veršami Melánia Hájiková 
a tanečným vystúpením skupina Sunny 
Dance pod vedením Bronislavy Jurášo
vej. Predsedníčka ZO popriala členkám 
ZO a všetkým prítomným príjemné pre
žitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, 
šťastia a úspechov v roku 2020. 

e. Matuská, úŽs Pezinok 

členky Zo ÚŽs sa stretli 
na vianočnej členskej schôdzi

základná organizácia únie žien 
slovenska (zo úŽs) v  Pezinku 
pripravila pre svoje členky vý
ročnú členskú schôdzu spojenú 
s vianočným po sedením. členská 
schôdza sa uskutočnila 11. decem
bra 2019 v dome kultúry.

»
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Žiaci ZŠ Jána Kupeckého športovali 
aj tesne pred Vianocami. 21. decembra 
2019 podporili svojou účasťou brati
slavský beh pod názvom Rozlúčka so 
starým rokom. Deti bežali v jednotli
vých vekových kategóriách a podarilo 
sa im získať aj výborné umiestnenia: 
Filip Nagy – 1. miesto; Jakub Nagy – 2. 
miesto; Matej Knapčok – 1. miesto

text a foto: M. Fintorová 

 Medard Féder bol 
 najrýchlejší v Trnavskom
 novoročnom behu

Výsledky:
Muži do 39 rokov
Andrej Foltin 
Medard Féder 
Róbert Vukovic 

Muži 40–49 rokov
Matúš Jedinák 
Martin Hric 
Igor Noga 

Muži 50 rokov 
a viac
Roman Petrikovič 
Ivan Pavelka 
Vladimír Pánik 
Ženy do 34 rokov
Terézia Marková 
Katarína Kasová 
Monika Kusendová

Ženy 35–49 
rokov
Mária Ullerová 
Lucia Kamenská 
Dagmar Vargová 

Ženy 50 rokov 
a viac
Tatiana Benediktová 

Muži so psom
Ladislav Gregus 
Roman Pokorný 
Pavol Stroffek 

Ženy so psom
Karin Bäumlová 
Katarína Kopecká 
Petra Štrbíková 

nb

Mikulášsky krosový beh
prilákal množstvo nadšencov

Podrobné výsledky na:  http://www.behpezinkom.com/sk/archiv/mikulasskykros2019/informacie

začiatkom decembra sa be
žeckí nadšenci stretli na 5. 
ročníku obľúbeného bežec
kého podujatia MUrat Mi
kulášsky krosový beh. na 
štart sa postavilo 273 bež
cov, pričom niektorým robili 
spoločnosť i štvornohí milá
čikovia. Špeciálnu kategóriu 
totiž tvorili bežci so  psami.

Víťaz  33. edície TNB Medard Féder /AŠK Pezinok

Technickí realizátori z  Atletického 
klubu AŠK Slávia Trnava pod vedením 
generálneho sekretára SAZ Vladimíra 
Gubrického zaregistrovali v úvode toh
to roka do účastníckeho menoslovu 
re kordných 441 štartujúcich (dospelí 
6 km, deti 1,5 km). V  prajnom počasí 
sa z  celkového prvenstva potešil tan
dem Medard Féder (aŠk Pezinok) 
– Adela Čermáková (ESET). Zároveň 
išlo o druhé zápolenie Trnavskej bežec
kej trilógie. Tá sa začala 26.  decembra 
v areáli Slávie štyridsiatou edíciou Zim

ného behu zdravia, opäť za účasti vyše 
400členného poľa. 

V  hlavnej konfrontácii na 10 km si  
víťaznú pozíciu do seriálu na prelome 
rokov 2019/2020 zapísala dvojica Mi
chal Puškár (Bernohy.sk) – Dagmar Var
gová (AK Bojničky).

Záverečná časť obľúbenej trilógie do
stala priestor 6. januá ra o 11.00 h opäť 
v  slávistickej lokalite Na rybníku, kde 
nechýbalo ani žrebovanie pretekárskej 
tomboly.

text: M. Féder, foto: aŠk Pezinok

 Basketbalový školský turnaj

Výsledky 2. turnaja
Gymnázium A. B. Senec – ZŠ Na bielenisku Pezinok 
15:41 (13:21)
J. G. Tajovského Senec – ZŠ J. A. Komenského Sereď 
27:45 (8:26)
ZŠ J. Kupeckého Pezinok – ZŠ Štúrova Malacky 52:23 (28:14)
Gymnázium A. B. Senec – ZŠ J. A. Komenského Sereď
33:50 (13:22)
ZŠ J. G. Tajovského Senec – ZŠ Fánd lyho Pezinok 
34:20 (16:4)
ZŠ Štúrova Malacky – ZŠ Svätý Jur 8:30 (4:18)
ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ J. Kupeckého Pezinok 11:40 (5:19)

pv

Žiaci ukončili 
rok 2019
športovo

zŠ J. kupeckého Pezinok 4  4  0 178:64 8 b

ZŠ J. A. Komenského Sereď 4  3  1 210:110 7 b

ZŠ Svätý Jur 3  3  0 108:32 6 b

zŠ na bielenisku Pezinok 3  3  0 115:66 6 b

ZŠ J. G. Tajovského Senec 4  1  3 93:154 5 b

Gymnázium A. Bernoláka Senec 4  0  4 76:136 4 b

zŠ Fándlyho Pezinok 4  0  4 53:220 4 b

ZŠ Štúrova Malacky 2  0  2 31:82 2 b

Priebežná tabuľka po 2. kole

druhý turnaj gd – teaM cupu 2019/2020 – Školskej basketbalovej ligy sa uskutočnil vo štvrtok 12. de
cembra 2019 v športovej ha le soŠ komenského 27 v Pezin ku.

»

»

Výsledky Mestskej 
 minifutbalovej ligy

MMFl

Predbežné termíny kôl:
osemfinále – 26. január 2020 (nedeľa) 10.00–18.00 h 
Štvrťfinále – 1. február 2020 (sobota) 14.00–18.00 h
Finálové kolo – 15. február 2020 (sobota) 16.00–21.00 h
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V predvianočný piatok sa v športovej 
hale Elán v Bratislave uskutočnilo atle
tické podujatie pre mladšie a najmladšie 
žiactvo Slovenského atletického zväzu, 
na ktorom sa zúčastnili športové klu

by z celého Slovenska. Žiaci zo ZŠ Jána 
Kupeckého úspešne súťažili v jednotli
vých disciplínach a posúvali svoje ča so
vé limity. Medzi najúspešnejších pa t ril 
Matej Knapčok, ktorý si dvakrát vy

bojoval 2. miesto, a to v behu na 600 m 
a 150 m, a Samuel Bobovský, ktorý sa 
umiestnil na 3. mieste v diaľke.

text a foto: M. Fintorová

druhý sviatok vianočný patrí už 
tradične hokejbalistom, ktorí sa 
už pravidelne stretávajú na via
nočnom turnaji. na 5. ročníku sa 
zišlo 6 mužstiev, ktoré boli roz
delené do dvoch skupín. 

Hralo sa 2x 15 minút, každý s  kaž
dým v skupinách. Víťazi skupín išli pria
mo do semifinále (HC Chilli a Morgans 
Pezinok), kde si počkali na svojich sú
perov, o ktorých sa rozhodovalo v ¼fi
nále. V týchto zápasoch sa z výhier tešili 
hráči Watbergu Senec a  Pavúkov Pezi
nok.

V  prvom ½finále nastúpili Senča
nia s HC Chilli. Vo vyrovnanom zápase 
rozhodovali maličkosti a  po výhre 5:4 
postúpil do finále Watberg. V druhom 
½finále si zmerali sily pezinské celky 
Morgans s Pavúkmi. Aj tu to bolo tesné 
a rozhodlo sa v závere, keď Pavúci dali 
rozhodujúci gól a v  pomere 3:2 postú
pili ďalej. Zápas o bronz Morgans  HC 
Chilli bol bohatý na góly, útočný a  po 
výsledku 6:4 mali väčšiu radosť z víťaz
stva Chilliaci. Vo finále sa po roku znova 
dostali pezinskí Pavúci, ktorí boli Wat
bergu vyrovnaným súperom. Finálový 
duel rozhodol jediný gól, ktorý dal Se

nec, a tak sa hráči Watbergu mohli tešiť 
z celkového prvenstva na turnaji.

najlepší strelec: Branislav Thorn 
(Watberg Senec)

najlepší hráč: Maťo Weber (HC Chilli)

najlepším brankár: Peter Nemčovič 
(Morgans Pezinok)

Výsledky ½finále:
Watberg Senec – HC Chilli 5:4
Morgans – Pavúci Pezinok 2:3
zápas o 3. miesto
HC Chilli – Morgans 6:4
Finále:
Watberg Senec – Pavúci Pezinok 1:0

celkové poradie: 
1. Watberg Senec, 2. Pavúci Pezinok, 

3. HC Chilli, 4. Morgans, 5. Jokerit Pezi
nok, 6. Lions            pv

V  sobotu 11. januára 
2020 sa uskutočni
lo 1. kolo slovenské
ho pohára v  zimnom 
triatlone v  banskej 
bystrici pod názvom 
Memoriál dr. a. ih
ringa. zimný triatlon 
je kombinácia behu, 
horskej cyklistiky 
a bežeckého lyžovania 
voľnou technikou.

Pezinok úspešne repre
zentovala členka Športové
ho triatlonového klubu Pezi
nok Alena Drahošová, ktorá 
sa umiestnila v kategórii ve
teránky na 1. mieste a v ab
solútnom poradí medzi že
nami sa umiestnila na 3. 
mieste.

Srdečne blahoželáme 
a  ďakujeme za výbornú re
prezentáciu.

text a foto: 
Štk Pezinok

Za Plavecký klub Pezinok sa na maj
strovstvá Slovenska kvalifikovalo 7 detí.  
Trojdňové preteky boli pre malých plav
cov tvrdým orieškom, svoje plavecké 
vý kony však dokázali posunúť za hrani
cu osobných rekordov. Štyri medaily si  
domov odniesla 10roč ná Sophia Gray 
(2009), ktorá získala striebro na 400 m  

voľný spôsob s časom (5:14,88) a dve 
bronzové medaily na 200 m voľný spô
sob (2:32,16) a 100 m motýlik (1:18,46). 
Okrem toho v ťažkej disciplíne 200 m 
motýlik dohmatla na prvom mieste, no 
bola diskvalifikovaná za zlé prevedenie 
obrátky. Na druhej strane zažila veľmi 
pekné gesto od súperky Stelly Megelovej 
(2009), ktorá na tejto trati získala zlatú 
medailu a po vyhlásení výsledkov prišla 
za Sophiou a medailu jej odovzdala. Plav
kyne predviedli fair play správanie, kto
rému by sa mohli priučiť i mnohí dospelí.

Okrem majstrovstiev Slovenska sa 
v decembri konali i medzinárodné plavec

ké preteky v Košiciach, na ktorých klub 
opäť výborne reprezentovala 10ročná 
So phia Gray (2009). Vyplávala si 3 zla
té medaily v disciplínach 100 m motýlik 
(1:19,32), 200 m motýlik (2:50,99) a 400 
m voľný spôsob (5:20,89). K zlatým me
dailám pridala striebro na 50 m motýlik 
(36,45). I  keď mala Sophia opäť trochu 
smolu v disciplíne 200 m voľný spôsob, 
keď ju diskvalifikovali za pohyb na štar
te, stále zbiera skúsenosti na Slovensku aj  
v zahraničí.

Všetkým deťom gratulujeme a ďakuje
me za peknú reprezentáciu.

Pk Pezinok 

Víťazom vianočného 
hokejbalového turnaja 
je Watberg senec

najmladší žiaci z Plaveckého klu
bu Pezinok (deti vo veku 10–12 
rokov) ab sol vovali začiatkom de
cembra minulého roka majstrov
stvá slovenska v spiš skej novej 
Vsi.

»

začiatkom decem
bra sa v trnave konali 
Majstrovstvá sloven
skej republiky U21, 
juniorov a dorastencov 
v karate. 

Pezinčanka Michaela 
Ču ka nová z  klubu Karate 
Rapid Bratislava v kategórii 
kata ju nioriek 16–17 rokov 
opäť nena šla premožiteľku 
a vybojovala si svoj šiesty 
titul majsterky Slovenska. 
Keďže sú na tomto podujatí 
vyhlasovaní aj víťazi 
Slovenského pohára, po 
roku si opäť prevzala aj 
pohár víťazky Slovenského 
pohára za rok 2019.

text a foto: M. čukan

»

»

V Bratislave sa zišli mladí 
atléti z celého slovenska

Triatlonisti úspešne 
absolvovali 1. kolo 
slovenského pohára

 Michaela čukanová 
 obhájila titul majsterky
 slovenka

 Plavci úspešne zavŕšili zimnú sezónu

»


