
História mestských ocenení v Pezin
ku siaha do roku 1977, kedy boli ude
lené po prvý raz.

Návrhy na mestské ocenenia pred

kladajú primátor mesta Pezinok, po
slanci Mestského zastupiteľstva v Pe
zinku a prostredníctvom primátora aj  
iné právnické a fyzické osoby, teda sa

motní obyvatelia mesta. Predložené 
návrhy posudzuje a mestskému zastu
piteľstvu na schválenie predkladá od
borná komisia pri mestskom zastupi
teľstve, ktorú tvoria odborníci na 
miest nu históriu a predstavitelia kul
túrneho, športového a spoločenského 
života v meste.

Mestské ocenenia za rok 2020 bo li 
odovzdané jednotlivcom i  kolektívom.

Projekty v realizácii:
•  Zlepšenie technického vybavenia jazy

kovej učebne v ZŠ Na bielenisku
•  Zlepšenie technického vybavenia od

borných učební v ZŠ Kupeckého

•  Prístavba modulového pavilónu k  ZŠ 
Na bielenisku, Pezinok – novostavba

......... Rýchla správa

#sčítanie
Začalo sa sčítanie 
obyvateľov, domov
a bytov

V zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa 1. júna začali vykonávať prvé  
úkony súvisiace so štatistickým zisťovaním údajov. Sčítanie sa bude realizovať v dvoch  
fázach do 31. marca 2021.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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Mesto Pezinok využíva na financovanie potrieb súvisiacich so správou 
a rozvojom mesta nielen mestský rozpočet, ale aj mimorozpočtové zdroje, 
ako sú štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociál nych vecí, 
bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), neštátne fon-
dy, nadácie a zdroje Európskej únie. Na čom mesto pracuje a v akom štá-
diu sa nachádzajú mestské projekty, sa dozviete v nasledujúcom prehľade.

Pezinok pracuje súčasne 
na viacerých  projektoch

Mesto ocenilo výnimočné 
osobnosti i organizácie

V nedeľu 14. júna o 16.00 h sa v priestoroch Domu kultúry Pezinok usku-
točnilo 43. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku 
spojené s odovzdávaním Mestských ocenení za rok 2020. Mestské oce-
nenia sa udeľujú každý rok 14. júna pri príležitosti výročia získania 
práv slobodného kráľovského mesta, ktoré Pezinku 14. júna 1647 udelil 
Ferdi nand III. Habsburský – rakúsky arcivojvoda, rímsky cisár, chorvát-
sky, uhorský a český kráľ.

»
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„Pravidelné kosenie trávnikov a ru de
rálnych porastov – burinísk na mestských 
pozemkoch zabezpečuje zmluvný partner 
mesta – spoločnosť PETMAS. Štyrikrát do 
roka kosenie trávnikov a  dva krát do roka 
kosenie burinísk. O trávniky v Zámockom 
parku a  v areáloch mestských materských 
škôl sa stará Mestský podnik služieb,” 
uviedla referentka životného prostredia 
Jana Gubániová. Ide o  klasickú údržbu 
zelene, ktorú v mnohých mestách nahrá
dzajú nové riešenia blízke prírode. Pilot

ný projekt aplikovaný na vybraných plo
chách zelene spustil aj Pezinok.

Kosenie blízke prírode
Prvé kolo kosenia verejných prie

stranstiev sa začalo už v polovici apríla 
a začiatkom júna sa v údržbe trávnatých 
porastov v  meste pokračovalo. Zmena 
nastala v  Zámockom parku, kde mesto 
vytipovalo plochy prevažne na slneč
ných miestach, ktoré boli pred kosačkou 
uchránené. Premenili sa na kvitnúce lú

ky, ktoré budú postupne dosádzané no
vými trvalkami, pričom ich funkcia je 
nielen estetická, ale aj praktická. Lúka 
účinnejšie zadržiava vodu, čím prirodze
ne ochladzuje okolie v  horúcich dňoch. 
Navyše vracia do mesta včely, motýle 
a  ďalší užitočný hmyz a  drobné živočí
chy. Starostlivosť o tieto plochy si vyža
duje údržbu blízku prírode. „Prirodze
né lúčne porasty vytvorené v  parku by sa 
mali kosiť len dvakrát do roka a  najlepšie 
lištovou kosačkou, pričom sa má pokosená 
hmota nechať ležať na mieste asi dva týžd
ne a  potom vyhrabať. Cieľom je umožniť 
dozretie semien rastlín a  ich prirodzený 
výsev na plochy,” vysvetlila J. Gubánio
vá. Tradične vykosené trávniky, ktoré 
v  letných mesiacoch vysychajú, sa tak 
menia na voňavé lúky podporujúce bi
odiverzitu a ochranu životného prostre
dia. „Nový spôsob starostlivosti o trávnaté 
plochy v parku priniesol zatiaľ prevažne po
zitívne ohlasy. V budúcnosti by sme chceli 
v rov nakej údržbe pokračovať aj na ďalších 
zelených plochách v meste,” dodala J. Gu
bániová.

Zavlažovacie vaky
Zmenu absolvovali aj mladé stromy 

vysadené v  intraviláne mesta, a  to for
mou osadenia zavlažovacích vakov, ktoré 
zabezpečujú pravidelnú a  efektívnu zá
lievku počas horúcich a suchých dní v let
ných mesiacoch. Poskytujú dostatočný 
prísun vody a zabraňujú tak usychaniu 
novovysadených stromov, čím sa šetria 
finančné prostriedky i úsilie vynaložené 
pri ich výsadbe. Celkovo bolo osadených 
111 zavlažovacích vakov – 100 vakov  
v stromoradí na Panskom chodníku a 11 
vakov k stromom vysadeným v blízkosti 
alebo priamo na detských ihriskách v Pe
zinku.

-nb-/-tv-

Medailu so stužkou 
„Za zásluhy o rozvoj mesta”
získali:

Združenie pezinských vinohrad-
níkov a vinárov (ZPVV) – za neutí
cha júcu snahu o  zachovávanie vino
hradníckych a vinárskych tradícií v na
šom meste, za dlhodobú systematickú 
prácu členov a sympatizantov združenia 
na revitalizácii a rozvoji vinohradníckej 
krajiny, za jej príkladnú obnovu a udr
žiavanie, za obohatenie kultúrnospolo
čenského života mesta o podujatia, kto
ré sa stali jeho trvalou súčasťou. Ocene
nie je navrhnuté s prihliadnutím na 25. 
výročie založenia združenia.

Malokarpatské múzeum v Pezin-
ku – za systematickú profesionálnu 
prácu v oblasti skúmania, ochrany, 
sprí stupňovania a propagácie dokladov  
o de jinách malokarpatského regiónu  
s dôrazom na dejiny a kultúru vino
hradníctva a vinárstva, za pestrú škálu 
kultúrnych, spoločenských, edukačných  
a umelec kých aktivít podporujúcich 
hlavné po slanie múzea, určených rôz
norodým cie ľovým skupinám. Ocenenie 
je navrhnuté s prihliadnutím na 60. vý
ročie znovuzaloženia múzea.

61. zbor Modrý oblak Pezinok, 
Slovenský skauting (v Pezinku fun
guje nepretržite od roku 1990) – za dl
horočnú oddielovú činnosť, ktorej cie
ľom a poslaním je výchova detí a  mlá
deže, za organizovanie podujatí posky
tujúcich mladým ľuďom neformálne 
vzdelávanie, priestor pre kreativitu  

a vlastnú sebarealizáciu, za rozvíjanie 
princípu aktívneho občianstva, ktoré 
ukázali aj svojou dobrovoľníckou čin
nosťou v tohtoročných krízových týž
dňoch.

Štefan Šimák st. – za zásluhy  
o kom plexnú rekonštrukciu pezinského 
zámku v rokoch 2015 až 2019. Do his
torického objektu vrátil po mnohých ro
koch život vychádzajúci z bohatej tradí
cie tejto dominanty nášho mesta. Oby
vateľom i návštevníkom Pezinka v ňom 
okrem hotelových a reštauračných slu
žieb ponúka aj možnosť bohatého kul
túrneho a umeleckého vyžitia. Otvore
ním zámku širokej verejnosti prispieva 
k rozvoju mesta v oblasti kultúry či ces
tovného ruchu.

Cenu Jozefa Ľudovíta 
Holubyho získali:

Ing. Gabriela Vojteková, CSc., 
emeritná enologička – za celoživotný 
mimoriadny prínos pre rozvoj vinár

stva v meste Pezinok. Gabriela Vojte
ková je dlhoročná popredná odborníčka 
na technológiu výroby kvalitných vín, 
predsedníčka komisií na mnohých re
nomovaných degustačných súťažiach, 
pedagogička a v posledných rokoch aj 
aktívna propagátorka malokarpatských 
a najmä pezinských vín. Pôsobila ako 
odborný garant Slovenskej vinárskej 
akadémie či lektor Akadémie tretieho 
veku Pezinok – odboru Dejiny vino
hradníctva, vinárstva a someliérstva. 
Svojimi aktivitami sa mimoriadne za
slúžila o  reprezentáciu mesta a dobré 
meno pezinského vína doma aj v zahra
ničí.

Alžbeta Strapáková – za dlhoroč
nú profesionálnu prácu v oblasti sociál
nej pomoci a sociálnej starostlivosti, za 
osobnú angažovanosť v komunitnom ži  
vote, za iniciovanie, organizovanie a pod 
 poru kultúrnospoločenských a vzdelá
vacích aktivít presahujúcich rámec akti
vít najstaršieho ženského spolku Žive
na, ktorého miestny odbor vedie.

Cenu Primátora 
Mesta Pezinok 
zí skali osobnosti, ktoré sa 
významnou osobnou mierou 
podieľali na starostlivosti 
o seniorov v Pezinku počas 
nedávnej epidémie koronavírusu.

MUDr. Adriana Šimková – za mi
moriadne osobné nasadenie pri zdra
votnej starostlivosti o  klientov a  za
mestnancov Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov v pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja 
(DSS Pezinok) počas lokálnej epidémie 
ochorenia COVID19 v tomto zariadení. 
MUDr. Adriana Šimková, ktorá v Pezin
ku pôsobí ako všeobecná lekárka od roku 
2011, poskytovala počas mimoriadnych 
udalostí v DSS Pezinok popri vedení svo
jej vlastnej ambulancie aj systematickú 
odbornú lekársku starostlivosť všetkým 
klientom a zamestnancom DSS Pezinok 
(pozitívnym aj negatívnym) bez akého
koľvek nároku na honorár. Po stabilizácii 
epidemiologickej situácie v DSS Pezinok 

sa rozhodla prevziať klientov DSS Pezi
nok do svojej zdravotnej starostlivosti.

Alžbeta Polkorábová – za dlhoroč
nú obetavú prácu pri starostlivosti o nie
koľko generácií seniorov v Pezinku. Alž
beta Polkorábová je služobne najstaršou 
opatrovateľkou mesta Pezinok. V  tejto 
ob lasti pracuje od roku 1994, z toho 24 
rokov pre mesto Pezinok. Spolu s ostat
nými opatrovateľkami mesta sa význam
nou mierou zaslúžila o  bezproblémové 
zvládnutie epidémie koronavírusu, kedy 
vďaka každodennému enormnému na
sadeniu opatrovateliek aj vedenia Za
riadenia opatrovateľskej služby mesta 
Pezinok (ZOS) nebol v tomto mestskom 
zariadení starostlivosti o  seniorov ani 
v rámci dennej terénnej opatrovateľskej 
starostlivosti v  pôsobnosti mesta za
znamenaný žiaden pozitívny prípad na 
ochorenie COVID19 medzi seniormi či 
zamestnancami ZOS.

Slávnostné udeľovanie mestských oce
není sprevádzal hudobný hosť Štefan Filas, 
Martin Smolko a Peter Ertl.           -red-/-tv- 
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 Mesto ocenilo výnimočné osobnosti i organizácie
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Projekty pred výberom dodávateľa
•  Vybudovanie cyklochodníka Pezinok 

– Limbach (PD cyklotrasa Pezinok – 
Limbach, Zmena pred dokončením 
stavby)

•  Telocvičňa ZŠ s MŠ Orešie
•  Modernizácia kotolne ma mestskom 

úrade v Pezinku (odstránenie havarij
ného stavu a znižovanie nákladov na 
prevádzku)

•  Prístavba MŠ Cajlanská (prebieha 
územné konanie, pred vydaním UR)

•  Kompostáreň Pezinok – projektová 
dokumentácia (kompostáreň na biolo
gicky rozložiteľný komunálny odpad) 

•  Rodinné ihrisko pre veľkáčov a malká
čov v Pezinku (sanácia ihriska na ulici 
1. mája) – kombinácia financií z nadá
cie Tesco a mesta

Predložené projekty nachádzajúce 
sa v hodnotiacom procese v jed- 
notlivých výzvach a programoch
•  GRINAVA – kanalizácia – žiadosť Bk5c
•  Modernizácia vykurovacieho systému 

– rekonštrukcia kotolne na MsÚ, Žia
dosť A1

•  Projekt zriadenia eMIC Pezinok v Kru
šičovej kúrii

•  Projekt GLEJOVKA V PEZINKU – 
ochrana a obnova

•  Pamäť kameňa – The Memory of Sto
ne

•  Program pre Európu – Vinobranie 2020
•  Radničný START UP v Pezinku
•  Oživenie pamätníkov a ich historické

ho príbehu pre novú a mladú generá
ciu 

•  Žiadosť o príspevok na vojnové hroby 
na rok 2021 v zmysle § 4 ods. 1 zákona 
– príspevok na vojnové hroby na rok 
2021

•  Humanitná pomoc pre znevýhodnené 
a rizikové skupiny

•  Modernizácia futbalového ihriska 
CAJLA CUP PEZINOK

•  CAJLA CUP V PEZINKU – údržba are
álu ihriska brigáda

Referát projektového riadenia 
a verejného obstarávania 

Pokračovanie zo strany 1

Pezinok pracuje súčasne na viacerých projektoch

 Údržba mestskej 
 zelene po novom

Kosenie trávy na mestských pozemkoch, vytváranie prirodzených 
lúč nych porastov prospešných pre drobné živočíchy i obyvateľov mes-
ta či efektívne zavlažovanie. Verejnú zeleň začína Pezinok udržiavať 
spôsobom šetrným k prírode.

»

Mestské zastupiteľstvo Mesta Pezi
nok na svojom mimoriadnom zasadnutí 
rozhodlo dňa 2. júna o kandidátoch na 
udelenie mestských ocenení.

Úvod patril diskusii o samotnom dô
vode, pre ktorý bolo rokovanie zvolané. 
Ešte 18. mája MsZ prijalo uznesenie č. 
138/2020, ktorému predchádzalo hla
sovanie o pozmeňujúcom poslaneckom 
návrhu. Tento návrh, na základe ktoré
ho sa malo z  uznesenia vypustiť pís
me no b) – zníženie bežných výdavkov 
o  17 500 € v  kapitole „šport” – nebol 
prijatý. Pre chybu pri rátaní hlasov však 
poslanci boli informovaní, že prijatý 
bol – a s tým to vedomím hlasovali o ná
vrhu ako o celku.

Ak by poslanci mali vedomosť 
o správ nom výsledku hlasovania, mohli 
o celku rozhodnúť inak. Preto primátor 
Igor Hianik uznesenie nepodpísal a  na  
mimoriadnom rokovaní MsZ mali po
slan ci hlasovať o  jeho zrušení a potom 
ho opätovne schváliť.

Ako pripomenul poslanec Roman 
Mács, primátor postupoval v súlade so  
zákonom, ak uznesenie nepodpísal.  
Mács však nesúhlasil so spôsobom, 
akým sa mala chyba napraviť, keďže „ni 
 kde v zákone sa nepíše, že prijaté uznese
nie, ktoré nie je v  súlade so zákonom, sa 
dá zrušiť opätovným hlasovaním zastupi
teľského zboru.” Samotný poslanec Mács 
odmietol zúčastniť sa na takomto hla
sovaní. Primátor I. Hianik namietol, že 
má v kompetencii navrhnúť takýto po
stup. „V žiadnom prípade nebol porušený 
zákon, v žiadnom prípade som neprekročil 

žiadne kompetencie,” uviedol primátor.
Poslanec Pavel Alexy na základe vý

zvy športových kubov navrhol, aby im 
ne bol krátený finančný príspevok na 
50 %, ale aby bolo do dotačnej schémy 
pridelených 80 % pôvodnej sumy. Tento 
návrh poslanci schválili.

Poslanci podporili aj návrh Kvetosla
vy Štrbovej, podľa ktorého majú dostať 
manuál, kto je zodpovedný za zverejňo
vanie uznesení a  za zverejňovanie zá
pisníc. Stotožnili sa aj s návrhom Mari
ána Šipoša uložiť gestorovi rokovacieho 
poriadku, aby pripravil jeho zmenu –  
aby boli uznesenia zverejnené až po pod
pí saní primátorom a zároveň, aby bolo 
spracované aj to, ako informovať poslan
cov o uzneseniach, ktoré neboli podpí
sané.

Napokon návrh bol prijatý ako ce lok 
v znení: 

a) zrušuje 
uznesenie MsZ č. 138/2020 zo dňa 

18. 5. 2020; 
b) schvaľuje 
rozpočtové opatrenie – presun bež

ných výdavkov na položku Sociálne 
zabezpečenie inde neklasifikované –  
COVID19, a  to z  nasledujúcich polo
žiek: sumu 20 000 € z položky Občian
ske projekty v Pezinku, sumu 20 000 €  
z položky Ostatné činnosti v športe – 
podpora športu dotácie, čiastku 12 500 €  
z položky Ostatné činnosti v kultúre – 
dotácie na kultúru, a tiež výdavky 5 000 €  
z položky Príspevky neziskovým organi
záciám.

-ky-

Poslanci mimoriadne
 rokovali 2. júna
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Mesiac Deň zberu Počet zberov
Jún 3, 10, 17, 24 4
Júl 1, 8, 15, 22, 29 5
August 5, 12, 19, 26 4
September 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 5
Október 7, 14, 21, 28 4
November 4, 11, 19 (štvrtok), 25 4
December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4
Spolu 52

 Kalendár vývozu – sídliská
 (kontajnery 1100 l)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Jún 11, 25 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 4 3
Júl 9, 23 3, 10, 17, 24, 31 2, 9, 16, 23, 30 2 9
August 6, 20 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 6 7
September 4, 18 5, 11, 19, 25 4, 10, 18, 24 3 4
Október 1, 15, 28 2, 9, 16, 23, 30 1, 8, 15, 22, 29 8 7
November 12, 26 6, 13, 21, 27 5, 12, 20, 26 6 4
December 10, 23 4, 11, 18, 23, 31 3, 10, 17, 22, 30 3 2

Zber komunálneho odpadu z rekreačných stredísk
StuPy, Kučišdorf

Mesiac Deň zberu Počet zberov
Jún 2, 9, 16, 23, 30 5

Júl 7, 14, 21, 28 4

August 4, 11, 18, 25 4

September 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 5

Október 6, 13, 20, 27 4

November 3, 10, 18 (streda), 24 4

December 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 5

Spolu 52

Slnečné Údolie

Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štoh
la, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnic  kých,  
Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, 
Ma lacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázu  
sova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafá rikova, Šte
berlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29
Júl 13, 27 6, 13, 20, 27 13 –
August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10 24
September 7, 21 7, 14, 21, 28 7, 28 21
Október 5, 19 5, 12, 26 19 26
November 2, 16, 30 2, 9, 23 16 30
December 14, 28 7 14 –

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

Mesiac
Netriede-
ný odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29
Júl 14, 28 6, 13, 20, 27 13 –
August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 10 24
September 8, 22 7, 14, 21, 28 7, 28 21
Október 6, 20 5, 12, 26 19 26
November 3, 18 (streda) 2, 9, 23 16 30
December 1, 15, 29 7 14 –

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
Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30
Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 14 –
August 12, 26 4, 11, 18, 25 11 25

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

Október 7, 21 6, 13, 27 20 27
November 4, 19 (štvrtok) 3, 10, 24 18 (streda) –
December 2, 16, 30 8 15 1

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

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 –
Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 1
August 12, 26 5, 12, 19, 26 12 26

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

9, 30 23

Október 7, 21 7, 14, 28 21 28
November 4, 19 (štvrtok) 4, 11, 25 19 (štvrtok) –
December 2, 16, 30 9 16 2

OKRUH I 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
Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30
Júl 14, 28 7, 14, 21, 28 14 –
August 11, 25 4, 11, 18, 25 11 25

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

Október 6, 20 6, 13, 27 20 27
November 3, 18 (streda) 3, 10, 24 18 (streda) –
December 1, 15, 29 8 15 1

OKRUH IIB

 Harmonogram vývozu odpadu na 2. polrok 2020

 OKRUH III A

OKRUH III B

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

Mesiac
Netriedený 

odpad Bioodpad Plasty Papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 –
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 1
August 13, 27 5, 12, 19, 26 12 26

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

Október 8, 22 7, 14, 28 21 28
November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25 19 (štvrtok) –
December 3, 17, 31 9 16 2

OKRUH IV

UPOZORNENIE: Počas celého roka vás žiadame o vylože-
nie nádob, vriec v čase od 5.00 h, prípadne deň vopred. 
Ďakujeme.

netriedený odpad
Nesmie obsahovať: nebezpečný odpad, elektro odpad, papier, PET 
fľaše, sklo, kovy, stavebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo
Biologický odpad – zbiera sa: odpad z domácností (zostatky z ovo
cia a zeleniny, chlieb,...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, 
kvety, zelenina, vetvy, slama, seno a iné) 
Nesmie obsahovať: kuchynský a reštauračný odpad, zvyšky jedál a 
potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, mäso, tekuté a tvrdé 
zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, knihy, telefónne 
zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká, katalógy, kartóny
Nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), 
povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier 

znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových 
výrobkov, tapety

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (stlačené), fľaše od čistiacich prostriedkov, šam
pónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše  
s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích 
práškov, tégliky, EPS
Nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, 
guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropný
mi látkami 
Prosíme vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým 
k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhot-
ných surovín. Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov 
ďakujeme.

Mesiac
Netriedený odpad Plasty Papier

vrece vrece Vrece
Jún 5, 19 19 19
Júl 3, 17, 31 31 31
August 14, 28 28 28
September 11, 25 25 25
Október 9, 23 23 23
November 6, 20 20 20
December 4, 18, 31 (štvrtok) 31 (štvrtok) 31 (štvrtok)

OKRUH Vinice

Jarný zber odpadu využili
 stovky občanov

Počas jarného upratovania, ktoré sa uskutočnilo v  dňoch 
14., 15. a 16. mája v Technickom a  skla dovom areáli Mest-
ského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste, sa vy-
zbie ral objemný a biologický odpad, sklo, plasty, kovy aj 
pneumatiky.

Zberné miesto na Fajgalskej ceste sa v  máji opäť otvorilo pre 
Pezinčanov – fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v mes
te. Odpad mohli počas jarného upratovania odovzdať v areáli zdarma.

Počas troch dní sa vyzbieralo:
57,31 objemného odpadu, 3,11 t kovov, 51,63 t biologického odpa

du, pneumatiky, papier, plasty, sklo a drevo.
Ďalší zber odpadu na Fajgalskej ceste sa bude konať na jeseň. O ter 

 míne jesenného upratovania vás budeme včas informovať.    -nb-

 Zberný dvor je otvorený
 šesť dní v týždni

Zberný dvor na Viničnianskej ulici č. 25 v sídle firmy Marius 
Pedersen, a. s., je otvorený v pondelok až piatok od 7.00 do 
15.30 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h (v júli a v auguste do 
12.00 h). Zber nebezpečných odpadov je pre občanov Pe-
zinka bezplatný. Zber drobného stavebného odpadu je spo-
platnený v zmysle VZN 15/2015 (24 €/t).

V zbernom dvore môžete odovzdať nebezpečný odpad a drobný 
stavebný od pad, žiarivky, syntetické motorové, prevodové a mazacie 
oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, autobatérie, monočlán
ky a akumulátory, elektroodpad (nerozobrané, vyradené elektrické  
a elektronické zariadenia, napr. televízory, chladničky, pračky, mraz
ničky, sporáky), rôzne drobné domáce spotrebiče (mixéry, mikrovln
ky, tlačiarne, rádiá, žehličky, vysávače, varné kanvice, fotoaparáty, 

DVD prehrávače a pod.), rozpúšťadlá, kyseliny, zásady (v pôvodných 
obaloch), fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahu
júce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.    -nb-

» »
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ZoSka inforMuJe

Znovuotvorenie 
prepravnej služby

Mesto Pezinok opäť otvára prepravnú 
službu. Je určená pre každého občana, 
ktorý je odkázaný na prepravu osobným 
motorovým vozidlom (občania s preuka
zom ZŤP, občania s obmedzenou schop
nosťou pohybu alebo orientácie).

Službu  môžete využiť na rôzne účely:
•  ísť niekde v  rámci Pezinka a okoli 

 tých obcí (lekár, nákupy, úrady, náv
števy, iné),

•  priniesť menší nákup,
•  oprať a vyžehliť veci do/z našej prá

čovne,
•  iné účely.
Ak ste poberateľom služby, (už ste 

zaevidovaný na oddelení sociálnych slu
žieb mesta Pezinok), stačí objednať služ
bu na čísle 0948 296 592. Ak ste sa ešte 
nezaevidovali, zavolajte nám a pomôže
me vám s  evidenciou (0948 296 592). 
Cena za prepravu je 0,30 €/km.

Opatrovateľská služba – príklad 
dobrej praxe

Naše opatrovateľky v  teréne posky
tujú starostlivosť klientom už dlhé ob
dobie. Počas pandémie, keď mnohí ľudia 
nechodili do práce, dochádzali denne 
opatrovať Pezinčanov do ich domovov. 
Bol to veľmi náročný čas plný neistoty, 
sebadisciplíny a vychádzania z komfort
nej zóny. Aj preto si veľmi ceníme postoj 
rodinných príslušníkov, ktorí sa po uvoľ
není opatrení rozhodli zobrať svojich ro
dičov na výlet do hôr. Tento pobyt počas 
predĺženého víkendu ponúkli aj opatro
vateľke, ktorá sa o ich najbližších denne 
stará. Prežili výlet plný krásnych zážit
kov, ktoré ostanú v pamäti.

Po Novembri 89 sa pôvodné družstvá 
(JRD) rozpadali, zanikali, v  lepšom prí
pade transformovali. Sériou zmien vlast  
níkov boli často vytunelované a  zmizli 
z povrchu. Aj pezinské družstvo sa ato
mizovalo a  stovky hektárov pôdy aj vi
nohradov zostali bez hospodára! Niekto
rí pôvodní vlastníci sa majetku domáhali 
sami, iných bolo treba hľadať. Väčšina z 
nich začala skutočne hospodáriť na svo
jom, iní však takticky držali pôdu a do
dnes čakajú, až sa extravilán zmení na 
sta vebné parcely a prinesie im zisk...

Mnohé vinohrady začali pustnúť. Za
niklo aj melioračné družstvo, ktoré sa 
v nich staralo o vodný režim.

Ešte pred revolúciou, v 70. rokoch, na
stala radikálna zmena aj v štruktúre vi
nohradov. Malebné parcely s klasickým 
štekovým vedením viniča vystriedali 
drô tenky, ťažká technika menila priro
dzené svahy na terasy. Vinohrady od 
Lim bachu až po cajlanské časti chotára 
na okraji lesov oplotili, aby ich uchráni
li od lesnej zveri. Ak plot pretínal turis
tické cesty, prechádzalo sa po rebríkoch.  

A ľu dia to rešpektovali. Tragédiou bolo, 
že tisíce betónových stĺpikov a  drôte
ných vedení nahrnuli na okraje vinohra
dov a  do tzv. hlbokých. Z  technického 
hľadiska betón a železo nie sú ekologic
kou záťažou, ale ako vy zerá krajina na 
úpätí Karpát? Hrôza!

Turistika a vinohrady
Naša spoločnosť prešla po 89. roku 

do slova zo dňa na deň obrovskou zme
nou. Nie však vždy pozitívnou. Zasiahla 
aj vinohradníctvo – pýchu Pezinka. Na
priek veľkej snahe Združenia pezinských 
vinohradníkov a vinárov vplývať nielen 
na kvalitu pri výrobe a  adjustácii vína, 
ale aj na  vzhľad krajiny a  vinohradov. 
Máme pocit, že neraz suplujeme štát, 
mesto i  vlastníkov vinohradov. Pár de
siatok ľudí sa v posledných rokoch snaží 
udržiavať pri živote najkrajšiu časť vino

hradov v  oblasti Starej hory nad ryb
níkom. Od starej pezinskej vodárne až 
po Pinelovu nemocnicu sú to desiatky 
hektárov krajiny, ktoré sme skultúrni
li a  sprístupnili natoľko, že dnes každý 
deň a hlavne cez víkendy prúdia na tieto 
miesta stovky ľudí ako do zóny oddychu. 
A tu nastal hlavný problém. Vlastne dva!

Vinohrady sú súkromným vlastníc
tvom ľudí a firiem. Aj účelové cesty vy
budované ešte za starého režimu sú na 
pozemkoch týchto vlastníkov, ktorých 
sa museli v bývalom režime vzdať. Dnes 
ten stav rešpektujú, lebo všetky komuni
kácie (asfaltové aj spevnené poľné cesty) 
slúžia všetkým pri celoročnej starostli
vosti o vinič. Od januára, keď sa začína 
strihanie letorastov viniča až po koniec 
októbra, zber hrozna. Vlastníci však ma
jú nielen práva, ale aj povinnosti.

Verejnosť využíva pohostinnosť a krá 

 su krajiny a doslova pár metrov od obyd
lí sa môže venovať pešej a cykloturisti
ke. A tu dochádza v posledných rokoch 
k druhému problému.

Práva a povinnosti
Občan má právo prejsť sa krajinou 

a oddýchnuť si v nej. Nemá však právo  
vstúpiť do vinohradu, súkromného 
vlast níctva vinohradníka. Ochranári ma
jú právo upozorňovať na neduhy. Svoje  
práva a  povinnosti majú aj poľovnícke 
združenia. Rovnako hasiči, mesto Pezi
nok a  jeho úrady, Bratislavský samo
správny kraj... Vinohradník má právo 
pracovať na svojom vlastníctve, živiť ro
dinu a povinnosť odvádzať dane. V de
mokratickom štáte je však nadovšetko 
ústavou garantovaná nedotknuteľnosť 
súkromného vlastníctva a  jeho  zákon
ného spravovania.

Nikto nepochybuje, že rodinný dom 
aj so záhradou je nedotknuteľným 
vlast níctvom majiteľa. Vlastníci si ho 
oplocujú aj trojmetrovými plotmi. Len 
skúste bez ohlásenia vojsť na jeho úze
mie – vlastníctvo! Rovnaké vlastnícke 
práva majú vinohradníci aj s oplotenia
mi svojich vinohradov! Mimochodom, 
vinohrady sa oplocujú v posledných ro
koch iba kvôli premnoženej zveri, ktorá 
likviduje úrodu už v zárodku, keď vinič 
ešte ani nekvitne, až po úrodu, ktorá je 
najchutnejšia. To je však ďalší problém 
a uplatňovanie práva na ochranu majet
ku. Preto nie je v  poriadku, keď ľudia 
strihajú oplotenia a ničia majetok vino
hradníka. A nájdu sa aj takí, ktorí si berú 
hrozno ako z vlastného.

Jediné riešenie je uvedomiť si, kde 
žijeme, čo sú základy práv a povinností 
každého z nás a  rešpekt ľudí medzi se
bou a prírodou ako takou.

Text: Ľ. Janečka, ZPVV, foto: ZPVV

Kam kráčaš, pezinské 
 vinohradníctvo?

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) 
sa realizuje vďaka

 PrieStor Pre VAšu PrÍleŽitoSŤ
Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho 
sociálneho pracovníka
Predpoklady:
Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, 
spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:
•  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca alebo
•  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona  č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších 

predpisov ak k 30. 6. 2019 pracoval/a na pozícii TSP, alebo
•  ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30. 6. 2019 pracoval/a na po

zícii TSP, alebo
•  ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľné štúdium II. stupňa 

VŠ v odbore sociálna práca.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
•  životopis uchádzača,
•  doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu ale

bo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
•  uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho 

zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, alebo iné doklady 
potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),

•  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra 
trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce),

•  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 
(platí pre MVO).

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielaj
te výhradne elektronickou poštou na adresu: kariera@msupezinok.sk s uvedením hesla  
v predmete: VK – TSP.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania – dohodou.

Štatistický úrad spustil Sčíta
nie obyvateľov, domov a  bytov 
2021. Ide o osobitný druh štatis
tického zisťovania údajov o oby
vateľoch Slovenskej republiky 
(SR) a o domoch a bytoch na úze
mí SR, ktoré sa vykonáva kaž
dých 10 rokov. Cieľom je získať 
vzájomne prepojené, spoľahlivé, 
porovnateľné unikátne údaje a in
formácie o stave spoločnosti, o jej  
demografických, sociálnoekono
mických a kultúrnych štruktúrach,  
o životných podmienkach obyva
teľov a ich bývaní. Sčítanie obyva
teľov, domov a bytov 2021 je za
ložené na kombinácii údajov z ad
ministratívnych zdrojov a údajov 
získaných od obyvateľov. Za úče
lom znižovania administratívnej 
záťaže obyvateľov bude realizova
né elektronickou formou. Prvá fá
za – sčítanie domov a bytov sa za
čala 1. júna. Ukončenie je naplá
nované na 12. februára 2021. 
Druhá fáza – sčítanie obyvateľov 
bude prebiehať od 15. februára do 
31. marca 2021.

Mesto Pezinok začalo v  rámci 
harmonogramu prác prvej fázy  
vykonávať súvisiace úkony, kto ré 
sa obyvateľov nedotknú. Pri zí  

skavaní informácií mesto vychá 
dza predovšetkým z  vybraných 
administratívnych zdrojov a  re
gistrov. Zároveň budú za účelom 
poskytnutia požadovaných úda
jov oslovené spoločenstvá vlastní
kov bytových domov. Spracovanie 
údajov sa vykonáva v špecifickom 
aplikačnom programe pre elek
tronické sčítanie domov a bytov.

Cieľom druhej fázy sčítania je 
zisťovanie údajov o obyvateľoch 
SR, ktorými sú štátni občania SR  
s trvalým alebo prechodným po
by tom na území SR, občania iné
ho štátu Európskej únie s obvyk
lým pobytom na území SR a obča  
nia tretej krajiny s trvalým, pre
chodným alebo tolerovaným po
bytom na území SR. Povinná oso
ba sa bude sčítavať prostredníc
tvom sčítacieho formulára sama, 
alebo bude môcť využiť službu 
asistovaného sčítania na kontakt
nom mieste. Podrobné informá
cie o  spôsobe sčítania obyvate
ľov a zoznam kontaktných miest  
oznámime v  dostatočnom časo
vom predstihu pred začatím dru
hej fázy. 

Bližšie informácie o  Sčítaní 
obyvateľov, domov a bytov 2021 
nájdete na webovej stránke Šta
tistického úradu SR 

www.scitanie.sk.
-nb-

 Začalo sa sčítanie obyvateľov, 
 domov a bytov 2021

V  zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a  bytov sa  
1. júna začali vykonávať prvé úkony súvisiace so štatistic-
kým zisťovaním údajov. Sčítanie sa bude realizovať v dvoch 
fázach do 31. marca 2021.

Udržiavaný vinohrad

 Kto je pánom vo vinohradoch
Vinohrady sú súkromným vlastníctvom a súčasťou prírody a účelové ko-
munikácie verejným priestorom. V poslednom období sa však vinohrad-
níci dostávajú do konfliktov s návštevníkmi okolitej prírody, ktorí sa do-
mnievajú, že tam nepatria obrábacie stroje, postrekovanie viniča, pálenie 
či elektrické ohrady. Kto má pravdu? Začnime pohľadom do histórie.

Zanedbaný vinohrad

»

»
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StĺPeK Po nAšeM

Ludé moji!
Trvalo to dĺho, ale vydržaly zme. 

A  hádam zme f tejto škúške uspely. 
Len nezabúdat... Scelo by to nejaké 
ponaučený, lenže čaško poúčat tých, 
kerý si myslá, že sú najmúdrejší na 
svece. Tý ostatný hádam vedzá reš
pektovat druhých a základné pravidlá 
luckého spolužicá. Je to jednoduché – 
Nygdy nekonaj to, čo nesceš, aby tebe 
konaly druhí. Možnože sa hodne lu
dzí poučilo. A možno aj né. Scem uve
rit, že šecko móže byt a aj bude lepšé. 
Len nepremrhat dalšú šancu. Uvidzí
me. Šeckého moc škodzí. Skonštato
val sem, že placá tý isté pravdy, čo pla
cily dlhé roky a  budú placit nadálej. 
Ket ma prestala bavit beletrija, poézi
ja a krimi, šáhel sem po knyhe kných. 
Nestačil sa čudovat, kolko teho člo
vek pochopí vekem. Inačím vnýma
ným života, výrazným spomaleným. 
A  je celkom jedno, či dobrovolným 
alebo nasilu. To plací na období celé
ho života, né len na karanténu. Život 
sa vracá spátek do „normálu”. Lenže, 
gdo z nás móže z určitoscú vedzet, čo 
je normál. Každý má tý hranyce nejak 
poposúvané, ináč nastavené. Závisí 
to od výchovy. V rodzine, škole... Ve
lyký fplyf majú dneska aj médijá, bul
vár. Na nekeho aj ulyca, idoly. Rada: 
hlavne fčúl nyšt nedobíhajte. S  teho 
bývajú nepríjemné zdravotné prú
sery. Dobre by bolo začat pri roboce 
premýšlat. A neopakovat chyby mi
nulosci. Dobrá je aj trpezlyvost. Tej 
zme sa f poslednej dobe hádam pod
učily. Nescet mat šecko hnet. Jedno
ducho a pokojne používat hlavu. Tro
cha ma mrzí, že sa rušá náhupky. Né, 
že bych sa bál, alebo sa mi cez ne lepši  
dýchalo. Leš z módneho a estetycko 
psychologického pohledu. Stručne 
a jasne – nasac si rúšku a já ci povím, 
gdo si. Oči! Myslým si, že vyhadzo
vat by zme ich v  žádnem prípadze 
nemaly. Móžu byt ešče dobré. Aspon 
v  zime namísto šálu. Takže vyprat, 
vyžehlyt, odložit. Keby ste ich nepo
trebovaly, móžu ich nekedy vyhrabat 
ze starej almary vaši vnuci a vy im bu
dete vyprávat, jaká to bola zvláštna 
jar roku 2020. Ket sa začlo ulevovat 
z narídzený, prvý vybehly do chotára 
vinohradnýci a vinári. Najprf len tak, 
nanečisto, na bicygly s  flašku vínka 
na pakláku. F chotári chucí lepší. 
A hnet, jako sa dalo uš tu bola prvá 
brigáda združená. Já sem došel aš na 
oldomáš, na kontrolu. Mosím uznat, 
že síce malá skupina, ale za nú velký 
kus roboty. Pekne vykosené, kame
nyca vyčiščená, cesta pozametaná. 
Vidzely zme aj tučného Sagana. Pre
fičal okolo. Poznal sem ho podla dre
su. Pribral.

Ale to sa do Tour spraví. F posled
nej dobe stretávam ludzí, vyprávajú, 
že málo rýpem do primátora. No, já 
bych si aj rýpel, ale bud mám málo 
informácijí, alebo sa nyšt zvláštne 
v  mesce nedeje. Práda, na brigádze 
nebol, ale to neny povinost. Vraj star
ším ludom neotpovedá na pozdraf, 
ale to sem téš len očúl. Kebych ho  
stretél, tak bych sa ho opýtal na še
lyčo, ale nevidzel sem ho od začátku 
marca. Ket vám nečo na ném nese
dzí, napíšte mi, overím ze šeckých 
strán. Alebo napíšte o tém, čo sa vám 
nelúbi rovno do Pezinčana. Fčúl uš sa 
móže. Možno vám otpoví aj on sám. 
Ešče to nedopadlo. Ešče chvílku vy
držat!

Zúctu Strýco Lajo 
strycolajo@centrum.sk 

Múzeum zmenilo režim fungovania 
hneď potom, ako sa na Slovensku vyskyt
li prvé prípady nákazy koronavírusom, čo 
bolo 6. marca. „Od nasledujúceho pondelka 
8. marca sme zrušili až do odvolania všetky 
nahlásené podujatia a skupiny návštevníkov 
– školy aj verejné degustácie. Týždeň na to 
sme múzeum celkom zatvorili,” spomína na 
tieto dni riaditeľ Malokarpatského múzea 
Martin Hrubala.

Múzeum sa pre verejnosť opäť otvorilo 
11. mája a vracia sa do pôvodného reži
mu, hoci len postupne, tak ako sa uvoľ
ňujú opatrenia. Stále ostáva limitovaný 
počet návštevníkov – dovnútra možno 
vpustiť najviac 10 ľudí naraz, potrebná je 
dezinfekcia aj používanie rúšok.

Pandémia mala na múzeum aj tvrdé 
eko nomické dopady. „Počas predošlých 
dvoch mesiacov tržby klesli pochopiteľne 
na nulu a aj teraz, po otvorení, sú ešte stále  
o 90 % nižšie v porovnaní s priemerom,” vy
svetľuje Martin Hrubala. „Cez týždeň je 
návštevnosť slabá, relatívne zaujímavé sú 
víkendy. Dúfali sme, že počas júna nás budú 
navštevovať aspoň deti tak ako počas iných 
školských rokov, keď sa v závere už väčšinou 
neučí a školáci si tu doslova podávali kľučky 
na dverách. Rozposlali sme ponuky, zo škôl 
nám však prišli odpovede, že to nie je mož
né a žiaci počas vyučovania nemôžu opustiť  
školské priestory. Nechodia k nám teda škol
ské ani žiadne iné organizované skupiny. Zo 
zahraničia už vôbec nie, pretože boli zatvo
rené hranice. Chodia len individuálne skupi
ny počas víkendov. Teda domáci návštevníci 
z okolia, ktorí majú v sobotu a v nedeľu čas 
a v rámci neho prídu do múzea.”

Čiže zhrnuté a podčiarknuté, za prvý 
polrok 2020 sa tu nekonala žiadna ko

merčná degustácia a  školopovinné deti 
do Malokarpatského múzea nezavítali od 
marca. Za normálnej situácie by sa tiež 
o  takomto čase konali Keramické trhy, 
v roku 2020 však ani tie neboli. Rozhod
nutie o  tom múzeum prijalo už v apríli, 
pretože sa nedalo predpokladať, že by sa 
podujatie do júna podarilo úspešne zor
ganizovať. Leto sa teda v  Pezinku výni
močne začína bez trhov – tie ďalšie by 
ma li byť v druhý júnový víkend 2021.

„V tejto chvíli doslova čakáme na rozmra
zenie, pretože v cestovnom ruchu ide z veľ
kej časti o dôveru,” hovorí Martin Hrubala. 
„Ľudia musia mať istotu, že je tu bezpečne 
a že služby už sú v normálnom režime, teda 
všetko je otvorené a fungujú reštaurácie, ka
viarne, hotely, zmrzlina... Jedno nadväzuje 
na druhé. Vnímame ten reštart ako veľmi po
zvoľný a potrvá to ešte veľmi dlhý čas.”

Dá sa tiež očakávať, že sa zmení sklad
ba návštevníkov. Veľa sa v tomto období 
hovorí o cestovnom ruchu na Slovensku, 
teda o tom, že ľudia budú vo väčšej miere 
tráviť dovolenku doma. Pracovníci Malo
karpatského múzea teda dali hlavy doko
py a spoločne s mestom Pezinok a s ob
lastnou organizáciou cestovného ruchu 
hľadajú nápady, ako ľudí prilákať a pre
svedčiť, aby v oblasti Malých Karpát pre
žívali nielen voľné víkendy, ale aj dlhšie 
dovolenky. Napokon s takýmto pobytom 
sa dá spojiť návšteva Bratislavy aj ďalších 
turisticky, kultúrne i historicky atraktív
nych miest, ktorých je v tejto lokalite ne
úrekom: hrad Červený kameň, Zochova 
chata, rozhľadne na Veľkej Homoli a na 
Kukle a samotná malokarpatská príroda.

„Naša destinácia dosiaľ profitovala z tzv. 
kratšej, jedno, dvoj alebo trojdňovej turis

tiky. Veľa záleží teraz na tom, ako sa zacho
vá domáci návštevník, či podľahne nutkaniu 
cestovať na dovolenku do zahraničia, alebo 
sa naozaj rozhodne pre dovolenku doma. 
A práve pre túto alternatívu chceme poskyt
núť dostatok motívov, podnetov a  inšpirá
cie,” dodal Martin Hrubala.

Ďalšou ekonomickou komplikáciou je  
fakt, že sú ľudia defenzívne nastavení, 
te da vzhľadom na existenčnú neistotu 
a ne jasné vyhliadky do budúcnosti nie sú 
veľmi naklonení míňaniu peňazí. Práve  
dovolenka je položka, na ktorej človek čas
to šetrí. Aj preto je Martin Hrubala pre
svedče ný, že sa dovolenky budú pláno vať 
impulzívne. Nie tri či štyri mesiace vo pred:  
„Už teraz vidno, aké majú problémy tí, kto
rí si dovolenky zabookovali v  januári alebo 
februári a dnes majú opletačky, svoje cesty 
museli zrušiť a je otázka, či každému vrátia 
peniaze. Teda sa nik nechce viazať na dlhší 
čas. Ľudia si povedia dvatri dni dopredu, 
že situácia je dobrá, počty nakazených ne
pribúdajú, peniaze sú – tak teda poďme! Re
zervácie sa budú robiť pár dní dopredu. A té  
mou leta budú dovolenky na poslednú chvíľu.” 
    Aj keď pandémia prišla veľmi rýchlo 
a  nečakane, všetko zlé je na niečo dob
ré a z každej situácie sa niečo dá vyťažiť. 
Kolektív múzea sa naučil zvládať krízo 
 vé situácie, pracovať na diaľku, vypomá
hať si. „Naučili sme sa robiť online mítingy 
a doteraz máme zamestnancov rozdelených 
na tím A a na tím B – vždy je jeden v práci 
a druhý má homeoffice. Teda keď máme po
radu, polovicu zamestnancov mám pri sebe 
a druhá polovica je pripojená online na mo
nitore. Naučil som sa ľudí chápať, komuni
kovať s  nimi. Posilnilo nás to,” konštatuje 
riaditeľ Martin Hrubala.

Navyše aj podľa pôvodného plánu malo 
byť múzeum v prvej časti roka v miernom 
útlme kvôli rekonštrukcii podkrovia, kto
rá tu prebieha... Hoci asi málokto rátal, že 
útlm bude až taký veľký. Korona v tomto 
prípade pomohla a dva mesiace prebiehali 
práce celkom nerušene.

Teraz je však čas hľadieť do budúcnos
ti. Vo štvrtok 18. júna sa v múzeu otvori
la výstava Jána Pribulu s názvom V tieni 
dreva. Sprístupnená bude do 31. augusta 
a  popri prehliadke zaujímavých a  origi
nálnych umeleckých diel si záujemcovia 
môžu aj vlastnoručne vyskúšať, ako sa 
drevo spracúva.

Múzeum tiež vyhlásilo výtvarnú 
súťaž Ako korona zmenila tvoj život, 
v  rámci ktorej ľudia poslali veľké množ
stvo prác. Verejnosť o  nich mohla opäť 
hlasovať. Novinkou je tiež séria video 
blogov, teda „vlogov” z  rekonštrukcie 
podkrovia. Ide o novú formu, ktorou sa 
chce múzeum prostredníctvom dvoj

minútových vstupov prihovoriť ľuďom, 
aby videli, ako sa múzeum mení a ako sa 
rozrastá. Chystá sa tiež eshop, ktorý by 

mal byť funkčný v  priebehu dvoch týž
dňov. A ďalšou novinkou je ďalšie verejné  
hlasovanie, ktorým verejnosť získala mož
nosť ovplyvniť jesenný program múzea.  
„Dali sme ľuďom možnosť hlasovať do konca 
júna o  našom jesennom programe. Ponúkli 
sme trinásť rôznorodých podujatí a prvé tri, 
ktoré vo verejnom internetovom hlasova
ní získajú najviac hlasov, sa budeme snažiť 
na jeseň zorganizovať,” vysvetlil Martin 
Hru bala. „Takéto hlasovania sú takisto pro
striedkom, ktorým sa chceme viac otvoriť 
verejnosti v Pezinku, ale aj mimo neho. Sna
žíme sa, aby ľudia vedeli, že múzeum je tu 
najmä pre nich.”

Na jeseň sa teda budú konať tri poduja
tia, ktoré vyjdú ako víťazné z hlasovania, 
a v októbri by sa mala uskutočniť akadé
mia, ktorou vyvrcholia spomienky na 60 
rokov činnosti Malokarpatského múzea, 
či ako vraví Martin Hrubala, 60 rokov od 
jeho „znovuzaloženia”. Základy inštitúcie 
totiž položil ešte na začiatku 20. storočia 
vyštudovaný lekárnik Franz von Meissel, 
renesančný a  činorodý človek, ktorý ve
del nadchnúť ľudí okolo seba. Ako človek, 
ktorý mal blízko ku kultúre, vydal prvé 
tlačené dejiny Pezinka. Na začiatku sto
ročia v radnici zriadil Malé mestské mú
zeum, ktoré bolo akousi pamätnou izbou 
a tá bola na požiadanie sprístupnená pre 
návštevníkov.

V  roku 1960 potom vzniklo súčasné 
Malokarpatské múzeum a  prevzalo do  
svojho fondu väčšinu exponátov z niek
dajšieho Malého mestského múzea. „Hlá
sime sa preto k Meisslovmu odkazu, je to náš 
praotec zakladateľ. A preto by sme tiež chceli 
urobiť výstavu k tomuto 60. výročiu a vydať 
knižku o Franzovi von Meisslovi. V spojitosti 
s tým by potom malo byť slávnostne otvore
né aj zrekonštruované podkrovie,” popisuje 
Hrubala plány do budúcnosti.

A aj do narodeninovej výstavy bude za
pojená verejnosť. Múzeum vyzvalo ľudí, 
aby zapožičali predmety, ktoré nejako 
súvisia s jeho minulosťou. Teda ak nájdu 
sta ré vstupenky, staré fotky, to všetko 
mô že byť súčasťou výstavy. „Chceme, aby 
aj výstavu tvorili ľudia, ktorí majú väzby na 
toto múzeum. A aby sa verejnosť zapojila do 
programu,” dodal Martin Hrubala.

Múzeum 14. júna dostalo Medailu za 
zá sluhy o rozvoj mesta, dokonca už druhý 
raz – prvý raz získalo ocenenie v  roku 
2002. Martin Hrubala pôsobí v  múzeu 
už 17 rokov, z toho 8 rokov je jeho riadi
teľom. „O tri roky budem mať štatút zbier
kového historického predmetu a  dostanem 
visačku...” dodáva s úsmevom. „V každom 
prí pade po pandémii pracujeme ďalej so 
vztý čenou hlavou a tešíme sa na návštevní
kov.” Text: -ky-, foto: MM v Pezinku

ocenené Malokarpatské múzeum
sa spamätáva z útlmu

Malokarpatské múzeum po nedávnej pandémii koronavírusu opäť otvá-
ra brány návštevníkom. Pozitívnou motiváciou, s ktorou vstupuje do bu-
dúcnosti, je Medaila za zásluhy o rozvoj mesta, ocenenie, ktoré získalo 
doslova pred pár dňami – a už druhý raz vo svojej histórii. A hoci múzeum 
oslavuje toho roku šesťdesiatku, ostáva večne mladé.

»



6 Pezinčan  •  jún 2020

Pezinský Alternatívny Filmový Fes
tival (PAFF) je medzinárodný festival 
krátkometrážnych filmov. Každý rok po
núka výber toho najlepšieho z nezávis
lej, študentskej a amatérskej scény. Do

minantou festivalu sú dve 
súťažné sekcie: sekcia krát
kych filmov a sekcia 16se
kundových filmov. V oboch 
kategóriách si návštevníci 
volia víťaza, ktorý dostáva 
cenu divákov. Filmy v ka
tegórii krátky film hodnotí 
tiež porota zložená z odbor
níkov v oblasti filmu ako 
napr. Peter Konečný, Maroš 
Hečko či Patrik Lančarič.

Viac informácií o programe festiva
lu, prihlásení filmu a uzávierkách sa do
zvie te na stránke www.festivalpaff.sk  
a na sociálnych sieťach.

-nb-

KULTÚRA

XX. ročník Medzinárodného súťažného festivalu 
malých dychových hudieb

sa v tomto roku z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutoční. 
Organizátori festivalu ďakujú za pochopenie a tešia sa na stretnutie pri podob
ných pripravovaných podujatiach s dychovou hudbou v Pezinku.

V. ročník Festivalu dychových hudieb s medzinárodnou účasťou 

Grinavanka FEST 2020
sa uskutoční v náhradnom termíne – v sobotu 5. septembra o 15.00 h 
na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická 79 v Pezin ku.
Tešiť sa môžete na vystúpenia DH Šarfianka, Májovanka, Grinavanka 
a hlavného hosťa festivalu dechové hudby Túfaranka ze Šakvíc.

 PAff bude v júli 
Pezinský alternatívny filmový festival (PAFF) bol z  dôvodu pandémie 
koronavírusu presunutý z pôvodného marcového termínu na 24. až 25. 
júla. 16. ročník sa uskutoční v pezinskom amfiteátri.

Vinobranie Pezinok
 2020 je zrušené

Pandémia koronavírusu zasiahla aj do organizácie tradičných oberač-
kových slávností v meste Pezinok. Z dôvodu epidemiologickej situácie 
a  platných preventívnych opatrení v prípade usporadúvania hromad-
ných podujatí sa Vinobranie Pezinok tento rok konať nebude.
Obľúbené Vinobranie Pezinok patrí 

k  stáročnej vinárskej tradícii, ktorá je 
oslavou úrody a  práce vinárov a  vino
hradníkov. Každoročne prináša pes
trú ponuku gastronomických špecialít, 
ochutnávku miestnych vín a bohatý kul
túrny program v uliciach nášho mesta.

Organizáciu Vinobrania Pezinok 
2020, ktoré mesto plánovalo uskutočniť 
18. až 20. septembra, ovplyvnila pandé
mia koronavírusu a  preventívne opat

renia nariadené na zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID19. Vzhľadom na sú
časnú epidemiologickú situáciu a zacho
vanie bezpečnosti  návštevníkov, predaj
cov, umelcov aj organizátorov, sa mesto 
Pezinok rozhodlo Vinobranie Pezinok 
2020 zrušiť.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa 
na Vinobranie Pezinok 2021. Jeho ter
mín zverejníme v dostatočnom predsti
hu.           -red-

»

»



7jún 2020  •  PezinčanSPEKTRUM

»

        Komunita 
v dobrom aj v zlom

Pandémia ovplyvnila život nás všetkých. Mali sme možnosť vidieť množ-
stvo občianskych iniciatív, projektov a aktivít, ktoré miernili dôsledky 
explózie nákazy. Susedia pomáhali susedom, ochraňovali sa seniori, 
podporovali zdravotníci. Taktiež disciplína občanov a vzájomná spolu-
práca priniesla pomerne hladký priebeh celkovej situácie na Slovensku.

Kedy ste prišli ako nový farár do 
Pezinka?

Bolo to v  januári 2009, teda som tu 
strávil 11 a pol roka.

Aké ste vtedy prežívali pocity?
Je to už tak dávno... Vždy keď príde ne

jaká nová výzva, človek ju prijíma s  istým 
napätím a  s  očakávaním. Navyše som do 
Pezinka išiel z Gbelov, ktoré sú o čosi men
šie, majú len päťtisíc obyvateľov. Na druhej 
strane som mal ako farár isté skúsenos
ti, nebol som predsa len úplný začiatoč
ník. V každom prípade som netušil, čo ma 
tu čaká. Stal som sa raritou ak nie v celej 
cirkvi, tak minimálne v  strednej Európe. 
Bol som totiž jediným farárom bez farské
ho kostola, a to bolo niečo výnimočné. Fa  
rár má vždy farský kostol. Ja som ho síce 
mal, ale nefunkčný.

Rekonštrukcia kostola trvala 
väčšinu obdobia, ktoré ste v Pezin-
ku strávili a ešte stále nie je celkom 
hotová. Čo pre vás takáto skúsenosť 
znamenala?

Som rád, že som bol súčasťou tohto pro
jektu a že som mohol vnímať, ako mi dielo 
rastie pred očami. Nevedel som si vopred 
predstaviť, čo všetko taká rekonštrukcia 
obnáša. Keď som prišiel do Pezinka, vravel 
som si: ak by v  takomto stave, ako vidím 
farský kostol, bola novostavba kostola, dal 
by sa dokončiť za  pol roka. Pretože s  vý
stavbou nového kostola som už skúsenos
ti mal. Ale rekonštrukcia nakoniec trvala 
vyše deväť rokov, teda do decembra 2018. 
Už sme mali viackrát termíny, keď mala 
byť hotová, ale Pán Boh nám vždy ukázal – 
nie, chlapci, ešte to nie je ono, ešte je to len 
vaša predstava, vaše želanie! Až nakoniec 
tá vytúžená chvíľa prišla.

Vnímali ste obnovu Farského 
kos tola ako vašu hlavnú náplň svo-
jej misie v Pezinku?

Zabralo to síce veľa času, ale v živote fa
rára ide predsa len o niečo iné. Sú to také 
tie bežné, a predsa dôležité veci v životoch 
ľudí, keď prichádzajú krstiť deti, keď sa 
sobášia, keď ich odprevádzate na večnosť. 
A tiež, keď prichádzajú s problémami, keď 
im človek radí, keď sa spovedajú... Potom je 
tu školská katechéza, teda vyučovanie detí. 
To sú tie farárske veci, ktoré ma napĺňajú. 
Treba sa iste postarať aj o hmotný stánok, 
ale duchovné chrámy sú dôležitejšie.

Nie nadarmo sa vraví, že je na 
niečom „roboty ako na kostole”. Čo 
všetko ešte treba dokončiť?

Je toho viac. Dali sme kostol do takého 
stavu, aby mohol fungovať, to bolo dôležité, 
a k tomu sme sa potrebovali dostať. Chýba 
však ešte spovednica, lavice, dokončiť or
gan, chceme dorobiť záhradu a okolie. Na 
tom mi mimoriadne záležalo, preto som 
dal záhradu do prvej etapy – aby sa mohli 
ľudia stretávať aj mimo chrámu, aby sme 
sa normálne a  ľudsky porozprávali a  aby 
sa vytvorilo okolo kostola aj spoločenstvo 
farnosti.

S akými pocitmi budete odtiaľto 
odchádzať?

Bude mi iste smutno. Za ten čas som  
získal pocit, že som tu doma. Inak to ne
viem opísať.

Dovoľte laickú otázku – keď fa-
rára pošlú na iné pôsobisko, má šan-
cu o tom diskutovať?

Ale áno, diskutuje sa o tom. Aj teraz sme 
sa rozprávali. Ukázala sa nejaká potreba vo 
farnosti, do ktorej idem. Pán arcibiskup mi 
povedal, že tam potrebuje práve takého člo
veka ako ja. Povedal som svoj pohľad, pre
debatovali sme to a dal mi čas na rozmys
lenie. Zvážil som za a proti a výzvu prijal.

Nemrzí vás, že pri dokončení re-
konštrukcie farského kostola nako-
niec nebudete?

Ľudsky možno áno, ale ako sa hovorí 
v Svätom písme, jeden okopáva, druhý po
lieva, ale Pán Boh je ten, čo dáva všetkému 
vzrast. Teraz príde niekto nový, kto snáď 
vnesie nový vietor do plachiet. A  potom, 
čím by som tu bol dlhšie, tým by bol aj od
chod ťažší. A vždy by sa našlo niečo, čo by 
ešte bolo treba... V našom živote je to tak, 
že človek ide tam, kde má napomáhať ras
tu Božieho kráľovstva. A biskup je hlavným 
pastierom, ktorý vidí, kde čo treba. Ak ma 
biskup kdesi potrebuje, tak som ochotný to 
urobiť. A možno ma cez biskupa Pán Boh 
ťahá niekam, kde je ma treba. Nakoniec, 
pred Pezinkom som bol tiež vo farnosti, kde 
mi bolo dobre, vytvárali sa tam isté väzby. 
A  bolo to tiež ťažké rozhodnutie, pretože  
má pán arcibiskup oslovil priamo pred Via
nocami. Hľadel som počas omše na ľudí 
v kostole a už som vedel, že odídem, ale bo  
li sme dohodnutí, že nebudeme narúšať via
nočné sviatky a  môj odchod oznámime až 
po Silvestri. Ale napokon, svet sa ne končí 
a Slovensko nie je také veľké.

Kto príde po vás do Pezinka?
Andrej Šottník.
Ako dlho ste už farárom?
Dvadsaťšesť rokov, čo som kňazom. Z to

ho farárom dvadsaťtri.
Čo vás priviedlo k povolaniu kňa-

za?
Toto je presne to pravé slovo – povola

nie. Ťažko sa na to odpovedá, pretože nie
kto to má možno inak, musí sa pretĺkať, tá
pať, hľadať, ale ja som nikdy nepochyboval 
ani nebanoval. Bol som o tomto povolaní od 
začiatku presvedčený a bolo to dobré roz
hodnutie. 

Na čo sa najviac tešíte v  Malac-
kách?

Ťažko povedať, lebo neviem, čo všetko 
ma tam čaká. Iste na cirkevnú školu. Ale 
všetko ukáže čas.

Prídete do Pezinka, keď bude re-
konštrukcia kostola hotová?

Keď ma pozvú, prídem. A keď nie, tak 
prídem inkognito (smiech). Ale keďže som 
už rok čestným občanom Pezinka, osta nem 
Pezinčanom v každom prípade navždy.

-ky-/-tv-

Ján ragula:

 Pezinčanom ostanem navždy
Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v centre Pezinka

Ján Ragula, farár rímskokatolíckej cirkvi, sa stal pred rokom čestným 
občanom mesta Pezinok. Ocenenie získal za zásluhy na úspešnej ob-
no ve interiéru farského kostola – chrámu Nanebovzatia Panny Má-
rie v  centre Pezinka. Vďaka svojmu ľudskému prístupu mnohým 
Pezinčanom prirástol k srdcu, a o to ťažšie bude lúčenie. Novým pôso-
biskom Jána Ragulu sa totiž už v krátkom čase stanú neďaleké Ma-
lacky.

V podobnom duchu tvorila nadačné 
aktivity aj REVIA. „Podporili sme zakú
penie ochranných oblekov do Zaria denia 
opatrovateľských služieb Pezinok a  po
treby Mestského centra sociálnych slu
žieb Modra. V  spolupráci so súkromným 
sektorom (Pro Magnet, MR Žilina) sme  
pomohli pri realizácii mobilného odbero
vého miesta COVID19 v  Považskej Bys
trici a  taktiež sme zabezpečili (s Lyreco) 
občerstvenie pre dobrovoľníkov pri šití rú
šok v Modre a v Pezinku. Projekt Listy se
niorom umožnil starším spoluobčanom na 
chvíľu prekonať osamelosť počas izolácie 
a spojiť generácie naprieč malokarpatským 
regiónom,” uviedla správkyňa Malokar
patskej komunitnej nadácie REVIA Lu
cia Finková. Vyše 180 listov a obrázkov 
od detí, dospelých či celých rodín puto
valo do niekoľkých obcí a ich zariadení. 
Listy potešili duše seniorov a skrátili im 
chvíľu v čakaní na fyzickú návštevu ro
diny či stretnutie so známymi.

Vymenované aktivity možno vo sve
tovom meradle vyznievajú ako malý de
tail, ale práve drobnosti nesú v sebe čaro 
a silu. Uplynulá situácia nám ukázala, že 
aj spojenie menších aktivít všetkých ľudí 
s  dobrým úmyslom pomáha zažehnať 
globálnu krízu. Komunita, spolupatrič
nosť a empatia dokážu naplniť zmenu, 
ktorú si zaumienime. „Ako komunitnú 
nadáciu nás táto mrzutá situácia naučila, 
že to, čo robíme, má zmysel a  je žiaduce. 
Fi lantropia a dobrovoľníctvo prináša svoje 
výsledky. Čím viac ich praktizujeme a tré
nujeme, tým bude jeho ovocie sladšie,” do
dala L. Finková. 

Podpora neziskového sektora 
po karanténe je kľúčová 

Neziskové organizácie a  občianske 
iniciatívy preukázali svoj veľký význam 
v  mobilizovaní dobrovoľníkov v  boji 
proti COVID19. Snahu pomôcť sme 
videli všade okolo nás. Vďaka však ne
patrí len dobrovoľníkom, ktorí investo
vali svoj čas a  schopnosti do potrebnej 
expresnej akcie. Rovnako dôležití sú aj 

darcovia, ktorí dodali potrebné finanč
né zdroje na nákup materiálu či iných 
potrebných zložiek. Medzisektorová 
spo lupráca a súdržnosť je kľúčom k roz
voju spoločnosti a očividne aj k  stabili
zovaniu krízových situácií aj na lokálnej 
úrovni. Avšak spoluprácu, filantropiu 
a dobrovoľníctvo treba pestovať a dlho
dobo trénovať, aby v čase potreby rýchlo 
priniesla výsledok.

Grantový program Nadácie REVIA to 
robí už 24 rokov. Prostriedky získané od 
darcov, najmä z percenta z asignovanej 
dane, putujú do projektov rozvíjajúcich 
náš región a motivujú obyvateľov k ak
cii. Aj teraz podporila REVIA 13 občian
skych iniciatív sumou 5 200 €.

Dobrovoľníci realizujúci projekty k zí
skanej finančnej podpore pridajú svoj 
čas a  schopnosti, čím vytvárajú komu
nitu, ktorá napreduje, je silná a schopná 
reagovať na potreby jej členov.

REVIA tento rok podporuje v Pezin
ku projekty ako napr. Seniori a ich 
ochrana – zakúpenie ochranných kom
binéz pre Zariadenie opatrovateľskej 
služby, akciu Happening Drumfest Slo
vakia 2020, vytvorenie digitálnej data
bázy objektov drobnej ľudovej architek
túry BSK či 3. detskú banícku akadémiu 
JUDr. Dušana Vilíma.

„Ďakujeme našim dlhoročným partne
rom a darcom, že ich podpora pomáha Na
dácii REVIA sprostredkovať pomoc ďalej, 
rozvíja nielen zraniteľné skupiny, ale aj sku
piny s potenciálom pomáhať ďalej. Spoločne 
dávame priestor na kreativitu, a teda rozvoj 
a pozdvihnutie našej spoločnosti ku kvalit
nejšiemu životu a prostrediu. Ak máte záu
jem pomôcť aj vy a ešte ste neodovzdali svoje 
daňové priznanie či vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane, poskytnite svoje 
percentá Nadácii REVIA do 30. 6., príp. do 
vládou stanoveného termínu, a  staňte sa 
naším darcom jednoduchým príspevkom, 
o  ktorom viac detailov nájdete na www.
revia.sk,” vyzýva za REVIU L. Finková.

Text a foto: REVIA – Malokarpatská 
komunitná nadácia
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Prudké dažde spojené so silným 
nárazovým vetrom zničili v  dňoch od 
15. do 17. mája 2010 značnú časť lesov 
v Pezinku a okolí. Vstup do lesov v ka
tastri Pezinok, Limbach, Modra, Malé 
Tŕnie, Veľké Tŕnie, Grinava bol zaká
zaný. Išlo o jednu z najväčších kalamít, 
ktorá postihla naše územie. Najviac za
siahnutá bola lokalita Ondrovičov ob
rázok. 

„Kalamita z roku 2010 výrazne ovplyv
nila hospodárenie na Lesnom celku Mest
ské lesy Pezinok. Celkový objem vykonanej 
náhodnej ťažby za obdobie r. 20092018 
bol 65  477,55 m³ dreva, čo predstavu
je 56,1 % z  celkovej vykonanej ťažby 
116 550, 91 m³ dreva,“ povedal Marián 
Horváth, vedúci Lesnej správy Pezinok. 
Všetky úmyselné ťažby boli počas spra
covania kalamity zastavené, prioritou 

sa stalo odstránenie následkov a ťažba 
porastov zasiahnutých kalamitou. 

Napriek tomu, že na plochách po 
kalamite sa vykonávalo zalesňovanie, 
vyžínanie buriny, vystrihovanie ma
linčia a oplocovanie mladých lesných 
porastov a  sadeníc, následky sú stá
le viditeľné, čo potvrdzuje aj Tomáš 
Buzgo z referátu životného prostredia, 
komunálnych služieb a  dopravy: „Ľu

dia sa často obracajú na referát životného 
prostredia s  požiadavkou obmedzenia, 
resp. zastavenia ťažby dreva v pezinských 
mestských lesoch. Laicky majú pocit, že  
mestské lesy sú drancované. Svoje do
mnienky opierajú o poukazovanie na tzv. 
holoruby, ktoré podľa nich vyzerajú ako  
mesačná krajina. Pri konkretizácii loka
lizácie týchto miest spravidla vysvitne, 
že sú to miesta vedľa modrej turistickej 

značky medzi Pezinskou kalváriou, Žilo
vou a  Pezinskou Babou. Prípadne lokali  
ty na žltej turistickej značke medzi Sirko
vou a Žilovou.” Ide práve o miesta, kto
ré boli kalamitou pred desiatimi rokmi 
najviac postihnuté. 

Súčasná ťažba v  mestských lesoch 
mimo kalamitných území je plánovaná 
a realizovaná v zmysle zákona o lesoch. 

-nb-/-tv-, archív redakcie 

Náklady na výstavbu chaty, ktoré 
sa vyšplhali na 428  000 Kčs, hradilo 
mesto Pezinok za podpory krajinského 
výboru a mesta Bratislava. Chata zod
povedala dobovým predstavám kom
fortu, ktorého súčasťou bolo ústredné 
kúrenie, telefón, elektrické osvetlenie, 
teplá a  studená voda. Stavbu projek
toval architekt Kríž, realizoval staviteľ 
Alexander Pflügler z  Piešťan. Dňa 17. 
októbra 1936 bola chata na Babe sláv
nostné otvorená. Pomenovaná bola 
podľa krajinského prezidenta Joze
fa Országha. (V  rokoch 1928 – 1939 
sa územie Československej republiky 
územnosprávne delilo na 4 krajiny / 
zeme, spravované Krajinskými úradmi 
na čele s  krajinskými prezidentmi. Tí 
boli najvyššími úradníkmi, podriade
nými ministrovi vnútra. Do funkcie ich 
menoval československý prezident.)

Prvou nájomníčkou chaty sa stala 
Anna Ossková, dcéra majiteľa hote
la v  Novom Smokovci. Ján Ossko bol 
v  období 1. ČSR známy obchodník a 
nájomník viacerých turistických za
riadení v  Tatrách (napr. chaty pri Po
pradskom plese, reštaurácie vo vile 
Jiskra Štrbské pleso, hotela Tatra v Po
prade), v  roku 1930 – 1931 postavil 
v  Novom Smokovci Park hotel. Prá
ve s  menom Jána Osska sú spojené 
udalosti, ktorých priebeh zaznamenala 
vo svojom hlásení Žandárska stanica 
v Pezinku. 

Dňa 19. mája 1944 vypukol na dvoj
poschodovej Országhovej chate „Baba“ 
požiar, ktorý zachvátil a zničil vrch bu
dovy a druhé poschodie. Vyšetrovaním 
sa podarilo zistiť príčinu požiaru. Spô
sobilo ho údenie slaniny v cylindrovom 

komíne hotela. V uvedený deň údil Ján 
Ossko drevenými pilinami slaninu. Pi
liny, ktoré boli príliš blízko pri nej, sa 
vznietili nasiaknuté vytápajúcou sa 
masťou. Plameň prešiel štrbinami v ko
míne do priamo susediaceho priestoru, 
v ktorom sa nachádzala nádrž na vodu, 
izolovaná proti zamrznutiu drevenými 
pilinami. Od týchto sa zapálila rovná 
terasovitá strecha krytá plechom. Pod 
plechom boli dvoma radmi priečne po
ložené drevené stĺpy a medzi nimi na
bíjané drevené piliny vo výške asi 70 
– 80 cm, ktoré mali slúžiť ako izolácia. 

Podľa výpovedí Osskových za
mestnancov, učňa Jozefa Badikulu 
a pomocníka Jána Vierika, vznikol po

žiar o 14. hodine 19. mája 1944. Tento 
sa im podarilo uhasiť a Ossko presved
čený, že oheň úplne uhasili a keďže ško
da bola veľmi malá, o udalosti neinfor
moval ani žandárstvo, ani mesto Pezi
nok ako majiteľa. Krátko po polnoci zo
budil chyžnú Máriu Belanovú praskot 
ohňa. Tá spozorujúc horiacu strechu 
zalarmovala osadenstvo chaty. Ján 
Ossko, keď videl, že so svojimi zamest
nancami požiar neuhasí, pokúsil sa 
neúspešne telefonicky privolať pomoc 
hasičov z Perneku i Pezinka. Následne 
vyslal po pomoc jedného zamestnan
ca do Perneka a  druhého do Pezinka. 
K požiaru sa dostavilo 12 mužov z dob
rovoľného hasičského zboru v  Perne
ku, 15 dobrovoľní hasiči z Pezinka, ako 
aj 11 vojakov z pracovného práporu 1 
z Pezinka. Horiace piliny a priečne trá
my pod plechom rovnej strechy pri ich príchode stále horeli a nešli uhasiť vo

dou. Povala druhého poschodia zhore
la a oheň ohrozoval aj prvé poschodie. 
Privolaní vojaci preto strhli prinitova
ný a zaletovaný plech strechy a piliny, 
ktoré neboli zhorené, vyhádzali lopata
mi do trávy okolo chaty. Vďaka tomu sa 
o 11. hodine dňa 20. mája 1944 podari
lo oheň uhasiť. 

Za hlavnú príčinu požiaru bola 
označená izolácia rovnej strechy pili
nami a  jej obitie plechom. Podľa Jána 
Osska vznikol rovnakým spôsobom na 
rovnakom mieste požiar aj v  rokoch 
1941 a 1942 a v oboch prípadoch sa ho 
podarilo zlikvidovať. Preto spočiatku 
nehlásil ani tretí prípad v  presvedče
ní, že čo sa podarilo už dvakrát uhasiť, 
podarí sa i tretí raz. Ossko pritom ne
vedel, že pod celou strechou sú piliny 
ako izolácia a že tieto pod plechom tle
jú resp. nepozorovane horia. Na svoje 
ospravedlnenie pri vyšetrovaní dodal, 
že keby si bol toho vedomý, prijal by 
včas lepšie a účinnejšie opatrenia. Ako 

obranu tiež uviedol, že požiar, ktorý 
vznikol v roku 1941, hlásil mestu, kto
ré však nereagovalo. 

Škodu spôsobenú požiarom na Or
szághovej chate, ktorá bola majetkom 
mesta, vyčíslili na 100 000 slovenských 
korún a bola krytá poistením v Sloven
skej poisťovni Bratislava vo výške 275 
000 korún. 

Predpokladá sa, že práve požiar 
v  roku 1944 bol dôvodom stavebnej 
úpravy chaty, ktorej výsledkom bola 
nová sedlová strecha druhého poscho
dia. V auguste 1947 predalo mesto Or
szághovu chatu na Babe za 140  000 
Kčs Karolovi Krchňavému. Viazala sa 
na ňu výčapnícka a hostinská koncesia, 
ktorú si chata udržala aj po jej začlene
ní do novovzniknutého komunálne
ho podniku mesta v roku 1949. O rok 
neskôr prevzal správu nad chatou 
hospodársky kombinát komunálneho 
podniku. 

 Text: P. Pospechová, 
foto: Mestské múzeum v Pezinku

od veternej kalamity uplynulo desať rokov 
Pred 10 rokmi bol vstup do lesov v Pezinku a okolí pre verejnosť zaká-
zaný. Dôvodom bolo odstraňovanie následkov veternej kalamity, ktorá 
sa našou oblasťou prehnala v máji 2010. Rozsah spôsobených škôd do-
siahol nečakané rozmery.

Turistická chata na Pezinskej Babe vedľa serpentínovej horskej cesty 
spájajúcej Pezinok s Malackami bola postavená v roku 1936. Inšpirá-
ciou k tomuto kroku bola snaha o podporu a rozvoj turistického ruchu.

 orzsághova chata na Babe

Chata na Babe krátko po vojne

Chata na Babe v roku 1937

Letecký pohľad na zničené stromy

Lokalita Ondrovičov obrázok dnes 

»
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MESTO PEZINOK
ponúka na prenájom

voľné 
nebytové
priestory
v objekte na Radničnom námestí 
č. 9 v Pezinku:
• na II. nadzemnom podlaží budovy
miestnosť č. 216 o výmere 43,16 m2 
• na III. nadzemnom podlaží budovy
miestnosť č. 314 o výmere 33,88 m2

Bližšie informácie vám poskytne 
Referát správy a údržby majetku na 
Mestskom úrade v Pezinku (kancelá
ria č. 16), tel. 033/6901 109, email: 
viliam.slimak@msupezinok.sk.

GLAZÚROVANIE VANí
za prijateľnú sumu
so zárukou.
Tel.: 0905 983 602

PRENÁJOM  BILLBOARDU
V PEZINKU
www.rosana.sk
Tel.: 0905 702 890

V  príťaž li vej časti Boleš ky v obci 
Vinosady plánu je spoločnosť Bolešky,  
s. r. o., projekt, ktorý predstavuje zá

mer realizácie výstavby 29 
radových domov  

a 2 by to  
vých do

mov po 6 by
tov v  každom,  

na rozlohe 8047 
m2 s vybu dovanou 

infraštruktúrou sietí 

a príjazdových komunikácií. Výmery in
teriérov radových do mov budú 80,3 m2  
a výmery inte riérov bytov sa bu dú po
hybovať v rozmedzí 47,29 m2 až 50,00 
m2.

Samot ná polo ha tej to lo kali ty z nej ro 
bí zaujímavú možnosť riešenia bytovej 
otáz ky hlavne pre mladé ro diny, ktoré  
potre bu jú bývať v blízkosti Bratisla
vy, resp. Pezin ka a zároveň hľada jú 
pokojnej šie mie sto na bývanie  v rám ci  
vidieka pod Ma lý mi Karpatmi a maleb
nými vinicami, a to všet ko za prijateľnú 
cenu. Predpokladaný za čiatok staveb
ných prác na radové do my je v 4/2020  
a predpokladané ukončenie prác a ko
laudácia bude približne v 10/2021.

Detailné informácie, vi zua lizácie, 
pô dorysy, kontak ty a všet ky po treb
né podklady zá ujemcovia nájdu na 
stránke projektu 
www.bolesky.sk.

PR

 Projekt Bolešky Vinosady –
 štýlové bývanie 
 pod vinicami

Obec Vinosady zaznamenáva 
výraz ný dopyt o kúpu či už  
stavebných po zemkov, rodin-
ných domov, alebo bytových 
jednotiek. Dôvodom je výhod-
ná poloha v rámci trojuhol níka 
Modra – Pezinok – Senec, ako aj túžba 
mnohých záujemcov vybudovať si domov  
v blízkosti prírody, avšak nie ďaleko od mestskej 
infraštruktúry a občianskej vybavenosti, čo posky-
tu jú najmä mestá Modra a Pezinok. Pre záujemcov, kto-
rí hľadajú bývanie v novostavbe a želajú si ostať v okrese Pe-
zinok, by sme radi predstavili plánovaný projekt radových domov 
a bytových jednotiek. 

»

Uzávierka 13. 7., expedícia 24. 7. 2020
Uzávierka 10. 8., expedícia 21. 8. 2020
Uzávierka 2. 9., expedícia 11. 9. 2020

Uzávierka 12. 10., expedícia 23. 10. 2020
Uzávierka 16. 11., expedícia 27. 11. 2020
Uzávierka 2. 12., expedícia 11. 12. 2020

 nasledujúce čísla mestských
 novín Pezinčan vyjdú:
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So smútkom v srdci a slzami v oku 
spomíname na Teba každý deň v roku. 
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, 
zapáliť sviečku a tíško spomínať.

Dňa 20. júna 2020 sme si  
pripomenuli 4. výročie od  
úmrtia Richarda Nová-
ka. S úctou a láskou spo  
mínajú rodičia, sestra  
a krstniatka Lenka a Bar

borka.

Odišiel si tichučko, ako odchádza deň,
v našich srdciach ostáva spomienka len.
Tak snívaj ten večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň. 

25. júna 2020 sme si pri
pomenuli 12. výročie, čo 
nás navždy opustil otec, 
manžel a dedko Inocent 
Oškera z Grinavy. Venuj
te mu tichú spomienku. 

Kto ho poznal, spomenie si 
Kto ho mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.

Dňa 1. júla 2020 si pri
pomíname 7. výročie 
úmrtia Pavla Demovi-
ča. S úctou a láskou spo
mínajú súrodenci s rodi
nami.

Dňa 1. júla 2020 uply
nie 14 smutných rokov, 
čo nás náhle opustil dra
hý manžel, ocko, dedko 
Jozef Némethy. S  lás
kou spomínajú manžel

ka, synovia a vnuk. Kto ste ho poznali, 
venuj te mu tichú spomienku.

S bolesťou v srdci sme si 
dňa 22. júna 2020 pripo
menuli 8. výročie, čo nás 
navždy opustila milova
ná manželka, mamička 
a babička Magdaléna 

Šarmírová. S láskou spomínajú manžel  
František a synovia s rodinami. Kto ste 
ju poznali venujte jej tichú spomienku.

Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. 

V tomto období si pripo
míname 20. výročie úmr  
tia nášho drahého Šte-
fana Virgoviča. S úc tou  
a  láskou spomína jú dcé
ry a synovia s rodinami.

Dňa 3. júla 2020 uplynie 6 rokov, čo nás 
navždy opustil vo veku 56 rokov milo
vaný manžel, otec, krstný otec a dedko 
Dušan Bednarič. S láskou spomínajú 
manželka Eva, dcéra Monika s rodinou 
a syn Dušan. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 23. júla 2020 uply
nie 15 rokov, čo nás 
opustil náš drahý Ján 
Spevák. S láskou spo
mína celá rodina. Ďaku
jeme všetkým, ktorí mu 

spolu s nami venujú tichú spomienku.

ĎAKUJEME 
všetkým známym, priateľom, kolegom 
z profesionálneho dobrovoľného požiar
neho zboru za dôstojné odprevadenie 
Rudolfa Turanského na poslednej ces
te jeho dlhým životom.

rodina Turanská

SPOMíNAME

opustil nás rudolf turanský
V  piatok 29. mája nás vo veku 99 rokov navždy opustil dobrovoľný 
i pro fesionálny hasič Rudolf Turanský. Česť jeho pamiatke.
R. Turanský ako 60-ročný odišiel v ro ku 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. Patril k  podporovateľom súťaže  
žiakov ZŠ v Pezinku i okrese Pezinok na té-
mu Požiarna ochrana očami detí, v  rámci  
ktorej venoval deťom i  hasičom mnohé 
sponzorské dary. Za svoje celoživotné die lo 
bol ocenený medailami od Hasičského a zá-
chranného zboru SR i medailou Zaslúžilý 
člen od DPO SR. Zároveň bol držiteľom oce-
nenia primátora mesta Pezinok.    -red-

Atlétka, volejbalistka a  hráčka 
stolného tenisu Kata rína Nitrayo-
vá sa dlhé roky aktívne zapájala do 
spoločen ského i  športového diania 
v Pezinku. Ako hráčka vte dajšej Lo-
komotívy Pezinok patrila do zák-
ladného kádra.

Katka, ako ju všetci jej rodinní 
príslušníci, priatelia, susedia i  ko-
legovia volali počas celého života, 
prišla do Pezinka so svojím man-
želom Františkom Nitrayom v roku 
1954 už ako skúsená športovkyňa 
vyučená v Odeve Trenčín. Vo volej-
bale hrala druhú ligu, v celoštátnej 

at letickej súťaži zvíťazila v  behu 
na 60 metrov a v ping pongu hrala 
krajskú ligu. V Pezinku sa stolnému 
tenisu venovala v  miestnej soko-
lovni pri cintoríne spoločne s man-
želom Františkom a  švagrami Mi-
lanom a Jožkom. Ako registrovaní 
hráči za vtedajšiu Lokomotívu Pezi-
nok sa stretávali aj so športovcami 
z Lokomotívy Bratislava Rača, kde 
boli vtedy najlepší slovenskí re-
prezentanti Polakovič, Bosá a ďal-
ší, od ktorých sa učili.

Okrem stretnutí s  najlepšími 
pri šla aj ich účasť na majstrov-

stvách ČSSR v Prahe a Ostrave. Veľ-
kým podu jatím 60. rokov v Pezinku 
bol  medzinárodný stolnotenisový 
turnaj za účasti Lokomotívy Pezi-
nok, Lokomotívy Rača a rakúskych 
športovcov Slovan – Olympia 
z Vied ne, ktorí prišli do Pezinka po 
prvý raz. Pred domácim i zahranič-
ným publikom zohrali v preplnenej 
Sokolovni veľmi úspešný turnaj.

Katka sa popri svojich pracov-
ných povinnostiach ako žeriavnič-
ka na stavbách domov v Pezinku 
stala postupne štvornásobnou mat-
kou synom Františkovi, Tiborovi, 
Miroslavovi a  Erikovi, ktorých od 
malička viedla k  láske k  prírode 

i  zdravému pohybu a  športu. Žiaľ, 
ako matka v roku 1982 prežila naj-
ťažšiu stratu – úmrtie najmladšie-
ho syna Erika.

Počas pandémie koronavírusu  
bola Katka Nitrayová jedným z pa-
cientov nakazených ochorením 
COVID-19. Ochorenie si vyžiadalo 
hospitalizáciu, nad vírusom však 
zvíťazila a vrátila sa späť do Pezin-
ka. Žiaľ, život jej vzalo vo veku 87  
rokov iné ochorenie. 

Rozlúčka s  Katkou bola vzhľa-
dom na epidemiologickú situáciu 
v úzkom rodinnom kruhu.

Česť jej pamiatke.
Text: P. Ronec, foto: archív rodiny

Katka sa venovala športu celý život

Obnovené Slávnostné prijatia jubi
lantov primátorom mesta Igorom Hiani
kom sa uskutočnia v termínoch:

9. septembra 2020 
pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90  

a viac rokov oslávili v roku 2019,
16. septembra 2020 
pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90  

a viac rokov oslávili v 1. štvrťroku 2020,
23. septembra 2020 
pre jubilantov, ktorí 80, 85 alebo 90  

a viac rokov oslávili v 2. štvrťroku 2020.

Všetky slávnostné prijatia sa usku
točnia vždy o 15.00 h v sobášnej sieni 

mestského úradu na Radničnom ná-
mestí 7 v Pezinku.

Následne 10. 9., 17. 9. a 24. 9. 2020 
pracovníci referátu sociálnej starostli
vosti navštívia jubilantov, ktorí sa zo 
zdravotných dôvodov nebudú môcť  
slávnostného prijatia zúčastniť, v  ich  
domácnosti a  odovzdajú im finančný 
príspevok mesta k životnému jubileu.

Obraciame sa s verejnou výzvou 
na jubilantov alebo ich rodinných 
príslušníkov, aby osobne, alebo v ich 
zastúpení rodinní príslušníci potvr-
dili záujem o  účasť na tomto sláv-
nostnom stretnutí, a  to vyplnením 

a  podpísaním tlačiva  Súhlas so spraco
vaním osobných údajov, ktoré je k dispo
zícii v kancelárii Evidencie obyvateľstva 
na Mestskom úrade (kancelária č. P19), 
resp. na web stránke www.pezinok.sk 
v časti Žiadosti a tlačivá (pod oddelením 
školstva a sociálnej starostlivosti).

Na získanie bližších informácií kon-
taktujte osobne alebo telefonicky:

Klientské centrum –
Evidenciu obyvateľstva, prízemie 

mestského úradu, č.  dverí P19  alebo 
P15, telefón: 033/690 11 31 (Barbora 
Krasulová) alebo 033/690 11 26 (Mgr. 
Margita Somorovská).

Referát sociálnej starostlivosti,  
prízemie mestského úradu, č. dverí P8,  
telefón: 033/690 13 00, 033/690 13 02.

-el-

Mesto obnovuje tradičné Slávnostné 
prijatia jubilantov primátorom mesta

Malokarpatská oblasť mala svoje 
zastúpenie aj na udeľovaní ceny 
Fra Angelica, ktorá sa udeľuje za 
prínos kresťanských hodnôt do 
umenia. Slávnosti sa zúčastnila 
spi sovateľka Veronika Šikulová, 
pracovníčka knižnice v  Pezinku  
i ďalší obyvatelia z  Pezinka 
a Modry.

Cenu Fra Angelica udeľuje od roku 
2002 Rada Konferencie biskupov Sloven
ska ako ocenenie umelcov v kategóriách 
slovenské umenie, výtvarné umenie, hu
dobné umenie a mimoriadne ocenenia. 
Cena je udeľovaná pod menom blahosla
veného Fra Angelica, talianskeho rene
sančného maliara a  dominikánskeho 
kňa za, vlastným menom Giovanni Fies
cole, ktorý vyzdobil svoji mi maľbami via
ceré rímske kostoly. Za blahoslaveného 
bol vymenovaný v  roku 1982 pápežom 
Já nom Pavlom II. a stal sa patrónom 
umelcov. Ceny za rok 2020 boli udele
né po slávnostnej svätej omši, ktorú ce
lebroval ordinár biskup Mons. František 
Rábek, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca v Bratislave. Cenu Fra Angelica za 
rok 2020 si prevzali:

Viliam Grubaľ, Juraj Hurný, Sta-
nislav Zibala – hudobné umenie, Fran-
tišek Horniak, Jozef Sedlák, Sta-
nislav Lajda – výtvarné umenie, Erik 
Jakub Groch, Eva Kristínová, Pavol 
Prikryl – slovenské umenie.

Mimoriadnu cenu si prevzal akade
mický maliar a grafik Martin Juraj Os-
citý.                     Text a foto: P. Ronec

Na priaznivú epidemiologickú situáciu reaguje mesto Pezinok aj obnove-
ním Slávnostných prijatí primátorom mesta, ktoré pôvodne naplánovalo 
na 25.3.2020 a 15.4.2020, avšak z dôvodu epidémie koronavírusu ich za-
čiatkom marca muselo zrušiť.

»

 Konferencia biskupov Slovenska 
ocenila kresťanský prínos do umenia
»
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Kedy vznikla Zelená hliadka Pe-
zinok?

Občianske združenie bolo registrované 
v roku 2019, predtým sme však boli dlho 
iniciatívni ako neformálna skupina pod 
rovnakým názvom. Úplný začiatok siaha 
až do roku 2013, kedy Martina Pastucho
vá založila na sociálnej sieti Facebook 

stránku pod týmto názvom, začala zbierať 
odpad a informovať o tom. V roku 2018 ju 
nahradil náš súčasný člen Marian Paul. 
Rýchlo rozbehol verejné akcie zberu odpa
du a postupne sa k nemu pridávali ostatní 
zakladajúci členovia. 

Aký je cieľ združenia?
Cieľom je ochrana životného prostredia 

pre blaho prírody aj ľudí, zmierňovanie 
prebiehajúcej klimatickej zmeny a adaptá
cia na jej prejavy. V súčasnosti tiež prebie
ha globálna kríza biodiverzity a historicky 
šieste veľké vymieranie biologických dru
hov – prvé, ktoré spôsobuje človek. Chceme 
tomu aspoň lokálne zabrániť.

Aká je územná pôsobnosť zdru-
ženia?

Zamerali sme sa na Pezinok a okolie po 
susedné obce a mestá. Myslíme si, že takto 

lokálne toho vieme najviac spraviť a že 
každé mesto by malo mať takéto ochranár
ske združenie. Tak by sa pomohlo aj celku, 
akým je Slovensko či svet.

Čo patrí do činnosti Zelenej 
hliad ky? 

V plánoch máme veľa činností, niektoré 
už robíme a niektoré ešte len budeme. Na

šou základnou činnosťou, s ktorou sme aj 
za čínali, je čistenie prírody od odpadu a od
straňovanie čiernych skládok. Okrem toho 
sadíme stromy v okolí Pezinka, predovšet
kým tam, kde najviac chýbajú, a to do poľ
nohospodárskej krajiny. V minulom roku 
sme vysadili 100 stromov pri Viničnom  
a 40 stromov pri Limbachu. Tento rok sme 
vysadili vŕby pri rybníku Kejda a pôvodné 
stromy sme ohradili pletivom na ochranu 
pred bobrom. Kvôli pandémii sme odložili 
plánované sadenie pri Šenkviciach.

S kým spolupracujete?
Naša činnosť sa nezaobíde bez spolu

práce s obcami a mestami, keďže sadíme aj 
zbierame odpad hlavne na ich pozemkoch. 
Tak prebiehalo aj spomínané sadenie v oko
litých obciach. Pezinok nám pomáha pri 
odstraňovaní skládok odpadu. Už sme spo

lupracovali aj s občianskymi združeniami 
Príroda – Slnko – Voda – Vzduch a Bonum 
Bozen. Na akciách nemôže chýbať verej
nosť, bez nich by sme toho veľa nespravili. 
Angažovaná nezištná pomoc Pezinčanov  
a cezpoľných patrí medzi to najdôležitejšie, 
čo potrebujeme. Zapájanie verejnosti a jej 
informovanie má aj výchovnopreventívny 
rozmer. Týmto všetkým ďakujeme za dote
rajšiu spoluprácu a tešíme sa na tú budúcu.

Kto a ako sa môže zapojiť do ak-
tivít, ktoré organizujete?

Brigádnicky všetci dobrí ľudia. Za čle
nov by sa nám najviac hodili aktívni nad
šenci, ktorí by mohli pomôcť napr. svojou 
technikou, odbornosťou alebo schopnosťa
mi či možnosťami pripraviť akciu či vyba
viť grant.

Ktoré časti v Pezinku sú z po-

hľadu združenia najproblematic-
kejšie a prečo?

V oblasti odpadu v extraviláne mesta 
je problém všade. Odpad už nájdete v kaž
dom kúte prírody, starý aj nový a všetkého 
druhu. Kopy odpadu opakovane vznikajú 
pri cestách vchádzajúcich do lesa alebo za 
poľné stromoradia, kde je páchateľ viac 
krytý. Roztrúsený odpad sa objavuje na 
miestach, kde sa schádza mládež, aby sa 
mohla opiť, napr. na Kejde a v poli pod sta
nicou. Tiež vzniká problém pri mestských 
kontajneroch v chatových oblastiach, pri 
ktorých sa kopí odpad a vietor ho rozná ša 
do okolia. To je problém aj v meste. Mám  
odsledované, a to si málokto uvedomuje,  
že silný vietor odfúkne nielen ľahké plas
ty, ale aj plechovky, kartóny a tetrapaky 
až do vzdialenosti 100 m. Na to stačí aj 
preplnený alebo nezatvorený kontajner. 
A potom sa pravidelne brodíme Cajlokom, 
aby sme ho vyzbierali.

Čo vnímate ako najväčší problém 
Pezinka? 

V oblasti odpadu je asi základom absen
cia viacmenej denne otvoreného zberného 
dvora. To sčasti generuje odpad v prírode.  
Z nadregionálneho ochranárskeho pohľa
du je to zlý systém zberu komunálneho 
odpadu, paušálne a nízke poplatky za ko
munálny odpad, ktoré nestačia na odstra
ňovanie skládok, netriedený bioodpad na 
sídliskách. V iných oblastiach sú to: nele
gálne výruby drevín vo voľnej krajine, zlá 
ťažba a starostlivosť v mestských lesoch, 
odvodňovanie prírody aj mesta.

Ktoré projekty z činnosti Zele - 
nej hliadky považujete za najvý-
raznejšie?

Keď to zoberieme podľa počtu zú
častnenej verejnosti, tak najvýraznejším 
projektom bolo sadenie 100 stromov pri 

Vinič nom, ale aj iné sadenia mali úspech. 
O odpade v prírode ľudia veľa rozprávajú, 
ale keď sa môžu zúčastniť zbierania, tak 
ich nechodí veľa a často chodia tí istí.

Čo je v rámci činnosti a aktivít 
združenia najťažšie, príp. čo vám 
komplikuje prácu?

Najťažšie zrejme ešte len príde, keď bu
de me chcieť robiť väčšie projekty, ako je 
ko munitný sad alebo zadržiavanie vody. 
Tam bude ťažšie zohnať financie. Už teraz 
badáme problém v pozemkoch, nájsť také, 
kde sa dá sadiť, a aby majiteľ súhlasil. Keď 
hľadáme miesta na sadenie popri poľných 
cestách, často narazíme na to, že tam je  
v bu dúcnosti plánovaná cyklotrasa alebo 
riadna cesta. Ľudia veľa jazdia a veľa sa 
betónuje a čoskoro nebudeme mať mož
nosti niečo ľahko zmeniť.

Akú pomoc by ste uvítali a od ko-
ho?

Pomoc môže prísť z každej strany. Na 
naše projekty potrebujeme ľudí, finan
cie, stroje, materiál, sadenice, pozemky, 
odbor nú aj legislatívnu pomoc, ale zídu sa 
aj námety na projekty a lokality. Od mesta 
by sme uvítali hladšiu komunikáciu a ná
slednú spoluprácu v podstate pri všetkom, 
je to náš najdôležitejší partner a často naše 
projekty budú také, ako sa k tomu postaví 
mesto. Pomohlo by nám, keby mesto kaž
doročne dávalo granty aj na životné pro
stredie, ako teraz dáva na šport, kultúru  
a sociálne. Verejnosť nám môže pomôcť 
financiami na projekty, ktoré budú môcť 
poukázať na náš pripravovaný transpa
rentný účet. Tiež poukázaním 2 % z daní. 
Všetky peniaze pôjdu len na konkrétne 
projektové veci, ktoré vieme vydokladovať, 
a pohyby na účte budú verejné s popisom, 
kto peniaze vložil a na čo sa minuli. Dob
rá pomoc by bola aj poskytnutím autovo
zíka, dodávky, bagra, cisterny na polie
vanie stromov alebo vŕtačky jám na stro
my. Významne môžu pomôcť aj majitelia 
pozemkov, ktoré nám môžu poskytnúť na 
výsadbu stromov, vytvorenie vodného prv
ku, zatrávnenie poľa. Pozemky nám môžu 
aj lacno predať. Často nepredajné, malé  
a iným nanič môžu byť pre nás vhodné.  
A, samozrejme, najľahšia pomoc je účasť 
na našich akciách.

Ako komunikujete s verejnos-
ťou? Kde vás ľudia nájdu?

Najviac komunikujeme cez Facebook na 
našej stránke a v spriaznených skupinách. 
Tam zvykneme pozývať verejnosť na ak
cie formou udalosti. Veľa informácií je tiež 
na www.zelenahliadkapk.sk a  písať 
nám môžu na email zelenahliadkapk@
gmail.com.

Čo pripravuje Zelená hliadka  
v naj bližšej dobe?

Zhruba každý mesiac organizujeme 
zbie ranie odpadu. Posledné bolo 6. júna  
a ďalšie v tejto chvíli ešte nemáme pripra
vené, oplatí sa sledovať nás na spomína
ných kontaktoch. Začíname pracovať na 
vytvorení vodnej plochy na zadržanie vo  
dy blízko Pezinka. Na jeseň by sme mali 
sadiť stromy pri Šenkviciach.

Aké ambície má Zelená hliadka 
do budúcna?

Ambíciou je čo najviac sa priblížiť k na
šim cieľom, aby bola príroda bez odpadu, 
polia menšie a striedané lúkami a lemo
vané drevinami, na každom kroku zadr
žaná voda v malých poldroch až po väčšie 
mokrade, v mestských lesoch prirodzený 
prírodný les čo najviac bez ťažby a aby 
stromy v krajine, ale aj v meste viac pribú
dali ako ubúdali. A to všetko, aby si ľudia 
cenili a chránili.

Čo by ste poradili či odporučili  
Pezinčanom?

Pezinčanom odporúčame zodpovedne 
žiť, lebo platí staré známe  ako dnes koná
me, tak tu budú zajtra naše deti žiť.

N. Bednáriková/Zelená hliadka 
Pezinok 
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S viacmesačne zavretým bazé-
nom už mali tréneri a deti z Pla-
veckého klubu Pezinok skúsenosť 
z minulosti. Počas obmedzení vy-
daných proti šíreniu ochorenia 
Covid-19 tak vedeli, ako sa pri-
spôsobiť situácii. 

Mladí plavci počas vynútenej pre
stávky pravidelne precvičovali svaly po
trebné na plávanie počas online trénin
gov. Pre mentálnu pohodu a súdržnosť   
v klube plnili aj zábavné výzvy na impro
vizáciu, postreh a kreativitu. Od konca 
mája pribudol vytúžený tréning v 50 
metrovom bazéne na Pasienkoch v Bra
tislave na týždeň zabezpečený Sloven
skou plaveckou federáciou. Vďaka gestu 
solidarity klubov môže 60 mladých plav
cov z pretekárskych skupín pokračovať 

v  bazéne na Pasienkoch v ranných a 
poobedňajších tréningoch na 25 m. Za

čiatkom júna plavci prešli od online kon
dičných tréningov na tréningy v prírode.

Veľký úspech zaznamenala hra, ktorú 
vymysleli tréneri pod názvom Hľadanie 
pokladu. Ide o hru v trvaní šesť týždňov, 
kde na určenej turistickej trase deti a 
rodičia hľadajú písmenká, ktoré dopĺ
ňajú do tajničky. Na konci júna pošlú 
účastníci jej riešenie a vyžrebuje sa víťaz. 
Hľadanie pokladu sa uskutočňuje v okolí 
Pezinka a Malých Karpát.

Pandémia priniesla do klubového ži
vota nové aktivity, zábavu a cenné skú
senosti, ktoré sa iste zídu deťom aj tré
nerom v ďalších sezónach. Netradične 
prebieha tento rok i prihlasovanie no
vých detí od 5,5 roka do klubu zaslaním 
mailu na pkpezinok@gmail.com.

Informácie o živote klubu a prihláš ku 
nájdete na webe 

www.plaveckyklubpezinok.sk.
Text a foto: PK Pezinok

 Plavci trénovali aj počas vynútenej prestávky

V  mnohých mestách sa na ochrane prírody a zvy-
šovaní kvality životného prostredia podieľajú dob-
rovoľníci z rôznych občianskych združení. Chrá nia 
prírodu okolo nás, organizujú množstvo aktivít za-
meraných na ekologickú obnovu, zber odpadu, či 
výsadbu zelene. Do akcií sa môže zapojiť i široká 
ve rejnosť, čím zároveň podporujú pozitívny vzťah 
obyvateľstva k prírode. Jedným zo združení pôso-
biacich v Pezinku a okolí je Zelená hliadka. O činnos-
ti, cieľoch i plánoch združenia sme sa rozprávali so 
zástupcom Zelenej hliadky Vladislavom Marušicom.

Zelená hliadka Pezinok: Pridajte sa k nám

Zber odpadu na Severe

Sadenie 100 stromov pri Viničnom

»
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Organizátori Medzinárodnej 
jazdy automobilov do vrchu Baba 
2020 pozývajú nadšencov moto-
rizmu i širokú verejnosť na neza-
budnuteľný športový zážitok na 
trati majstrovstiev Európy.

Účasť na jazdách v dňoch 11. až 12.  
júla potvrdilo vyše 100 posádok. Štarto
vať však môžete aj vy. Príďte si zajazdiť 
na vlastnom aute a vyskúšať si svoje jaz
decké umenie. Trať je uzavretá a bezpeč
ná. Podujatie je zamerané na Bezpečnosť 
v cestnej premávke a na výzvy Športom 
proti drogám a Šport pre všetkých.

Registrácia, technické preberanie au-
tomobilov a účastníkov je na štarte
v piatok od 9.00 do 20.00 h
v sobotu a nedeľu od 8.00 do 10.00 h

Denne 4 jazdy do vrchu!
Štart jazdy číslo 1 a 2 
sobota: 9.00 h
nedeľa: 9.00 h

Štart jazdy číslo 3 a 4
sobota: 13.00 h
nedeľa: 13.00 h

Stihlo sa odohrať 20 kôl, t. j. viac ako  
2/3 súťaže, a  na základe aktuálnej ta
buľky sa rozhodlo pokračovať priamo 
zápasmi vo vyraďovacej časti. Zvyšné 
zápasy základnej časti sa už neodohra
li. Priamo postupovalo 8 najlepších cel
kov, ktoré sa stretli v 1. kole PLAY OFF 
vo ¼finále v tradičnom formáte najlep
ší s  najhorším. Vytvorili sa tak dvojice 
podľa poradia. Víťazom základnej časti 
sa stal obhajca titulu Watberg Senec.

 Prekvapením je vypadnutie minu
loročného vicemajstra HC Chilli, ktoré 
odohralo s Recou dramatické a vyrovna
né zápasy, ale do ďalších bojov nepostú
pili. Rozhodujúci duel sa hral aj medzi 
pezinskými Pavúkmi a  Petržalčanmi, 
kde nakoniec postúpili do semifinále Sa
vages. Úlohu favoritov potvrdili senecký 
Watberg a  Hrnčiarovce. V  prvom ½fi

nále potvrdili favoriti svoje postavenie 
a ujali sa vedenia v sérii.

¼-finále (hrané na 2 víťazné zápasy)
Watberg Senec (1) –Jokerit Pezinok 

(8) 12:1, 17:1 stav série: 20
Gladiators Hrnčiarovce (2) – Lions 

(7) 4:2, 5:1 stav série: 10
HC Chilli (3) – Diabli Reca (6) 4:5, 7:6, 

4:5 stav série: 12
Savages Petržalka (4) – Pavúci Pezi

nok (5) 6:8, 3:2pp, 6:5 stav série: 21

½-finále (hrané na 2 víťazné zápasy)
1. zápas
Watberg Senec – Diabli Reca 5:2 stav 

série: 10
Gl. Hrnčiarovce – Savages Petržalka 

7:4 stav série: 10
-pv-

Mnohí mladí športovci nelenili a tré
novali i napriek komplikovanejším pod
mienkam. „Toho, kto chce športovať, nič  
nezastaví,” povedal si možno i  Matej 
Knap čok, žiak ZŠ Jána Kupeckého. Svo
je tré novanie presunul z  atletického 
štadió na do našich krásnych Malých 
Karpát. Takto sa neustále udržiaval 
v kondícii. Odrazilo sa to na výborných 
výsledkoch vo všetkých pretekoch, kto
rých sa v  rámci spomínaného projektu 
zúčastnil.

V kategórii mladších žiakov sa Matej 
v behu na 600 m umiestnil na 2. mieste 
a v behu na 1000 m si s časom 3:12 vy
bojoval 1. miesto.

Svoje rýchle nohy a chuť súťažiť si vy
skúšal aj v kategórii dorast. V behu na 
3000 m sa vo výsledkovej listine dostal 
na 2. miesto a v behu na 1 míľu sa posta
vil na najvyšší stupienok.

Matejovi ďakujeme za reprezentáciu 
školy i  mesta na celoslovenských súťa
žiach a prajeme veľa ďalších športových 
úspechov.

Text a foto: ZŠ Kupeckého

Malokarpatská hokejbalová 
liga sa opäť rozbehla

Po takmer 3-mesačnej prestávke spôsobenej  šírením ochorenia CO-
VID-19, kedy sa zastavili všetky športové súťaže, sa v prvý júnový víkend 
rozbehlo pokračovanie Malokarpatskej hokejbalovej ligy, ale v uprave-
nom formáte.

Prevádzka vnútorných bazénov aj 
vonkajších kúpalísk si aktuálne vyžaduje 
zvýšené finančné náklady na dodatočné 
hygienickoprotiepidemiologické opat
renia, ktoré idú nad rámec štandardných 
hygienických opatrení. Tie sú spojené 
najmä so zvýšenou frekvenciou uprato
vania, čistenia a dezinfekcie plôch, prie
storov, športových pomôcok, zariadení 
kú palísk aj so  zintenzívnením čistenia 
čas to dotykových povrchov (toalety, 
dve re, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia 

a pod.). Aj tieto dopady muselo vedenie 
mesta spolu s Mestským podnikom slu
žieb zohľadňovať pri rozhodovaní o zno
vuotvorení letného kúpaliska a krytej 
plavárne.

Na prevádzku krytej plavárne je ne
vyhnutný stály obslužný personál. Pre
vádzku letného kúpaliska je možné za
bezpečiť len formou brigádnických do
hôd, keďže ide o sezónnu záležitosť. 
„V  let ných mesiacoch máme návštevnosť 
plavárne hlboko pod priemerom pri nezme

nených prevádzkových nákladoch – v pod
state je plaváreň takmer prázdna,” uviedol 
Dušan Chudý, riaditeľ Mestského podni
ku služieb (MPS), a pokračoval: „Napro ti 
tomu, v prípade letného kúpaliska – aj keď 
je navštevované oveľa masívnejšie – sa nám 
stávalo, že ak nám vypadli brigádnici, a my 
sme ihneď nedokázali zohnať náhradníkov 
s adekvátnou kvalifikáciou, museli sme kú
palisko počas tejto doby zavrieť. Preto, keď  
sme brali do úvahy financie navyše na 
upra tovanie a dezinfekčné prostriedky v sú
vislosti s  ochorením COVID19, rozhodli 
sme sa presunúť personál plavárne na letné 
kúpalisko a zabezpečiť tak jeho plynulú pre
vádzku bez akýchkoľvek výpadkov počas  
celej letnej sezóny.”

Kúpalisko bude pre verejnosť počas 
leta prístupné denne od 10.00 do 18.00 h.  
K dispozícii sú štyri bazény – veľký bazén 
(25 x 12,5 m), elipsovitý bazén (15 x 8 m) 
a  dva malé kruhové bazény (s  prieme
rom 3 a 5 m). Krytú plaváreň otvorí MPS 
opäť od 1. septembra.

MPS aj tento rok ponechala v  plat
nosti ceny vstupného z roku 2018. „Uve
domujeme si, že mnoho obyvateľov Pezinka 
aj teraz pociťuje negatívne ekonomické do
pady nedávnej koronakrízy. Preto sme sa aj 
napriek zvýšeným nákladom na prevádzku 
kúpaliska rozhodli ceny vstupného nezvy
šovať,” dodal D. Chudý.

Celodenný vstup:
Deti od 2 do 6 rokov  1,10 €
Deti nad 6 rokov a dospelí 2,30 €

Vstup po 16.00 h: 
Deti od 2 do 6 rokov 0,70 €
Deti nad 6 rokov a dospelí  1,50 €

Prevádzku letného kúpaliska zabez
pečí MPS počas celej sezóny v  súlade 
s  aktuálne platnými podmienkami  
Úradu verejného zdravotníctva v  sú
vislos ti s  prevenciou proti ochoreniu 
COVID19.

-red-/-tv-

 Matej Knapčok počas 
 pandémie  nelenil

V čase od 11. mája do 7. júna Slovenský atletický zväz organizoval celo-
slovenské virtuálne preteky pre všetky vekové kategórie od najmladšie-
ho žiactva až po dospelých. Za dodržania hygienických a bezpečnostných 
opatrení sa súťažilo v mestách a obciach na celom Slovensku.

 letné kúpalisko je
 na sezónu pripravené,
 plaváreň mesto otvorí v septembri 

Letné kúpalisko na Novomeského ulici je technicky a prevádzkovo pri-
pravené na otvorenie od piatku 26. júna. Termín otvorenia však ešte zá-
visí od predchádzajúceho schválenia jeho prevádzky Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva v Bratislave.

»
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Toto je miesto 
pre Vašu reklamu! 0903 776 776

 na Babe sa
 chystá jazda
 do vrchu


