
„Prístavba je projektom, ktorý bol roz
behnutý ešte počas minulého volebného 
obdobia. Z prehodnotenia a z analýzy škol
stva, ktorá prebehla minulý rok, vyplynula 
evidentná potreba nových tried, čiže všet
ky argumenty hovorili za spustenie reali
zácie projektu,” uviedol primátor mes

ta Igor Hianik k  rozšíreniu priestorov 
školy. 

Práce na realizácii dvojpodlažnej mo
dulovej prístavby sa začali začiatkom 
mája. Ide o montovanú stavbu, pri kto
rej sa vopred vyhotovené moduly na 

......... Rýchla správa

#zvieracie nebo  
Verejná 
diskusia 

V pondelok 17. augusta o 18.00 h sa konala verejná diskusia k zámeru navrhovanej činnosti pod názvom Zvieracie 
nebo. Účelom zámeru je umiestnenie a prevádzkovanie nízkokapacitnej kremačnej pece určenej na spopolnenie 
drobných spoločenských zvierat v priestoroch na Viničianskej ceste v Pezinku. Výsledok diskusie i stanovisko mesta 
k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti prinesieme v septembrovom čísle, ktoré vychádza 11. 9. 2020.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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 ZŠ Na bielenisku je 
väčšia o šesť tried

Prístavba modulového pavilónu v ZŠ Na bielenisku, ktorá rozširuje ka-
pacity školy o 144 žiakov, je takmer dokončená. Predpokladaný termín 
odovzdania stavby do užívania je prelom mesiacov september, október.

Po otvorení zasadnutia pribudol do 
programu piaty bod – informácia pri
mátora o  viacerých aktuálnych otáz
kach a šiesty bod – interpelácie poslan
cov. Predmetom diskusie pri schvaľo
vaní programu bola otázka, ktoré body 
majú byť súčasťou informácií primá
tora a  ktoré patria medzi interpelácie, 
pri ktorých podľa niektorých námietok 
nie je dostatočný priestor na diskusiu. 
Primátor ubezpečil poslancov, že sa 
bude o  bodoch rokovať bez ohľadu na 

to, či budú zaradené medzi interpelá
cie, alebo do bodu informácie  primá
tora.

Novým poslancom sa stal 
Martin Dulaj

Novým poslancom Mestského zastu
piteľstva mesta Pezinok (MsZ) sa stal 
Mgr. Martin Dulaj. Na mimoriadnom 
zasadnutí MsZ 13. augusta zložil posla
necký sľub a  na základe volebných vý
sledkov nahradil poslanca Petra Krem

ského, ktorý sa vzdal poslaneckého 
man dátu.

Poslanci opätovne rokovali 
o odvolaní náčelníka 
Mestskej polície Pezinok

Ťažiskovým bodom rokovania po
slancov bolo rozhodnutie o proteste 
prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 
123/2020 zo dňa 30. 3. 2020. Týmto 
uznesením poslanci MsZ odvolali náčel
níka mestskej polície Ľudovíta Farbulu 
z funkcie k 31. marcu 2020 a od 1. aprí
la poverili jej vedením Igora Schwarza. 
Prokurátor však označil toto hlasovanie 
za neplatné, pretože je v rozpore so zá
konom.

„Podľa prokurátora Okresnej prokura
túry Pezinok je Uznesenie mestského zastu
piteľstva nezákonným rozhodnutím, keď že 

Poslanci mestského zastupiteľstva 
rokovali na mimoriadnom 

zasadnutí

Mestské zastupiteľstvo Pezinok sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí  
13. augusta 2020. Na programe bolo zloženie sľubu Mgr. Martina Dulaja, 
rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1–23/2020 
zo dňa 30. 3. 2020 (uznesenie, ktorým bol k 31. marcu odvolaný Ľudo-
vít Farbula z postu náčelníka Mestskej polície v Pezinku) a návrh VZN  
č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
v znení neskorších VZN.

»
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Poslanci mestského zastupiteľstva 
rokovali na mimoriadnom 

zasadnutí
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Riešenie problému premnoženej zve
ri si vyžaduje súčinnosť viacerých do
tknutých strán, preto mesto Pezinok na 
túto tému zorganizovalo niekoľko roko
vaní i diskusiu za okrúhlymi stolmi. Prí
tomní boli poslanci, Okresný úrad Pezi
nok (pozemkový a  lesný odbor), Lesy 
SR, vinári a  vinohradníci, poľovníci, 
ochranári a tiež občianske združenia Ze
lená hliadka a Cyklokoalícia.

Zanedbané pozemky a kroky mesta 

Vinohradníci a vinári dlhodobo upo
zorňujú na neobrobenú a  zanedbanú 
poľnohospodársku pôdu. Mesto Pezinok 
považuje za hlavnú príčinu súčasného 
stavu práve dlhodobú absenciu kontro
ly povinností vlastníka, nájomcu alebo 
správcu poľnohospodárskej pôdy. Vlast
ník je podľa zákona č. 220/2004 Z. z.  
o ochrane a využívaní poľnohospodár
skej pôdy povinný:

•  vykonávať opatrenia na ochranu 
pred jej poškodením a degradáciou,

•  predchádzať výskytu a šíreniu burín 
na neobrábaných pozemkoch,

•  zabezpečiť využívanie poľnohospo
dárskej pôdy tak, aby nebola ohro
zená ekologická stabilita územia 
a bola zachovaná funkčná spätosť 
prírodných procesov v krajinnom 
prostredí.

Problém však mesto vidí aj v migrá
cii premnoženej zveri. Zanedbané a ne
obrábané pozemky (tzv. pustáky) sa stali 
ich bezpečným útočiskom. Mesto Pezi
nok však nemôže z  verejných zdrojov 
priamo sanovať zanedbanie zákonných 
povinnosti iných fyzických či právnic
kých osôb. Starostlivosť o poľnohospo
dársku pôdu (orná pôda, chmeľnice, vi
nice, ovocné sady, záhrady a trvalé tráv  

ne porasty) je zákonom stanovená po
vinnosť orgánu ochrany poľnohospo
dárskej pôdy, ktorým je v  tomto prípa
de Okresný úrad Pezinok. Len okresný 
úrad má právomoc nariadiť vlastníkom 
predmetných pozemkov opatrenia na 
ochranu pôdy a  za nedodržanie týchto 
povinnosti udeľovať aj sankcie.

„Iniciovali sme nápravu tohto stavu  
a  po rokovaní s  Okresným úradom Pezi
nok sme naň podali podnet na začatie 
konania o  nariadení opatrení na ochra
nu poľnohospodárskej pôdy pred jej po
škodením a degradáciou v  zmysle § 3 zá  
kona č. 220/2004 Z. z.,” uviedol zástup
ca primátora mesta Marian Šipoš. Sú
časťou podnetu bol zoznam neobrába
nej poľnohospodárskej pôdy, ktorý pre  
Okresný úrad Pezinok spracovalo mes
to. „Zároveň sme ponúkli  úradu súčinnosť 
a  plánujeme aj vlastní kom pôdy ponúk
nuť technické i  personálne zabezpečenie 
likvidácie nežiaducich ná letových drevín 
ras túcich na plochách poľnohospodárskej 
pôdy. Pochopiteľne, za úhradu, pretože 
ve rejné financie nemôžeme používať na 
starostlivosť o súkromný majetok,” dodal 
k problematike M. Šipoš.

Spolupráca vlastníkov pozemkov, 
ktorí môžu útočisko divej zveri premeniť 
na udržiavanú poľnohospodársku pôdu 
vyžadovanú zákonom, je nevyhnutná. 
Zabezpečenie nápravy dlhoročnej zane
dbanej starostlivosti o pôdu si však bude 
vyžadovať primerané lehoty.

„Po vypočutí všetkých zúčastnených 
strán, prečítaní sťažností a  po rozhovo
roch s  občanmi, ktorí mali priamu skúse
nosť so stretom divej zveri, považujem za 
nutné, aby sa daný problém začal riešiť 
nielen komplexne – dlhodobo a udržateľne, 
ale aj veľmi rýchlo a účinne. Prvý problém 

je, že zver je rušená, schádza z lesa a udo
mácňuje sa v chotári. Preto sme po diskusii 
s vinármi oslovili aj Lesy SR, aby nám po
mohli s riešením, z akého materiálu a ako 
najlacnejšie opraviť pôvodný plot, kto
rý delil les a vinice už v minulosti. Druhý 
problém sú zanedbané pozemky a  vini
ce. Zdá sa mi fér, aby sme podporili tých, 
ktorí sa starajú o náš chotár novovytvore
nou dotáciou, a naopak tých, čo vytvárajú 
pustáky a  zanedbané pozemky, finančne 
zaťažili tou najvyššou možnou daňou. Po
sledným problémom je už udomácnená 
zver v  blízkosti obydlí. Tú, v  spolupráci 
s poľovníckymi združeniami, by sme chce
li riešiť postupným vytláčaním pachový
mi kolmi, odchytom a,  samozrejme, regu
lovaným odstrelom. V  diskusiách sa však 
objavovala aj potreba vyriešiť ďalší stret, 
a to ľudí, čo hľadajú v  chotári relax a od
dych, a  vinohradníkov, ktorí tam vyko
návajú každodennú tvrdú prácu. Pri hľa
daní prienikov a  nastavovaní pravidiel 
správania sa v chotári však treba dodať, že 
okrem pravidiel potrebujeme aj upravené 
účelové komunikácie, ktoré budú bezpečné 
pre cyklistov, bežcov, ale dovolia aj pohyb 
techniky potrebnej pre údržbu a obrábanie 
vinohradov. Preto sme sa rozhodli pracovať 
na postupnej údržbe a oprave týchto komu
nikácií, aby nebol náš chotár len bezpečný, 
ale aj krásny” uviedol primátor mesta 
Igor Hianik.

Poľovnícke združenia 

Na pozemkoch vo vlastníctve mesta, 
či už lesoch, poliach, alebo vinohradoch, 
žije pomerne veľké množstvo poľovnej 
zveri. V lesoch je to najmä zver raticová  
s pôvodnými druhmi, ako sú zver jele
nia, srnčia a  diviačia, a druhmi nepô
vodnými, ako je zver danielia a muflo
nia. Na poliach vo vinohradoch a v re
mízkach žije najmä bažant, dnes už  
v malom množstve zajac a zriedkavo ja
rabica. Z toho dôvodu boli na mestských 
pozemkoch kompetentným štátnym 
orgánom uznané  dva poľovné revíry. 
Na lesných pozemkoch je to  poľovný 

re vír Leštiny a na poľnohospodárskom 
pôdnom fonde je to poľovný revír Pod
karpatské pole. Na riešenie problému 
premnoženej zveri sme sa opýtali oboch 
združení.

Stanovisko Poľovníckeho združenia 
Leštiny 

„PZ Leštiny pôsobí v lesnom revíri, kde 
stavy zveri nedosahujú nijako dramatic
ké počty, o  čom sa môže presvedčiť každý 
návštevník lesa. Sme si vedomí trendov  
a s ohľadom na požiadavky vinohradníkov 
sme aj tento rok navýšili plán lovu s očaká
vaním, že sa to pozitívne premietne do cel
kovej situácie. Zároveň však v posledných 
rokoch upozorňujeme, že neustále zvyšo
vanie plánu lovu či každoročne sa opaku
júce povoľovanie mimoriadneho lovu samo 
osebe neprináša očakávané výsledky. Lov 
by mal byť iba jedným z krokov, rozhodne 
nie jediným. To sme tlmočili už v roku 2016 
aj na rokovaní na Ministerstve pôdohos
podárstva a  rozvoja vidieka SR a odvtedy 
veľakrát pri rôznych príležitostiach. Sme 
vždy ochotní pomôcť, ale očakávame väčšiu 
súčinnosť ako štátnych orgánov, tak vino
hradníkov, pri realizácii účinných opatre
ní. Naše pôsobenie môžeme rozdeliť na 
činnos ti súvisiace s poľovníctvom, pri kto
rých po stupujeme striktne podľa prísluš
ných zákonov, vyhlášok, ďalších predpisov 
a usmernení. Potom sú tu ale aktivity, ktoré 
s výkonom práva poľovníctva nesúvisia ale
bo súvisia len okrajovo, ako je osveta me
dzi širokou verejnosťou. A práve tu chceme 
ešte zintenzívniť našu činnosť, aby sa ľudia 
v prírode správali zodpovednejšie a pričinili 
sa tak o to, že zver bude v lese nachádzať 
potrebný pokoj, a to najmä v kritických ob
dobiach roka, ako je obdobie núdze, obdobie 

kladenia mláďat či doba párenia. Považu
jeme za potrebné apelovať na všetkých ob
čanov, aby neprikrmovali zver v  blízkosti 
bytoviek, domov, chát či vinohradov, čo je aj 
v zmysle zákona zakázané.”

Stanovisko Poľovníckeho 
združenia Podkarpatské pole

„Premnoženie zveri nie je problém sú
časnosti. Ide o dlhodobo neriešený problém, 
a  to nielen tu v  našich podmienkach, ale 
v  rámci celého Slovenska. Naše združenie 
má v kmeňových stavoch zver srnčiu, zaja
čiu a bažantiu. Ostatná zver, ak hovoríme 
o  premnoženosti, to je dančia a  diviačia, 
ktorá k nám dochádza z horských revírov, 
i keď v neobrobených vinohradoch si našla 
veľmi vhodné a dobré podmienky pre život. 
Takže máme i  my lokality, kde dochádza 
k  rozmnožovaniu tejto zveri. Takáto zver 
nemusí ani migrovať do lesa, pretože už sa 
narodila mimo lesa. Jedná sa hlavne o di
viačiu a dančiu zver. Hlavne diviak, ktorý je 
všežravec, nám likviduje, požiera mláďatá 
zajacov, bažantov aj srnčiat.

PZ Podkarpatské pole napriek veľmi 
ťažkým podmienkam pre výkon práva po
ľovníctva sa snaží mimoriadnym povolením 
k lovu tejto zveri znižovať jej stavy. Dovo
líme si povedať, že ani jedno poľovnícke 
združenie, poľovnícky spolok v rámci celého 
Slovenska nemá ťažšie podmienky pre od
lov, a tým aj znižovanie stavov premnože
nej zveri, ako máme my. Sme prímestský 
revír, prevažne s vinohradmi. Dovolíme si 
povedať, že 40% plochy vinohradov je neob
robených, sú zarastené trnkami, šípkami, 
černicami.

PZ Podkarpatské pole mimoriadnym 
po volením k lovu robí maximum preto, aby 
sme znížili tieto stavy, ale nie je to záleži
tosť jedného ani dvoch rokov, ale čo treba 
urobiť v  prvom rade, je, aby sa vyčistili 
všetky neobrobené plochy, v mnohých prí
padoch neprechodné pre človeka, kde táto 
zver nebude mať podmienky pre úkryt, ale 
vráti sa späť do lesa.”

Pripravila: N. Bednáriková 

mieste stavby zmontovali do ucelené
ho konštrukčného celku, pričom nosnú 
konštrukciu tvoria oceľové profily. „Do
terajšie práce prebiehali veľmi rýchlo. Ten
to systém sa urobil prakticky za týždeň, ak 
nepočítam realizáciu základov, ktoré sú 
klasické železobetónové. Strecha je rovna
ko z montovaných väzníkov,” priblížil re
ferent výstavby Igor Vavrovič a dodal, že 
stavba má výborné tepelné parametre – 
16 cm tepelnej minerálnej izolácie vnút
ri a 120 mm zatepľovací systém vonku. 
„Čo sa týka techniky, stavba je veľmi dobre 
uchopená.” 

V dvojpodlažnej prístavbe sa nachá
dza šesť nových tried, kabinet a sociálne 
zázemie, pričom dispozične a prevádz
kovo nadväzuje na existujúce priestory 
školy. Po dokončení poskytne priestor 
pre 144 žiakov. 

„Tešíme sa na dokončovacie práce 
a  odovzdanie do prevádzky cez školský 
rok. Je ťažko určiť presný dátum odovzda
nia, každá strana robí maximum, aby bolo 
možné využívať nové priestory čím skôr. 

Jedna vec je dokončiť stavbu, druhá je 
skolaudovať a  získať všetky povolenia na 
to, aby mohla byť odovzdaná do užívania. 
Predpokladám, že reálny je koniec septem

bra, začiatok októbra,” spresnil termín 
odovzdania primátor mesta. 

Stavbu realizuje víťaz verejného ob
starávania spoločnosť BATEASTAV,  
s. r. o., Pezinok. Cena diela je 431 161,20 
Eur. Financovanie zabezpečuje mesto 
z  vlastných zdrojov. V  súčasnosti však 
prebiehajú rokovania s BSK o možnosti 
využitia externých zdrojov.

-nb-/-tv-
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 ZŠ Na bielenisku je 
väčšia o šesť  tried

V Zámockom parku je 
 nevyhnutný výrub stromov

Havarijný stav 39 životu nebezpečných stromov v Zámockom parku si 
vyžaduje okamžité riešene v  podobe vysoko odborných výrubov a  ná-
sledne kvalitnej novej výsadby. Výruby sú plánované v priebehu mesia-
ca september. Náhradnú výsadbu je mesto povinné realizovať do konca 
roka 2021.

»
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Mesto Svätý Jur ako príslušný or
gán štátnej správy vo veciach  ochrany 
prírody vydal súhlas na výrub 39 dre
vín rastúcich v  Zámockom parku. Ide 
o stromy, ktoré sú podľa odborného po
sudku z roku 2019 v zlom zdravotnom 
stave, so zhoršenom stabilitou, zvyško
vou alebo nulovou vitalitou, v dôsledku 
čoho predstavujú vážne ohrozenie náv
števníkov Zámockého parku. „Na pr
vom mieste je bezpečnosť ľudí, ktorí nav
števujú park, a  ochrana hodnôt, ktoré tu 
zachovali naši predkovia. Preto je veľmi 
dôležité zastabilizovať park,  ozdraviť ho 
a zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu 
stromov a  zelene, postarať sa konečne 
oň tak, ako si zaslúži,” uviedol k nutné
mu výrubu primátor mesta Igor Hianik 
a dodal: „Keďže Zámocký park je národ
nou kultúrnou pamiatkou a našou najväč
šou pýchou v  centre mesta, pri realizácii 
budú použité také postupy, ktoré zabezpe
čia minimálny zásah do trávnikov a ďalšej 
zelene v blízkosti výrubu.”

Vzhľadom na početný výskyt vtákov 
a netopierov je mesto Pezinok povin
né vykonať výrub drevín v čase mimo 
reprodukčného obdobia vtákov a neto
pierov a mimo hibernačného obdobia 
netopierov, teda v termíne od 1. do 30. 

septembra, maximálne do 15. októbra 
2020. 

Za výrub je mesto povinné vykonať 
náhradnú výsadbu v  počte minimálne 
70 stromov, prioritne v Zámockom par
ku a na pozemkoch vo vlastníctve mes
ta. Stromy vysadené v rámci náhradnej 
výsadby musia mať obvod kmeňa 14 až 
17 cm a musia byť z geograficky pôvod
ných, tradičných a vhodných druhov. Re
alizácia náhradnej výsadby je nutná naj
neskôr do konca roka 2021. Vzhľadom 
na úbytok dutinových stromov v parku 
je mesto povinné osadiť cca 30 hniezd
nych búdok vtákov a cca 15 búdok pre 
netopiere. Zároveň v rámci ochrany 
chránených druhov chrobákov (najmä 
roháčov a fúzačov) je povinné ponechať 
zhora orezané kmene siedmich stromov 
určených na výrub ako torzá, ktoré bu
dú slúžiť na zabezpečenie trvania vývo
jového cyklu chránených druhov chro
bákov.

Počas výrubu bude Zámocký park 
prístupný verejnosti. Bezpečnostné ob
medzenia sa budú týkať vždy len časti, 
v  ktorej bude prebiehať konkrétny vý
rub. Preto prosíme verejnosť o rešpekto
vanie bezpečnostných pravidiel.

-nb-

 Riešenie premnoženej zveri si vyžaduje
 spoluprácu, čas i finančnú motiváciu

Vidieť diviaka či daniela škvrnitého na sídliskách alebo v obytných zó-
nach už nie je ničím výnimočným. Opakované upozornenia na premno-
ženú zver prichádzajú nielen od vinárov a vinohradníkov, ale aj od zá-
hradkárov a širokej verejnosti, ktorá pociťuje obavy o svoje zdravie. Na 
riešenie problému sme sa opýtali zástupcov mesta i poľovníckych zdru-
žení.

»
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postupom, ktorý jeho prijatiu predchá-
dzal, bol porušený zákon, konkrétne § 12  
ods. 5, ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Po preskúmaní materiálu (lis-
tinného, ako aj zvukovoobrazového) vzťa-
hujúceho sa k zasadnutiu Mestského za-
stupiteľstva v Pe zinku dňa 30. 3. 2020  
a uzneseniu Mestského zastupiteľstva v 
Pezinku č. 1-23/2020 z 30. 3. 2020 je po-
trebné konštatovať, že dňa 30. 3. 2020 ne-
boli splnené zákonné podmienky na prero-
kovanie bodu programu: ́ Odvolanie JUDr. 
Ľudovíta Farbulu z funkcie náčelníka Mest-
skej polície mesta Pezinok a dočasné pove-
renie Mgr. Igora Schwarza vedením Mest-
skej polície mesta Pezinok s účinnosťou od 
1. 4. 2020́, v dôsledku čoho sa aj uznesenie 
prijaté v rámci prerokovania tohto bodu 
stáva nezákonným rozhodnutím. V zmys-
le znenia ustanovenia § 12 ods. 5 zákona 
o obecnom zriadení je nespochybniteľné, 
že návrh na doplnenie/zmenu programu 
zasadnutia obecného/mestského zastu-
piteľstva musí byť prijatý nadpolovičnou 
väčšinou všetkých poslancov. O  nadpolo-
vičnú väčšinu všetkých poslancov v prípa-
de Mestského zastupiteľstva v Pezinku ide 
vtedy, ak z celkového počtu 25 poslancov  
za prijatie uznesenia hlasuje 13 poslancov.”

Návrh na doplnenie programu však 
bol prijatý len dvanástimi poslancami. 
Na zasadnutí MsZ 13. augusta sa roz
prúdila diskusia o tom, akým spôsobom 
by sa mal tento stav napraviť, aby opä
tovné hlasovanie nebolo retroaktívne. 
„Nápravu tohto aktu je najlepšie vykonať 
poslaneckým návrhom,” povedal primátor 
Igor Hianik.

Takýto poslanecký návrh podal vice
primátor a poslanec Marián Šipoš. „Dá-
vam poslanecký návrh, aby sa v predlože-
nom návrhu zmenil dátum na 13. augusta 
a poverenie, aby sa opravilo na 14. augus-
ta,” uviedol M. Šipoš.

„Ideme opäť odvolávať človeka, ktorý 
vykonal pre mesto Pezinok strašne veľa. 
Ani vtedy, keď ho MsZ odvolávalo prvý-
krát, nedostal informáciu, že sa to udeje, 
dnes je situácia presne taká istá, nevidím 
ho tu. Ak o niekom rokujeme, bolo by férové, 

keby sa oboznámil s tým, že ideme naprá-
vať chybu, ktorá sa stala, ale ani to vede-
nie mesta neurobilo,” povedal v  diskusii 
poslanec Roman Mács.

Poslanci Drahomír Šmahovský a Ma
tej Farbula kládli otázku, či z  neprávo
platného odvolania šéfa MsP nemohli 
pre mesto plynúť dôsledky, ako však 
odpovedal primátor, mesto o  žiadnych 
nemá vedomosť. M. Farbula pripome
nul, že je smutné, ak poslanci už na dru
hom zasadnutí zastupiteľstva za sebou 
rokujú o  proteste prokurátora, pričom 
mesto využíva popri vlastných právni
koch aj štyri externé právne kancelárie.

Ako pripomenula Kvetoslava Štrbo
vá, nejde len o opravu formálnej „chyby 
v písaní v dátume”, ale o zaradenie nové
ho bodu v programe, ktorým je opätov
né odvolanie náčelníka MsP. O formál nu 
zmenu dátumu nejde ani podľa poslanca 
R. Mácsa. „Ak poslanecký zbor toto prijme 
ako formálnu zmenu, bude naprávať ne-
právo opäť neprávom. My sme neprávom 
odvolali náčelníka zle urobeným uznese-
ním,” tvrdil R. Mács, podľa ktorého sú 
poslanci vystavení tomu, že môžu na
plniť skutkovú podstatu trestného činu 
zneužitia právomocí verejného činiteľa.

Otázky smerovali aj na právničku 
Martinu Samekovú z MsÚ, ktorá podala 
vysvetlenie, že návrh uznesenia konzul
tovala s advokátskou kanceláriou, kon
krétne s advokátom Tekelim, s ktorým 
má mesto uzavretú zmluvu.

Poslanec Branislav Macháč však na
mietol, že nie je namieste vypočúvať 
pracovníkov MsÚ spôsobom, ktorý pri
pomína výsluch na policajnej stanici. 
Takisto Macháč uviedol, že poslanec 
M. Farbula je v konflikte záujmov, keď
že odvolávaný náčelník MsP je jeho ot
com. „Dostal som mandát od obyvateľov 
a neriešim to ako syn, mám rovnaké právo 
sa pýtať tak ako ktokoľvek,” reagoval M. 
Farbula.

„Bol jasne porušený zákon, určite bu - 
dem hlasovať za vyhovenie protestu pro-
kurá tora. V druhom bode – tak ako mi va-
dilo 30. 3., tak mi vadí aj teraz, že ten, koho 
máme odvolať za neplnenie si povinností, 
tu nie je a  nemôže sa vyjadriť. Veľmi rád  

by som počul aj jeho stanovisko, ako to 
vidí,” uviedol poslanec Pavel Alexy s tým, 
že má problém odvolanie náčelníka MsP 
podporiť, pretože hlasovanie vníma ako 
zmätočné.

Marián Šipoš pripomenul, čo sa sta
lo v marci: „Nikto z nás si nevšimol, že za-
radenie bodu išlo dvanástimi hlasmi a od-
súhlasenie programu trinástimi hlasmi. 
Je to moja chyba, všetci, čo sme tu, sme si 
to nevšimli. Stala sa chyba, dal som posla-
necký návrh a  trvám na ňom. Materiál, 
ktorý bol predložený, navrhujem posla-
neckým návrhom opraviť.”

Poslanci prijali poslanecký návrh Ma

riána Šipoša, aby sa v návrhu na odvola
nie Ľudovíta Farbulu opravil dátum na 
13. 8. a  v poverení Igora Schwarza na  
14. 8. Za bolo 13 poslancov z  prítom
ných 23, proti bolo 8. Návrh teda prešiel.

Všetkých 23 poslancov bolo za návrh, 
aby sa vyhovelo protestu prokurátora 
a  zrušilo sa marcové uznesenie o  Far
bulovom odvolaní. Poslanci potom na
novo hlasovali o odvolaní náčelníka MsP 
k  aktualizovanému termínu, k  13. 8., 
a 12 z nich návrh podporilo, čo zname
ná, že bol schválený.

Popri informáciách a  interpeláciách 
sa hovorilo aj o petícii občanov za zacho
vanie a  zveľaďovanie mestskej zelene 
v  zóne parčíka na križovatke Meisslo
vej a Záhradnej ulice. Primátor avizoval, 

že o petícii nemá vedomosť. Ako dodal 
poslanec R. Mács, petícia bola doručená 
do podateľne Mestského úradu Pezinok 
v deň, keď zasadalo zastupiteľstvo, teda 
13. augusta o  11.30 h, no  pracovníčka 
podateľne oznámila, že podateľňa ne
pracuje. Informácia o petícii bola doru
čená poslancom 11. augusta. Primátor 
na margo témy uviedol, že v  danom 
priestore nebola zaevidovaná žiadna žia
dosť o prenájom, povolený bol záber ve
rejného priestranstva na terasu s tým, že 
nesmie dôjsť k poškodeniu zelene a kve
tov. V závere rokovania sa bod odsunul 
na ďalšie rokovanie mestského zastupi
teľstva.

Text: -ky-,
 foto: TV Pezinok

 Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali

Žiadosť mesta o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu pri-
niesla pozitívny výsledok, za  ktorým stoja predovšetkým obyvatelia. 
Environmentálny fond ocenil mieru triedenia odpadu v  našom meste 
a udelil Pezinku finančný príspevok vo výške 52 972,12 €.

Pokračovanie zo strany 1

Mesto získalo finančný 
príspevok na odpadové 
hospodárstvoKontajner na komunálny odpad 

pri bytovom dome na Svätoplu-
kovej ulici č. 7, 9, 11 bol preťaže-
ný stavebným odpadom. Keďže 
jeho váha dosahovala 520 kg, 
v  dô sledku enormného preťaže-
nia praskol. Mesto muselo zabez-
pečiť vývoz tohto odpadu a  po-
škodený kontajner uhradiť.

Preťažením kontajnera došlo k poru
šeniu Všeobecne záväzného nariadenia 
o  odpadoch (§ 6 písm. g), ktorý hovo
rí o  zákaze preťažovať zberné nádoby 
(nosnosť 240 l nádoby – 80 kg, nosnosť 
1100 l kontajnera – 320 kg). Navyše 
drobný stavebný odpad nepatrí do ná
dob určených na komunálny a netriede
ný odpad, čím bola porušená ďalšia časť 
nariadenia.

Drobný stavebný odpad (betón, dlaž
ba, tehly, suť, zemina, obkladačky, kera
mika...) je možné odovzdať v areáli firmy 
Márius Pedersen, a. s., na Viničnianskej 

ulici 25. Zbiera sa priebežne v  pracov
ných dňoch od 7.00 do 15.30 h a v so

botu od 8.00 do 14.00 h (v júli a auguste 
od 8.00 do 12.00 h). Zber je spoplatne
ný podľa množstva dovezeného odpadu 
(24 € za 1 tonu odpadu). Každý obyvateľ 
Pezinka môže ročne odovzdať 1000 kg 
drobného stavebného odpadu.

-nb-/-red-

 na mimoriadnom zasadnutí

Člen komisie verejného poriadku 
absolvoval nočnú službu 
s mestskými policajtmi

Posledné zasadnutie Komisie verejného poriadku pri 
Mestskom zastupiteľstve v Pezinku (MsZ), ktoré sa 
konalo v  utorok 30. júna, prinieslo nové úlohy, ale 
i skúsenosti.

Členovia komisie prerokovali projekt zameraný na proti
drogovú prevenciu pre deti a  mládež – Protidrogový vlak –  
Revolution Train, ktorý by mal zavítať koncom roka aj do Pe
zinka. Hovorilo sa o protidrogovej, preventívnej činnosti zo 
strany štátnej a mestskej polície aj o  spolupráci obyvateľov 
mestskej časti Grinava s  príslušníkmi Mestskej polície Pe
zinok (MsP) pri zabezpečovaní bezpečného priechodu ško
lákov cez hlavnú cestu 502 na ceste do ZŠ Orešie. Zo za
sadnutia komisie vzišla i ponuka zúčastniť sa nočnej služby  
MsP. Ponuku prijal člen komisie verejného poriadku a  po
slanec MsZ Milan Grell. 

„Bola to pre mňa zaujímavá, veľmi poučná skúsenosť, preto že 
som na vlastnej koži zažil, čo sa deje v nočných hodinách v našom 
meste z pohľadu mestských policajtov,” povedal M. Grell a opí
sal pre Pezinčana priebeh nočnej služby. „Na za čiatku nočnej 
služby sme si prešli plán, z  ktorého vyplývalo, ktoré miesta bu-
deme prechádzať, a nebolo toho málo.” Hliadka skontrolovala 
problémové miesta v  mestskej časti Grinava, záhradkársku 
oblasť Glejovka, železničnú stanicu. „V chotári sme našli oheň 
v ohnisku, pri ktorom už neboli žiadni ľudia. Na želez ničnej sta-
nici sme stretli plačúcu neznámu ženu, ktorá hliadke oznámila, 
že sa obáva, že jej manžel chce spáchať samovraždu skokom pod 

vlak.” Príslušníci hliadky vykonali ob hliadku okolia, dokonca 
zastavovali a spomaľovali vlak. Riešenie situácie trvalo viac 
ako hodinu, pričom do pátrania bolo zapo jené aj Obvodné  
oddelenie PZ Pezinok. „Dopadlo to nakoniec dobre, zároveň 
som dostal infor máciu, že takéto záležitosti sú čoraz častejšie. 
Keď sa ľudia na MsP obracajú so žiadosťou o záchranu života  
a zdravia, sú pripravení operatívne a okamžite zasiahnuť.”

Hliadka skontrolovala i vinohrady od Rozálky až po va
hadlovú studňu. „Nad rybníkom sme videli za pomoci bateriek 
minimálne 50 kusov dančej zveri,” uviedol M. Grell, čím záro
veň potvrdil problém s premnoženou lesnou zverou v meste. 
Kontrolou mestských policajtov prešla aj mestská bytovka na 
Zumberskej a park pred pezinským zámkom, kde sa zdržia
vajú ľudia bez domova. „Zložitou úlohou je hlavne komunikácia 
s nimi,” spresnil M. Grell. Zároveň policajti preverili hlásenie 
zo strany verejnosti, ktoré sa týkalo priestoru za prevádzkou 
Vitamín pri hokejbalovom ihrisku a od personálu Amfiteátra 
Pezinok prijali požiadavku na pravidelnú kontrolu priestoru 
pred prírodným kinom v čase pred začiatkom premietania.

„Na stanici MsP som sa dozvedel informácie, ktoré som dopo-
siaľ nevedel. Rád by som touto cestou poďakoval príslušní kom 
MsP za ich prístup k práci, k ochrane obyvateľov mesta Pe zinok  
a ich majetku,” povedal M. Grell a  dodal: „Ak budem znovu 
počuť, že mestskí policajti len dávajú ‚papuče‘, budem veľmi rád 
argumentovať svojimi osobnými skúsenosťami z  nočnej služby 
MsP.”

M. Grell/-red- 

Stavebný odpad nepatrí 
do čierneho kontajnera

Mesto požiadalo o  poskytnutie prí
spevku z poplatkov za uloženie odpadov 
podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o po
platkoch za uloženie odpadov a o zme
ne a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

Žiadosť bola predložená z  dôvodu  
zabezpečenia likvidácie kuchynského 
biologicky rozložiteľného odpadu zo 
všetkých domácností – z rodinných aj 
bytových domov.

Podmienkou získania príspevku je 
do siahnutie stanovenej úrovne vytriede
nia komunálneho odpadu (2019 – 30 %, 

2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky 
35 %) a  splnenie ďalších požiadaviek – 
na území mesta sa nenachádza skládka 
(odkalisko), mestu nebola v uplynulých 
3 rokoch uložená sankcia a mesto doru
čí žiadosť o poskytnutie príspevku do  
30. júna príslušného roka. Výška prí
spevku závisí od miery vytriedenia od
padu v meste. Vďaka výsledku, ktorý Pe
zinok dosiahol v  roku 2019 – 48,03 %,  
sme sa umiestnili v  prvej desiatke žia
dateľov z celého Slovenska.

Príspevok bude použitý na financo
vanie investičných projektov v  oblasti 
odpadového hospodárstva.

-nb- 

»
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Mesto Pezinok
vyhlasuje výberové konanie 
na jedno pracovné miesto terénneho 
sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční  
4. 9. 2020 o 9.00 h v priestoroch 
Mestského úradu Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, 902 14 Pezinok, miest-
nosť č. 19, 1. poschodie.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu mô žu 
Žiadosť o prijatie do zamestnania doru
čiť osobne alebo zaslať poštou na adre
su: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 
902 14 Pezinok alebo elektronicky na 
kariera@msupezinok.sk. 

Predpokladaná hrubá mzda je: 1 000 €

Uzávierka na predkladanie 
žiadostí o prijatie do zamestnania 
je 26. 8. 2020

Dátum predpokladaného nástupu do za
mestnania je 15. 9. 2020

Zoznam požadovaných dokladov  
k žiadosti o prijatie 
do zamestnania:
•  životopis uchádzača
•  doklad o najvyššom dosiahnutom vzde

laní, prípadne aktuálne potvrdenie 
školy o štúdiu alebo potvrdenie o poža
dovanej praxi (ak je relevantné)

•  uchádzač môže predložiť aj odporú
čania alebo pracovné hodnotenia od 
predchádzajúceho zamestnávateľa ale
bo organizácií, s ktorými v minulosti 
spolupracoval, alebo iné doklady po
tvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo 
školení a  podobne)

•  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti ale
bo udelenie súhlasu pre poskytnutie 
výpisu z registra trestov podľa záko
na č. 330/2007 Z. z. o registri trestov  
a o zmene a doplnení niektorých zá
konov v znení neskorších zmien a pred
pisov (platí pre obce)

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

Minimálne požadované vzdelanie 
pre pozíciu TSP:
•  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v od

bore sociálna práca alebo
•  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súla

de 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 odbo
re sociálna práca ak k 30. 6. 2019 praco
val/a na pozícii TSP, alebo

•  ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v od
bore sociálna práca a preukázateľne 
štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna 
práca.

SAMOSPRÁVA

Pri prechádzke v Malých Karpatoch, 
ale aj vo vinohradoch ste už určite vide
li diviaka alebo jeho stopy. Nie je to nič 
pozoruhodné, lebo diviak sa vyskytuje 
až na 87 percentách územia Slovenska. 

Málokedy však uvidíte osamelého di
viaka, pretože žijú v rodinných črie-
dach, v ktorých je niekedy aj 30 kusov, 
a vedie ich najstaršia samica. Kance 
po dovŕšení 18 mesiacov čriedu opúšťa

jú a spájajú sa do menších skupiniek. Tie 
sa počas ruje rozpadajú a mladé kance 
už potom žijú samotársky.

Samica privádza na svet 4 až 12 mlá  
ďat. Živia sa rozmanitou potravou, 
rýchlo behajú aj plávajú. Diviaky upred
nostňujú listnaté a zmiešané lesy v blíz
kosti poľnohospodárskej pôdy, v nižších 
až stredných polohách hôr. Niekedy sa 
usadia aj v blízkosti ľudských obydlí. 

Cez deň sa ukrývajú v húštinách. Nave
čer ich opúšťajú a vydávajú sa na pašu, 
aby sa ráno opäť vrátili do ležovísk. Nie
len vinohradníkom, ale aj poľnohospo
dárom vedia narobiť na poliach veľké 
škody.

Samostatným fenoménom je pôso
benie diviaka vo vinohradoch. Škody 
robí rozrytím celých plôch, ničením 
ohrád, ale aj požieraním dozrievajúceho 
hrozna. Nič mu nie je prekážkou. Migru
júcu zver lákajú aj opustené a neobrába
né vinohrady, ktoré jej poskytuje útočis
ko a dobrý úkryt. Ako je to možné? Po 
navrátení vinohradov jeho pôvodným 
vlastníkom (komasácia pozemkov) sa 
niektorí vlastníci začali svedomito sta
rať o vinohrady. Sú však aj takí, ktorí ne
majú vzťah k pôde a pestovaniu hrozna. 
Vyčkávajú a  dúfajú, že raz budú môcť 
pôdu výhodne predať. Ich vinohrady za
rastajú burinou, náletovými rastlinami 
a  sú ideálnym miestom pre odpočinok 
nielen diviakov, ale inej raticovej zveri. 

V  ostatných rokoch sledujeme nad
merné premnoženie diviakov, rovna
ko daniela. Už viackrát sme hovorili 
o  zvláštnej starostlivosti a  love ratico
vej zveri na Slovensku. Jednotlivé po
ľovné združenia sa delia na lesné (hor

ské) a podhorské. Každé z nich má svo
je pravidlá a predpisy lovu. Lenže zver  
neustále migruje a aj typicky lesné dru
hy sa pohybujú v  podhorských oblas
tiach a  spôsobujú tam značné škody 
na pestovaných plodinách. Vinohrad
níci vidia ako jedinú možnosť zmeniť 
túto situáciu v nájdení spoločnej cesty 
a  riešenia, ktoré by uspokojili ich po
žiadavky, ako aj predstavy poľovníkov 
a ochrancov prírody. Keď to ide v oko
litých štátoch, určite sa nájde riešenie aj 
na Slovensku.

Text: Ľ. Janečka, ZPVV
foto: G. Guštafík, ZPVV

V  ostatnom období badať zvýšenú 
nočnú aktivitu diviakov – samotárov už 
aj v záhradkárskych osadách Dubový vŕ
šok I. a Dubový vŕšok II. Podľa veľkosti 
vytvarovaných otvorov v drôtených ple
tivách vonkajšieho a  vnútorného oplo
tenia, veľkosti odtlačkov ratíc na pôde 
a  zanechaných výkalov, opakovaným 
nočným návštevníkom v záhradkárskej 
osade mohlo byť len dvojročné diviača 
- samotár, odčlenené od čriedy divia
kov, ktorá sa pohybuje v katastri mesta 
Pezinok. Tento nočný samotár využil 
všetky technicky slabé miesta vo von
kajšom a vnútornom drôtenom oplotení 
záhradiek. Podryl drôtené ploty a vytvo
ril mnoho otvorov, cez ktoré sa pohybo
val naprieč záhradkami.

Je všeobecne známe, že diviačia 
zver je všežravá, ale nočný návštevník 
v  záhradkách v osade Dubový vŕšok I. 
narobil na plodinách minimálne ško
dy. Sústredil sa len na kopu kompostu, 
hrach, skoré letné jablká a spodné časti 
zavlažovaných okrasných tráv. Najväčšie 
škody spôsobil len v  drôtených oplote
niach. 

 Podľa konfigurácie najbližšieho pri
ľahlého prírodného prostredia k  zá
hradkárskym osadám je možné pred
pokladať, že denné ležoviská osamelých 
diviakov – diviačat sú v  húštinách na 
pozemku za SOŠPZP a nad technickým 

a skladovým areálom MPS na Fajgalskej 
ceste, odkiaľ potôčikom z vodnej nádr
že Pasienky (Kejda) a potokom Saulak 
môžu migrovať k  obidvom uvedeným 
osadám.

Text: P. Stanko/-red-, foto: P. Stanko

Aj takíto ľudia 
žijú medzi nami!

V  predchádzajúcom čísle Pezinčana 
(7/2020 zo dňa 24. júla 2020 ) sme uverej
nili článok, v ktorom sme informovali ob
čanov o tom, akí ľudia žijú medzi nami.  
Žiadali sme v ňom o pomoc pri identifi
kácii zlodejov, ktorí odcudzili z Mestskej 
polikliniky Pezinok invalidný vozík, kto
rý slúžil všetkým návštevníkom polikli
niky na prevoz blízkeho k lekárovi. Tým
to sa však príbeh nekončí, pretože reak
cia na článok nenechala na seba dlho ča 
kať. Krátko po distribúcii Pezinčana nám  
zavolala občianka mesta Pezinok s tým, 
že môže poskytnúť pre potreby všetkých 
občanov invalidný vozík. Tento invalidný  
vozík bude umiestnený v  priestoroch  
polikliniky tak, aby nemohol byť odcu
dzený nezodpovednmi a  neprispôsobi
vými občanmi. 

Kto si bude chcieť požičať ten-
to invalidný vozík, bude tak môcť 
urobiť cez kontakt 033/24 24 103, 
-102, -101 alebo kontaktovať dielňu 
údržby vo dvore z Moyzesovej ulice.

Záverom sa chceme v mene všetkých 
návštevníkov polikliniky veľmi pekne 
poďakovať rodine z Pezinka za nezištnú 
pomoc všetkým, ktorým tento invalidný 
vozík uľahčí návštevu lekára v Mestskej 
poliklinike Pezinok.

Ing. J. Pátek, 
Pezinská mestská spoločnosť

Areál Pinelky 
 bude opäť krajší

Areál Psychiatrickej nemocnice Phi
lippa Pinela bude opäť krajší a farebnejší 
vďaka štedrému daru – viac než 200 ku
sov kvitnúcich trvaliek, ktoré nemocnici 
v uplynulých dňoch napriek náročnému 
obdobiu venovalo pezinské Záhradníc
tvo V4. Nejde o prvú spoluprácu, bohatú 
nádielku rastlín sme dostali aj na jeseň 
2019. Veľmi ďakujeme manželom Va-
chovcom a ich Záhradníctvu V4.

Psychiatrická nemocnica PP

ZOSka INFORMUJE
Milí Pezinčania, veľmi nás teší váš 
záujem o naše služby, ktoré mesto 
Pezinok poskytuje seniorom. 
V  predchádzajúcich číslach sme 
vám postupne predstavili jednotli-
vé služby. Dovoľte mi na konci leta 
urobiť krátke zhrnutie.

Cieľom služieb, ktoré mesto posky
tuje pre obyvateľov v dôchodkovom ve
ku, je, aby naši seniori až do konca svoj
ho života mohli ostať v domácom pro
stredí. V kruhu svojich najbližších, me
dzi  kamarátmi, susedmi, v komunite. 
Pre každého Pezinčana, ktorý dovŕši  
dôchodkový vek, je k  dispozícii mož-
nosť stravovania – v jedálni na Hrn
čiarskej ulici – alebo vám prinesieme 
jedlo priamo k  vám domov. Rovnako 
si môžete dať vyprať svoju bielizeň 
v práčovni, tiež na Hrnčiarskej ulici.

Ak chcete ísť nakupovať, k lekárovi, 
na návštevu alebo len tak na prechádz
ku do centra mesta, môžete si objed-
nať prepravnú službu. Nielen vás do 
 pravíme tam, kam chcete, ale v prípade 
potreby vám poskytneme sprievod.

Keď budete cítiť, že vám sily ubú
dajú, požiadajte o  opatrovateľskú 
službu, ktorá k vám príde denne v pra
covných dňoch a  pomôže vám s  tými 
úkonmi, s  ktorými budete potrebovať 
pomoc.

Pobytová forma opatrovania (t. j. stá  
la starostlivosť 24 hodín, 7 dní v týžd
ni) je možná v  Zariadení opatrovateľ
skej služby. Doba pobytu je obmedze
ná na 3–6 mesiacov. Okrem tohto za
riadenia, ktoré prevádzkuje mesto, mô 
 žete na území mesta Pezinok požiadať 
o umiestnenie do župného Špecializo
vaného zariadenia alebo do neverejné
ho Zariadenia pre seniorov v  Ku čiš
dorfskej doline.

A rada na záver. Prijímajte pomoc od 
vašich detí. Hovorte im, že ich potrebu
jete. Pre nás mladších nie je nič krajšie, 
ako poslúžiť svojim rodičom. Dáte nám 
šancu vrátiť vám vašu lásku a starost
livosť. Len potrebujeme vedieť, že o to 
stojíte a že našu pomoc prijímate.

A. Strečanská

Záhradkársku osadu Dubový vŕšok
 pravidelne navštevujú diviaky

 Kam kráčaš, pezinské 
vinohradníctvo?
 Ďalší škodcovia vo vinohradoch

V minulom článku sme písali o výskyte daniela škvrnitého v našom re-
gióne. Dnes sa zameriame na ďalšieho predátora, diviaka. Je to skutočne 
jediný ďalší škodca vo vinohradoch? Nie je ním aj človek, jeho myslenie 
a konanie?

»
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Dnes majú ľudia na kúpanie oveľa 
vyššie nároky než kedysi. Ako vraví Lajo 
Slimák, chceli by mať pri brehu rovno aj 
obývačku s kreslom a televízorom, kým 
kedysi bolo normálne kúpanie v poto
ku či na priehradách s vodou, v ktorej 
človeku zmodreli pery a drkotali zuby. 
Vzhľadom na globálne otepľovanie 
sa zmenil aj náš vzťah k počasiu. Keď 
teplota klesne pod 30 stupňov, v médi
ách počuť vzdychanie, že „nie je žiadne 
leto”, ale v minulosti na kúpanie stačilo, 
aby bolo aspoň vyše 20 stupňov a vy
kuklo slnko... Napokon pre porovnanie 
– v  roku 2015 bolo napríklad v  Brati
slave z 92 letných dní až 42 tropických, 
teda s maximálnou teplotou 30 a viac 
stupňov. Ale v takom roku 1978 boli iba 
štyri!

Kde sa teda Pezinčania kedysi – po
čas chladnejších liet a  v  skromnejších 
podmienkach – kúpali? Od roku 1925 
sa objavujú správy o  kúpaní v  Glejov
ke, z  ktorých vyplýva, že sa na tomto 
mieste kúpe (asi) od roku 1918 – na 
katastrálnej mape z  roku 1895 ešte 
v tomto území nie je žiadna vodná plo
cha. Vyplýva to zo spisov Obvodného 
no társkeho úradu Pezinok, ktoré má 
k dispozícii Štátny archív v Bratislave, 
Pracovisko Archív Modra. V  rokoch 
1925 a 1926 pritom záznamy hovoria 
o  štyroch, piatich, možno až siedmich 
utopených, no napriek tomu „je jazero 
denne preplnené občanmi a nedospelými 
deťmi a môže sa horeuvedený prípad opa
kovať. Obecenstvo má k dispozícii letný 
kúpeľ mesta, v ktorom sa kúpanie každé
ho občana zabezpečuje proti nebezpečiu 
života.”

Týmto letným kúpeľom mesta sa 
myslí predchodca neskoršieho kúpalis
ka pri Zámockom parku. Mesto Pezi
nok ho vybudovalo v roku 1924. Otvo
rené bolo 15. mája 1925. Ako napísala 
riaditeľka Mestského múzea v Pezinku 
Petra Pospechová pred piatimi rok
mi v  časopise Pezinčan, na kúpalisku 
dostala hneď v úvode vlastný priestor 
a  čas pezinská školopovinná mládež:  
„...dievčatá mali nový bazén k  dispozícii 
dve hodiny každú stredu a chlapci každý 
piatok. Prvým plavčíkom sa stal Rudolf 
Hauke, bývalý príslušník rakúskouhor
ského námorníctva, odborne vyškolený 
učiteľ plávania a masér.”

Kúpeľ slúžil Pezinčanom viac ako 
dve desaťročia. V roku 1949 sa rozhodlo 
o  výstavbe nového kúpaliska. Podľa 
Kroniky mesta Pezinok 1945 až 1959 sa 

v zázname z roku 1949 uvádza, že „Na 
stavbu letného kúpaliska v parku dostalo 
mesto z  UNRA príspevok 700  000 Kčs”. 
V roku 1957 sa potom možno dočítať, 
že od posledných volieb do národných 
výborov v roku 1954 sa v meste vybu
dovalo kúpalisko za 12 miliónov Kčs. 
Kúpalo sa však aj na iných miestach. 
V  potoku pretekajúcom Cajlou a  Pe
zinkom, na priehradách v Kučišdorfskej 
doline a v Slnečnom údolí, na Grinav
ských jazerách a aj inde, ako potvrdzujú 
respondenti našej ankety.

Petra Pospechová,
riaditeľka Mestského múzea 
v Pezinku

Viem, že sa kúpavalo v potoku, kto
rý pretekal Cajlou, lebo to mám „z pr
vej ruky”, od môjho otca. Často na to 
spomíname na rodinných stretnutiach 
so súrodencami. Otec sa narodil v roku 
1945, teda hovoríme o období 50. resp. 
60. rokov, keď táto oblasť nebola zasta
vaná, za Cajlou boli len polia a za nimi 
vinohrady. Tam, kde je cintorín, tam 
ešte nič nestálo, domy oproti vyrástli 
až v 70. rokoch. V mojom detstve sme 
sa kúpavali aj v priehrade v Slnečnom 
údolí, kde sme mali chatu. Voda bola 
chladnejšia, ale keď je horúco, deťom je 
to jedno, hlavne, že majú kde vliezť do 
vody. Inak sme chodili najčastejšie na 
kúpalisko v meste alebo do Senca, väč
šinou na bagrovisku, tzv. Gulášku, kde 
bola najčistejšia voda.

Rasťo Kuttner, 
Pezinské rozprávkové divadlo

Ako rodený Pezinčan som sa kúpa
val na troch miestach. Prvým bolo jed
noznačne kúpalisko v centre, ktoré bolo 
výborné a,  žiaľ, už neexistuje. Mnohí 
Pezinčania naň majú pekné spomien
ky, často aj ideálnejšie, než bola skutoč
nosť. Lebo si pamätám, že tie bazény 
neboli úplne dokonalé, človek si tam 
mohol porezať nohy na rozpadávajúcej 
dlažbe... Ale bolo tam krásne – kúpalis
ko bolo pod stromami, v parku, predá
vala sa tam najlepšia zmrzlina na svete 
a  hneď vedľa bol Lipár, takže sa chla
pi len presunuli cez plot a mohli si dať 
pivo. Druhé kúpalisko bola takzvaná 
Dolná cihelňa, prírodné jazero pri Gle
jovke.

A  treťou možnosťou bola priehra
da v Kučišdorfskej doline. Doteká tam 
voda z potoka, teda je to prírodná vod
ná plocha. Akurát sa za socializmu me

dzi obyvateľstvom hovorilo, že si tam 
chodia družstevníci čistiť nádrže od po
strekov a možno i preto sa tam prestalo 
chodiť. Na Kejde sme sa nekúpali, to bol 
chovný rybník. No a,  samozrejme, sa 
Pezinčania chodili húfne kúpať do Sen
ca na Slnečné jazerá alebo na Gulášku, 
kde to bolo zadarmo, a ešte v 90. rokoch 
aj na Zochovu chatu, kde sa kúpalisko 
tento rok opäť obnovilo. Na Slnečné 
jazerá stále chodím rád na bicykli, ale 
skôr len na výlet, dať si tam rybu alebo 
langoš.

Peter Konečný, 
fotograf, básnik, hudobník

Zažil som „Dolnú” obsypanú ľuďmi. 
Aj nakúkanie do dievčenských kabíniek 
cez diery po uzloch a plavky predraté 
od betónovej šmykľavky na pezinskom 
„kupku”. Ale mojím miestom bol Senec. 
Najprv sme tam chodievali s rodičmi 
na Trabante, neskôr so spolužiakmi 
na bicykloch cez čerešňovú alej, ktorá 
bola skoro ako tunel. Dnes mi je najviac 
smutno za tou alejou. Asi pred týždňom 
som o nej hovoril mojej milej.

Lajo Slimák, 
lokálpatriot a pisateľ

Chodievali sme sa kúpať do „Dolnej”, 
starší tomu hovorili „Dolná cihelňa”. Je 
to stará jama za nadjazdom pri odboč
ke na Limbach. Chodili tam aj rybári a 
aj tam sa kúpavalo. A kúpavalo sa tam 
dobre, lebo tam neboli rastliny, jazero 
malo plytké aj strmé brehy a bol tam 
aj ostrov, na ktorý sa dalo plávať. Voda 
možno nebola najčistejšia, ale stále 

tam pritekala... a hlavne to bolo zadar
mo a  mali sme to blízko – najmä my, 
čo sme bývali na dolnom konci, chodili 
sme pešo alebo na bicykli. Keď si chcel 
človek len tak po robote odskočiť, alebo 
v sobotu, keď sa všetko poupratovalo, 
poumývalo, obrobila sa záhradka, tak 
sa poobede išlo tam. A bývali tam aj  
rybárske preteky niekedy v máji, keď sa 
začínala rybárska sezóna, dokonca sa 
tam ryby vysmážali. Otec miloval ryby 
a  nesmel tam nikdy chýbať. Rybárom 
síce nikdy nebol, nemal na to trpezli
vosť, ale zjesť mohol rýb aj celé tony. 
Do Senca chodili len zdatnejší borci,  
čo mali auto, alebo tiež na bicykloch,  
takže to bolo sviatočnejšie kúpanie.

Potom sme sa chodievali kúpavať 
na „kupko” pri Lipárovi, to si pamäta
jú aj muzikanti, ktorí v  lete nahrávali 
v  OPUSe. Bývala tam síce studená 
voda, ale inak to bolo ozaj exkluzív
ne kúpanie. Boli tam drevené ležadlá, 
sprchy, slnečné aj tienisté miesta a pre
zliekarne – drevené kabínky, v ktorých 

sme cez dierky spoznávali ženské telá. 
A,  samozrejme, nechýbal ani mostík, 
teda 5 a  pol metrová doska na skáka
nie. Za môjho detstva bol najlepší Pe
ter Zvolenský, volali sme ho Zvolo, ten 
vedel urobiť nádherné salto s  vyrov
nanými rukami a nohami. On keď vy
liezol na dosku, tak všetci stíchli a po
zerali sa naňho ako na olympijských 
hrách.

Ešte bolo kúpanie na priehrade, ale 
tam sa mi veľmi nepáčilo, bolo tam bla
to, aj ďaleko to bolo – akurát keď človek 

išiel z „čundru”, bolo dobré sa tam na
močiť. Ešte si pamätám, že sme robie
vali na „gympli” vítanie jari, čo bola tú
ra koncom marca alebo v apríli. Je den 
chlapec sa stavil, že sa vykúpe v  ryb
níku na Kejde. Vyzliekol sa, vykúpal  
a my ostatní sme ho obdivovali, urobili 
sme si oheň a pri ňom sme sa zohrie
vali. Inak sa tam nikto nekúpal, jedine 
nedobrovoľne, keď tam ľudia popadali 
pri korčuľovaní, pretože bol mäkký ľad.

No a niektorí borci sa chodili kúpať 
aj do Novej jamy na skládke. To bola 
jama, kde sa vysýpal odpad, žili tam aj 
ryby, aj rybári tam chodili, ale ja som  
sa tam bál kúpať. Len raz som tam spa
dol, keď sme sa skúšali plaviť na pl tiach 
a prevrátil som sa.

Inak sa chodievalo na Zošku, najmä 
keď sa „čundrovalo”. Táborili sme na 
lúke, ráno sme si urobili čaj, „lepeňák”, 
a  potom sme išli na celý deň na kúpa
lisko.

Text: -ky-, 
foto: Mestské múzeum Pezinok

SPEKTRUM

» StĺPEK PO NAŠEM

Ludé moji,
Hovoríme mu „Slovenské more”. 

Je to tak. Slováci sú na  nekerých 
místach okolo Jadranu prevládajúca 
turistická enkláva. Húfne tam cestu
jeme bezmála tricet rokú. Pamatám 
si týpky, keré g Jadranu tahaly uš za
čátkem devadesátych rokú. Neskúr, 
vojna, nevojna, cesta, necesta, kaž
dý rok. Cesta tam sa nekedy hodne 
predĺžila, ale to je cez vojnu normál
ne. Sem, tam chýbal most, čo vyho
dzily do luftu, za noc sa stala s cesty 
barikáda... A  tých kontról! Celnýci, 
žandári, vojaci, misie OSN, mafie, 
partyzánske bandy, samozvanci...  
Ale ket negdo cestuje do Zadaru dva 
dny, to sa mi zdá v  dnešnej dobe 
trocha moc. Povíte si, to neny možné! 
Ale je. A nebol bych to já, gdo nemá 
takéto známosci. Jeden známy (dálej 
len SAX) sa takto stal asi rekordérem 
v  dĺške cesty g Jadranu. Jako každý 
rok, vybral sa tam aj minulý rok. Uš 
za  éry Husáka, Brežneva a  Tita bola 
ich rodzina známa jako karavanysci. 
Chlapec dospel, zdzedzil nélen kara
van, ale hlavne chut a  zvyk pripnút 
každé leto za auto karavan a  vyra
zit g moru. To, čo nepodzedzil bola  
predvídavost svojich rodyčú a  pra
rodyčú. K nej ho dovede hádam táto 
zvláštna skúsenost z minulého roka. 
F pátek došél SAX z roboty pret pátu. 
Šecko bolo nychystané. Len čoto do
balyt, zebrat nečo pot zup, pitný re
žim a  hurá g moru. Gvúlyva veliké
mu hórku a návalom na cestách SAX 
rozhodel cestovat v  noci a menej 
frekventovanýma trasama. Cez Ma
ďarsko. Vyrazily pret devátu večer. 
Cesta sa vlékla pomaly, lebo pátek je 
začátek víkendu a  premotat sa s  ka
ravanem cez Bratislavu na hranycu 
zabralo skoro hodzinu. Potom uš išlo 
šecko hlatko, podla plánu. Kúsek za 
Győrem karavan dostal defekt. Pre 
zručného majstra žádny problém. To 
ale SAX neny. Zatáhel ge krajnyci. 
Vytáhel trojuhelnýk, hever, klúč na 
pneu... jasne, že šecko aš po vyložený 
šeckých vecí s kufra auta. Má aj dra
hú montážnu lampu. Bez baterék je 
mu trt platná. Za svetla z mobilu za 
hodzinku koleso vymontoval. F tém 
ziscil, že rezervu na karavan nehal 
v  garáži. F  sobotu doobeda v  Győri 
hledal otvorený pneuservis. Našel aš 
jeden. S  ponuku za púhych 150, €. 
Neví maďarsky a vypadá jako bohatý 
turista. Táto lacná trasa by sa rázem 
vyrovnala drahej!?! Skočil pre rezer
vu domú. Hladný, smadný, ale vydrží. 
O pátej večer vyrážaly aj z novým ko
lesem. Prešly ces kúsek Slovinska, ale 
na srpskej hranyci závora a kontrola. 
Formalyta, šak nevezeme žádny kon
traband. Colnýci boly vysmáty. Dof
tedy kým ziscily, že cérenka nemá 
pas. Nezostalo inšé, len otpojit kara
van,  zopáknut si cestu domú a  spá
tek. SAX to vzdal. Klúče od auta dal 
žene. Lehel do karavanu a  tvrdo za
spal. Ket sa v nedzelu poobedze vrá
cily, bol uš úplne čulý a po kávičke. 
Ten kúsek g moru uš bude brnkačka. 
Nebola. Cesty boly v  nedzelu zacpa
té turistama, čo sa v  nedzelu večer 
vracaly domú. Pret púlnocu zapar
koval. Vypel motor, vyzul sa a vlézel 
do mora. Smrdzel uš sám sebe. Na 
slovenskej dovolenke sa to nestane. 
Majte pekné leto.

Žite zdravo! 

Váš Strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk 

 Kde sa kúpu a kúpali Pezinčania?

Po premenli-
vom počasí 
v  júli prišiel 
slnečnejší au-
gust a  s  ním 
aj viac príle-
žitostí užiť si  
letné kúpalis-
ká. Kam sa 
chodievali Pe-
zinčania kú- 
pať a  kam 
chodia dnes? 
S p o m i e n k y  
na krásne 
chvíle pri vo-
de sprostred-
kúva aj Mest-
ské múzeum 
v  Pezinku aj  
prostredníc-
tvom textov 
či fotografií 
na sociálnych 
sie ťach.

Mestský letný kúpeľ, 20. roky 20. storočia

Kúpalisko pri Zámockom parku
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Predposledný augustový víkend bu
de patriť minerálom, fosíliám a drahým 
kameňom. Od 21. do 23. augusta sa  
v  priestoroch Domu kultúry Pezinok 
uskutoční ďalší ročník Pezinského Per
moníka. Súčasťou bude malokarpatská  
výstava, burza i bohatý sprievodný pro
gram, ktorý počíta aj s tými najmenší
mi účastníkmi. Podujatie je vhodné pre 
všetky vekové kategórie.

Program Pezinského Permoníka 

Piatok 21. 8. 2020
24. ročník – Malokarpatská výstava 
a burza minerálov, fosílií a drahých 
kameňov, Spoločenská sála, foyer PKC, 
prízemie PKC, 12.00–19.00 

Priestor pred PKC
15.00–20.00 Infostánok Geopark 
Malé Karpaty 
17.00 Slávnostné otvorenie Pezin-
ského Permoníka 
18.30–19.30 Craggy Collyde
20.00–21.00 Folk&Bass Orchestra
21.30–23.00 Pii Jem
24.00 Záver podujatia

Sobota 22. 8. 2020
24. ročník – Malokarpatská výstava 
a burza minerálov, fosílií a drahých 
kameňov, Spoločenská sála, foyer PKC, 
prízemie PKC, 9.00–19.00 

Priestor pred PKC
10.00–20.00 Infostánok Geopark Ma- 
 lé Karpaty 
10.00–17.00 Mente et Malleo – šgúdš,  
80. rokov pre Slovensko, interak tívna 
prezentácia aktivít geológov zo Štátne
ho geologického ústavu Dionýza Štúra
10.00–18.00 19. ročník Pouličného 
ry žovania zlata na Slovensku
10.00–18.00 Po stopách dinosaurov – 
tvorivá dielňa Peter Kružlík
10.00–18.00 Putovanie históriou Ze-
me, tvorivá aktivita pre deti, pod zá
štitou Neziskovej organizácie Barbora 
18.00–23.00 Pouličná tancovačka – 
Oldies party, DJ Martin
21.00–21.30 Ohňová show INSPINIA
24.00 – Záver podujatia

Nedeľa 22. 8. 2020
24. ročník - Malokarpatská výstava 
a burza minerálov, fosílií a drahých 
kameňov, Spoločenská sála, foyer PKC, 
prízemie PKC, 9.00 – 18.00

Priestor pred PKC
11.00–17.00 Infostánok Geopark Ma-
lé Karpaty 
11. 00–17.00 19. ročník Pouličného 
ryžovania zlata na Slovensku
11.00–15.00 8. ročník Súťaže pre deti 
v  kreslení a maľovaní  najkrajšieho 
Permoníka, pod záštitou primátora 
mesta Pezinok Igora Hianika
11.00–16.00 Putovanie históriou Ze-
me – tvorivá aktivita pre deti, pod zášti
tou Neziskovej organizácie Barbora
11.00–13.30 Mr. Silák robí cirkusy – 
tvorivý workshop pre malých aj veľkých, 
Erik Sombathy
13.30–14.15 Divadlo Agapé – Mali-
novka z  Banskej Štiavnice, Martin 
Žák
14.30–15.00 Mr. Silák – interaktívna 
cirkusová show pre malých aj veľkých, 
Erik Sombathy
16.00–16.30 Vyhlásenie súťaže 
v kres lení a maľovaní Permoníka
17.00–18.00 ARION
18.00 Ukončenie Pezinského Permo-
níka

 Pezinský Permoník opäť 
 ponúka bohatý program
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„Myšlienka zorganizovať koncerty pre 
seniorov v našich zariadeniach vznikla po
čas pandémie, kedy sa seniori zo dňa na deň 
ocitli v nútenej izolácii, ktorá mnohým spô
sobovala ťažké depresie. Cieľom bolo zlepšiť 
ich psychický stav a spríjemniť neľahkú si
tuáciu,” povedala organizátorka koncer
tov, zástupkyňa primátora Mária Wagin
gerová. Prvým bol Koncert za plotom 
v  Zariadení opatrovateľskej služby na 
Komenského ulici (ZOS). „Na jeho rea  
lizácii sme sa podieľali spoločne so zástup
com primátora Mariánom Šipošom, kapu
cínom Mariánom a  speváčkou Michaelou 
Bauerovou. Bolo to spontánne vystúpenie, 

ale o to srdečnejšie vítané zo strany klien
tov, ktorí s nami celý čas spievali. To bol aj 
dôvod, prečo som sa rozhodla pokračovať 
s organizovaním koncertov aj v ostatných 
zariadeniach pre seniorov.” doplnila M. 
Wagingerová.

Ďalší koncert sa konal 24. apríla na 
podporu seniorov žijúcich v  Domove 
sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici 
(DSS), kde bola v tom čase najvážnejšia 
epidemiologická situácia. Pred budovou 
pod transparentom prejavujúcim soli
dárnosť – s heslom Nie ste v tom sami, 
sme spolu s vami – zahral pre klientov 
zariadenia pezinský hudobník Milan 
Konfráter. Vzápätí odohral koncert aj na 
Komenského ulici pre klientov ZOS.

Vzhľadom na úspech prvotných 
kon certov a  radosť, ktorú za každým 
pri niesli, sa v  máji odohrali ďalšie šty
ri koncerty pre klientov DSS i klientov 

ZOS. Všetky prebiehali z  bezpečnost
ných dôvodov v exteriéroch pred budo
vami a neskôr v areáloch zariadení. Na 
dobrovoľníckej báze vystúpili folklórna 
spevácka skupina Breza, Anna a  Vladi
mír Ulrichovci spolu s  Milanom Kon

fráterom, Svätojurská dychovka, Sima 
Martausová. V  júni sa do projektu za
pojil i  folklórny spevácky súbor Radosť 
a dychová hudba Grinavanka. 

Okrem DSS a ZOS sa v Pezinku na
chádza ešte jedno  zariadenie pre senio

rov – Casa Pezinok v Kučišdorfskej do
line. „Casa nemá priestory, ktoré by boli 
vhodné na bezpečnú realizáciu koncertu za 
plotom, preto sa prvé hudobné vystúpenia 
odohrali až 1. júla a  následne 15. a  27.,” 
vysvetlila M. Wagingerová. Zlepšiť ná

ladu a spríjemniť atmosféru prišli Anna 
a  Vladimír Ulrichovci s Milanom Kon
fráterom, dychová hudba Grinavanka  
a folklórny spevácky súbor Radosť.

Koncerty pre seniorov ukázali dô
ležitosť hudby v  živote človeka a  jej 
pozitívny vplyv na ľudskú psychiku. 
„Mala som možnosť vidieť, ako sa klienti 
zariadení vďaka hudbe stavajú z vozíkov 
a  pridávajú k  tancu, ako spievajú pesnič
ky, ktoré si pamätajú z mladosti a spájajú 
s príbehmi zo života,” s nadšením opisu
je M. Waginerová zážitky z doterajších 
koncertov a dodáva, že v nich vidí ob
rovský zmysel, preto je jej cieľom nie
len pokračovať, ale podobné aktivity 
pre seniorov ďalej rozširovať. Zámerom 
sú pravidelné stretnutia seniorov zo 
všetkých zariadení v meste bez ohľadu 
na zriaďovateľa. „V pezinských domoch 
žijú ľudia, ktorí sa navzájom poznajú, ale 
roky sa nevideli. Pri spoločných stretnu
tiach vždy v  jednom zo zariadení by si 
tak mohli zaspomínať, porozprávať sa či 
spoločne zaspievať.” Cieľom je zapájať 
aj seniorov z denných centier v meste. 
Na to je však potrebné získať finančné  
prostriedky od sponzorov, ktoré by po
kryli umeleckým súborom aspoň ná

klady. „Všetky doterajšie koncerty boli 
založené na dobrovoľníctve, preto budem 
rada, ak do budúcna získame finančnú 
podporu pre umelcov,” dodala na záver  
M. Wagingerová.

-nb-/-red- 

KULTÚRA

»

Pezinský spevácky zbor Anima-
tus spolu so seneckým spevác-
kym zborom Limbora sa v rámci 
pripomienky cyrilo-metodských 
dní zúčastnil začiatkom júna 
slávnostného vystúpenia v evan-
jelickom kostole v Senci.

Sprievodným textom uvádzala vy
stúpenie zboru Animatus Betka Jedlič
ková. Herec a recitátor Jozef Šimonovič 
po slovensky i starosloviensky dopĺňal 

vystúpenia oboch zborov. Vystúpenie 
zboru Animatus skončilo búrlivým po
tleskom v stoji.

K stému výročiu úmrtia M. R. Štefá
nika ako začiatku tzv. Štefánikovho ro
ka pripravil Animatus pod umeleckým 
vedením pani Gabriely Tichej hudob
nopoetické pásmo s autorským prispe
ním Betky Jedličkovej. V Pezinku a okolí 
mal Animatus osem úspešných vystú
pení s týmto programom a jedným vstú
pením v Divíne. Štefánikov rok zavŕšil 

Animatus 19. augusta v Ivanke pri Du
naji v Café Štefánik.

Sedemdesiate piate výročia ukonče
nia Druhej svetovej vojny v Pezinku, 
Bra tislave, Európe, Rusku a v Tichomo
rí boli z  dôvodu karantény odsunuté. 
Animatus pripravil pásmo piesní pod 
názvom Animatus spieva hrdinom 2. 
svetovej vojny na nedeľu 30. augusta 
v Dome kultúry v Pezinku o 17.00 h.  
Srdečne vás pozývame.

Text a foto: Animatus

 Koncerty pre seniorov majú
 úspech i zmysel

 Spevácky súbor Animatus

Pandémia koronavírusu priniesla okrem množstva obme-
dzení aj obrovskú vlnu spolupatričnosti. Spojila množ-
stvo ľudí a vyvolala realizáciu mnohých skvelých projek-
tov. Jedným z nich je i séria koncertov pre seniorov ži-
júcich v pezinských zariadeniach poskytujúcich sociálne 
služby.

Mesto pripravuje v rámci 
mesiaca úcty k starším
FESTIVAL PRE SENIOROV. 
Viac informácií prinesieme 
v  septembrovom čísle Pe-
zinčana.

»
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Čo pre vás znamená ocenenie, 
ktoré získal oddiel Modrý oblak?  
S akými pocitmi ste ho prevzali?

Ocenenie ma naozaj potešilo. V marci 
sme mali naplánované veľké oslavy tridsia
tich rokov od  obnovenia skautingu v Pe
zinku, ktoré nám však prekazila korona. Je 
teda veľmi príjemné, že sme ocenenie zís
kali práve tento rok a stalo sa tak súčasťou 
pripomínania si našej dlhoročnej činnosti. 
Zároveň je to pekné ukončenie náročného 
obdobia karantény. Vo vedení nášho zboru 
som iba od januára a o to výraznejšie preto 
vnímam, že nejde o mňa, že ocenenie patrí 
všetkým tým stovkám dobrovoľníkov, ktorí 
viac než tridsať rokov venovali svoj voľný 
čas deťom a mládeži a bez ktorých by skau
ting v Pezinku nebol tam, kde je teraz. Veľ
mi si cením to, čo naši dobrovoľníci robia, 
lebo to podľa mňa nie je bežná vec. Teší ma, 
že ocenenie ich činnosti prichádza aj zvon
ka, a srdečne za to ďakujem.

Skauting je hnutie s dlhoročnou 
tradíciou, ktorú násilne preruši-
li totalitné režimy. Ktoré skautské 
ideály považujete dnes menovite 
za aktuálne?

Z môjho pohľadu sú skautské ideály uni
verzálne, a teda stále aktuálne. Skautov 
vedieme k tomu, aby z nich boli dobrí ľudia  
a aktívne sa podieľali na zlepšovaní sveta  
a svojho okolia. Chceme, aby boli čestní, 
priateľskí a empaticky vnímali veci okolo 
seba. Učíme ich pritom zodpovednosti, spo
ľahlivosti a proaktivite. Naše hodnoty zo
stávajú nemenné, mení sa skôr forma, akou 
s nimi pracujeme, a čomu venujeme zvý
šenú pozornosť. Pekným príkladom môže 
byť vzťah k prírode, ktorý bol odjakživa 
špecifickou súčasťou skautingu. V rámci 
tej to témy sa v súčasnosti zameriavame 
tiež na klimatické zmeny a snahu fungovať 
udržateľnejšie. Ak by sme aktuálne témy 
životného prostredia ignorovali, nepozera
li by sme sa na vzťah k prírode celistvo. Aj 
zakladateľ skautingu zdôrazňoval, že je po
trebné sledovať, ako sa spoločnosť vyvíja, 
aby boli naše aktivity zmysluplné. Ideálmi, 
ktoré sa potom stali dôvodom či zámienkou 
pre zákaz skautingu, boli najmä aktívne 
občianstvo a boj za demokratické princípy 
a slobodu. To bolo niečo, čo nesedelo do vte
dajších politických režimov, a skautov, ktorí 
sa svojich hodnôt odmietali vzdať, prena
sledovali, v najhorších prípadoch popravili. 
Našu skautskú históriu vnímame veľmi cit
livo a reflektujeme ju aj na súčasné dianie. 
Skautov preto povzbudzujeme k tomu, aby 
naďalej bojovali s extrémizmom a tvorili 
tolerantnú a demokratickú spoločnosť.

Čo priviedlo k skautingu vás 
osobne?

Môj skautský príbeh je trochu kompliko
vanejší. Prvýkrát som začala skautovať ako 
dieťa po tom, čo u nás v triede robili skauti 
nábor. Venovala som sa tomu asi rok, no ne
mala som v tom čase na skautingu rovesní
kov, tak som s tým prestala, kým môj brat 
ďalej pokračoval. V pätnástich rokoch som  
s ním šla pomáhať pri rekonštrukcii zrúca
nín Šarišského hradu. Tam som spoznala 
skautov z rôznych kútov Slovenska a zača
la chodiť na  niektoré skautské akcie, aby 
som sa s nimi stretla. Naozaj aktívne som 
sa začala znovu venovať skautingu, keď 

som mala asi devätnásť. Veľmi silný fak
tor boli, samozrejme, ľudia, ktorých som tu  
spoznala. Oslovila ma tiež atmosféra, kto
rá na skautingu panuje. Skauti totiž patria 
medzi najbezprostrednejších ľudí, akých 
po znám. Už v čase môjho menej aktívneho  
skautovania som mala príležitosť zažiť veľa 
skvelých zážitkov, napr. skautský hudobný 
festival alebo návštevu skautov z Anglicka. 

Pezinskí skauti sú aktívni už 
tridsať rokov. Ako hodnotíte spolu-
prácu s mestom? Má vás mesto ra-
do?

S mestom dlhodobo komunikujeme  
a sna  žíme sa o vzájomný partnerský vzťah. 
Nedávno sme napríklad mali workshop,  
v ktorom sme sa pozreli na situáciu mládeže 
v Pezinku. Určili sme si, aké potreby vníma 
mesto a ako by sme s nimi mohli pomôcť. 
My zase s mestom komunikujeme o na
šich potrebách, čo sú posledné roky najmä 
dobrovoľníci, ktorých máme nedostatok,  
a priestory, ktoré nám už kapacitne nesta
čia. Osobne vnímam spoluprácu s mestom 
pozitívne. Cítim snahu hľadať riešenia 
a po čas korony mesto naopak vnímalo nás 
ako ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť, čo 
je veľké uznanie. Verím, že aj mestské oce
nenie, ktoré sme získali, je znakom toho, že 
mesto našu činnosť registruje a cení si ju,  
z čoho máme radosť.

Navonok predstavuje skauting 
zvláštnu kombináciu hier a dobro-
činných aktivít. Ako sa v takomto 
prostredí cítia súčasní mladí ľudia? 
Čo ich oslovuje najviac?

Mladí sa u nás cítia veľmi dobre. Naj
viac ich láka, že tu majú zázemie. Každý 
týždeň sa stretávajú s partiou rovesníkov 
a dostanú možnosť podeliť sa o to, čo prá
ve prežívajú. Či už sú to radosti, alebo sta
rosti. To v dnešnej uponáhľanej dobe nie je 
celkom bežné. Zároveň majú pocit, že môžu 
u nás byť sami sebou a nemusia sa na nič 
hrať kvôli tomu, aby zapadli. Fungujeme 
totiž na princípe malých partií a kladieme 
veľký dôraz na to, aby z nich bol tím, v kto
rom má každý svoje miesto a nikto sa nad 
nikoho nepovyšuje. Mladým ľuďom ponú
ka skauting tiež veľa príležitostí na osob
nostný rast. Poslaním skautingu je viesť 
k všestrannému rozvoju, čo sa odráža aj 
na rôznorodosti našich aktivít. Ponúkame 
takpovediac z každého rožku trošku a čle
novia si môžu svoj program prispôsobiť aj 
podľa záujmov. Vedieme ich k tomu, aby 
na sebe pracovali, prekonávali sa a stano
vovali si ciele. To všetko je podané nefor
málnou a atraktívnou formou, ktorá ich 
baví. U nás majú ľudia tiež možnosť učiť sa  
a skúšať si v bezpečnom prostredí zručnos
ti, ktoré môžu využiť neskôr v bežnom živo
te. Od varenia a prvej pomoci po organizo
vanie podujatí, prácu s deťmi, PR, vedenie 
tímov alebo písanie projektov. Dostávajú 
sebavedomie rozvíjať svoj potenciál. Ja 
sama by som bez skautingu nemala prácu, 
ktorú mám teraz, a neviem si predstaviť, 
kde inde by som mala možnosť vyskúšať 
si veci, ktoré som sa naučila tu a v takom 
mladom veku. 

Namiesto košieľ šili skauti rúška 
– aj tento titulok článku vypovedá  
o tom, ako ste pomáhali počas ne-
dávnej pandémie. Akými aktivitami 

ste konkrétne reagovali na korona-
krízu?

V Slovenskom skautingu sa veľmi rýchlo 
sformovala iniciatíva Skautská služba, čím 
sme chceli systematicky podchytiť snahu 
pomôcť v tejto špecifickej situácii. Konkrét
na forma skautskej služby záležala od loka
lity. Niekde skauti roznášali jedlo a lieky, 
dezinfikovali priestory alebo si volali so 
seniormi. Šitie rúšok bola jedna z najviac 
dožadovaných aktivít po celom Slovensku. 
V Pezinku sa to podarilo skvelo podchytiť 
vďaka projektu Rúška pre Pezinok, a my 
sme teda pomáhali najmä s ich roznášaním 
a s roznášaním infoletákov. Požičiavali sme 
tiež náš materiál a snažili sme sa cez naše 
siete šíriť informácie o prevencii a o tom, 
kde hľadať pomoc. Počas korony tiež via
cerí naši dobrovoľníci pripravovali online 
program našim členom, aby sme pomohli 
a zároveň, aby naši skauti nestrácali kon
takt s kamarátmi. 

Čo skauti robia v lete?
Bežne na začiatku júla prebieha náš tá

bor. Táboríme na lúke, kam sa najprv vyda
jú naši dobrovoľníci, aby všetko pripravili. 
Musíme postaviť celé táborové mestečko 
od  nuly. Potom prídu decká, ktoré majú 
každý rok inú tému, do ktorej majú zasa
dené aktivity. Posledné roky máme kvôli 
nárastu členov dva táborové turnusy. Sú
časťou toho všetkého sú večerné táboráky,  
nočná obloha úplne iná ako v meste a pre 
odvážnejších tiež kúpanie sa v chladnom 
potoku, kde okolo kúpajúcich poletujú váž
ky. V takomto táborení je veľký kus roman
tiky. Inak je leto pre nás voľnejšie obdobie, 
keďže nemáme naše pravidelné týždenné 
stretnutia. Najmä starší skauti si organi
zujú výlety. Počas leta sa tiež konajú me
dzinárodné akcie. Naposledy to bolo sveto
vé stretnutie skautov v Amerike, kde sa 
stretlo viac ako 40tisíc skautov zo 152 
krajín sveta a aj ja som mala šancu byť pri 
tom. Niektorí skauti radi navštevujú tábo
ry spriatelených skautských zborov. Zvyk
neme pomáhať s ryžovaním zlata na  Pe
zinskom Permoníkovi. Našich dobrovoľní
kov tiež priebežne posielame na  školenia, 
z ktorých časť sa koná práve v lete. Kon
com augusta pomaly nabiehame na bežný 
režim a začíname s poradami a plánovací
mi stretnutiami k celoročnému programu 
a aktivitám. Toto leto prebieha inak ako 
tradične. Naše tábory sme sa rozhodli kvô
li korone zrušiť a namiesto toho má každý 
náš oddiel – máme ich v našom zbore de
väť – samostatné akcie pre svojich členov. 
Je to pre nás veľmi nezvyčajné leto, ale sme 
hlavne radi, že sa môžeme opäť stretávať.

-ky-

 Monika Lezová:
 teší ma, že mesto Pezinok
 ocenilo skautov

Poetický názov Modrý oblak je zároveň menom skautského zboru, kto-
rý pôsobí v Pezinku viac než tri desaťročia. O tom, že tu skauti nie sú 
len sami pre seba, presvedčili počas koronakrízy, keď aktívnou pomocou 
prispeli k zvládnutiu pandémie. Je symbolické, že práve v tomto roku 
získal 61. zbor Modrý oblak Pezinok významné mestské ocenenie – Me-
dailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta”. O svoje dojmy sa s čitateľ-
mi Pezinčana podelila zborová vodkyňa Monika Lezová.

 Policajný letný tábor 
 učil deti prevencii

Odborový zväz polície pri Okresnom riaditeľstve PZ Pezinok a Senec, 
Mestská polícia Pezinok a športové centrum eL Academy zorganizovali 
pre deti od 3. do 7. augusta 1. turnus výchovno-vzdelávacieho denného 
letného tábora v Pezinku, ktorý sa uskutočnil na Rozálke.

Policajného tábora sa zúčastnilo 33 
detí z rôzneho sociálneho prostredia. 
Aktivity s deťmi boli prioritne zamerané 
na prevenciu kriminality, podporu tole
rancie, vzájomnej pomoci a  spolupráce, 
pričom boli posilnené podporou Sloven
ského červeného kríža, Ozbrojených síl 
SR, OR HaZZ v Pezinku, SOŠ PZ v Pezin
ku. Dôraz bol kladený na pozitívne vzory 
správania a zvyšovanie dôvery k práci zá
chranných a ozbrojených zložiek.

Hlavným programom pre deti bola 
celotáborová hra. Každý táborník sa stal 
plnohodnotným členom detského pátra
cieho policajného tímu. Išlo o  pátranie 
po hľadanom zločincovi hravou formou, 
v rámci ktorého sa deti spoločnými silami 

za pomoci rôznych indícií dopátrali k pá
chateľovi. Zároveň ho dohnali k tomu, 
aby sa sám priznal na polícii. Za nespráv
ne skutky treba vziať na seba aj zodpo
vednosť, a čo je najdôležitejšie, oplatí sa 
riadiť príslovím „radšej trikrát meraj a raz 
strihaj”. Pri pátraní deti navštívili Brati
slavu, spoznali okolie Rozálky v Pezinku 
a banský náučný chodník, kde mali pri
pravený plnohodnotný program vďaka 
zástupcom Geoparku Malé Karpaty. Ve
ríme, že aj takýmito spoločnými akciami, 
aktívnym venovaním sa deťom našej bu
dúcnosti prispejeme k ich ochrane pred 
sociálnopatologickými javmi.

Text: L. Korytárová, Z. Mišovičová, 
foto: Msp Pezinok

 Uctili sme si pamiatku zosnulých baníkov
Pred jedenástimi rokmi 10. augusta 

2009 sa v  handlovskej bani stala naj
väčšia tragédia v  histórii slovenského 
baníctva. Výbuch vo východnej šachte 
v  hĺbke 330 metrov pod zemou zobral  
život dvadsiatim baníkom a  banským 
záchranárom. Na ich pamiatku i pamiat
ku všetkých zosnulých baníkov na Slo
vensku sa stal 11. august Dňom bielych 
ruží.

Pietna spomienka pri banskom vo
zíku v  centre mesta za začala zvukom 
baníckej klopačky. Pokračovala prího
vormi členov Malokarpatského banícke
ho spolku, zástupkyne primátora Márie 
Wagingerovej a miestnych duchovných 
– evanjelického farára Vladimíra Kmoše
nu a  nového rímskokatolíckeho farára 
Andreja Šotníka. Báseň zarecitovala Me
lánia Hájiková. Baníkov, ktorí zahynuli 
pri výkone svojho povolania v  baniach 
na celom Slovensku, si prítomní uctili  
zapálením sviečky a položením bielej ru
že k baníckemu vozíku.

-nb-/-tv-

Malokarpatský banícky spolok Pezinok spolu so zástupcami mesta  
a cirkvi si 10. augusta pripomenuli Deň bielych ruží – deň obetí banských 
nešťastí. Pietneho aktu sa zúčastnili i poslanci Mestského zastupiteľstva 
Pezinok, členovia spriatelených organizácií Klubu sprievodcov mesta  
Pezinok, Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov, pezinského klubu Zväzu vojakov SR a verejnosť.

»

»

»
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za vysoko profesionálny zásah ha
sičov Hasičského a záchranného zbo
ru v Pezinku na čele s veliteľom zása
hu kpt. Alexandrom Šandorom dňa 
13. 6. 2020 v  Grinave, Myslenickej  
č. 167 pri požiari náraďovne za býva
lou MŠ Benjamin. Najpravdepodob
nejšou príčinou požiaru bola nezod
povednosť fyzickej osoby pri mani
pulácii so žeravým popolom, pričom 
bola spôsobená škoda len na majetku 
takmer 36.000 €.

Poďakovanie patrí i pánom policaj
tom z miestneho oddelenia Policajné
ho zboru v Pezinku a mestskej polície, 
ktorí pohotovo riadili a pomáhali ha
sičom pri zásahu.

Poďakovanie patrí i  mnohým Gri
navanom, ktorí pomáhali pri zásahu 
hasičov, osobitne pánom Michalovi 
Laudovi a Jarkovi Šindlerovi. Úprim
né ďakujem patri vysloviť i  susede 
pani Marte Samekovej, ako aj nové
mu Grinavanovi pánovi Slavomírovi 
Repkovi, ktorý pohotovo obrazovo 
zadokumentoval túto takmer tragic
kú udalosť.

Vďačný občan mesta Pezinok 
a Grinavan JUDr. Štefan Noskovič 

GLAZúROVANIE VANÍ
za prijateľnú sumu
so zárukou.
Tel.: 0905 983 602

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

VN – JAZYKOVÉ KURZY
anglický a nemecký 
jazyk pre dospelých

organizuje

Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Fándlyho Pezinok

2 hodiny týždenne
celý školský rok 2020–2021

Poplatok za kurz: 
130 €/76 hodín/1,70 € na hodinu

Zápis:
9. 9. 2020 od 16.00 do 18.00 h
16. 9. 2020 od 16.00 do 18.00 h
na ZŠ Fándlyho Pezinok

% 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Opätovné poďakovanie

Najbližšie číslo Pezinčana vy-
chádza 11. septembra 2020. 
Redakčná uzávierka príspev-
kov je 2. septembra 2020.
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Slávnostné prijatia jubilantov 
primátorom mesta Igorom Hia-
nikom sa uskutočnia v  termí-
noch:
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 
uskutočnia vždy o 15.00 h v sobáš-

nej sieni Mestského úradu na Rad-
ničnom námestí 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 
potvrdili záujem o účasť na tomto 
slávnostnom stretnutí, a to vyplne
ním a  podpísaním tlačiva  Súhlas so 
spracovaním osobných údajov, kto
ré je k  dispozícii v  kancelárii Eviden
cie obyvateľstva na Mestskom úrade 
(kancelária č. P19), resp. na web strán
ke www.pezinok.sk v  časti Žiadosti 
a tlačivá (pod oddelením školstva a so
ciálnej starostlivosti).

Viac informácií:
Klientské centrum – Evidencia 

obyvateľstva, 
tel. č. 033/690 1131 (Barbora 

Krasu lová), tel. č. 033/690 1126 (Mgr. 
Margita Somo rovská)

Referát sociálnej starostlivosti, 
tel. č. 033/690 1300, 033/690 1302.

-red-

SPEKTRUM / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 5. 8. 2020 uplynul 
rok, čo nás navždy opus
til náš milovaný manžel, 
otec a dedko Emil Ma-
cháč. S láskou spomína
jú manželka Darina, 
dcéra Marcela, syn Radovan a Branislav  
s ro dinami. Za tichú spomienku ďakuje
me všetkým, ktorí naňho nezabudli.

Dňa 13. 8. 2020 uplynulo 
5 rokov, odkedy nás na
vždy opustila naša drahá 
mama Mária Makošová 
a dňa 10. 8. 2020 sme si 
pripomenuli 20 rokov od 
úmrtia nášho drahého 
ot ca Pavla Makoša. Ďa
kujeme všetkým, ktorí na 
nich nezabudli a s láskou 
spomínajú spolu s nami. 
Syn Dušan a dcéra Duda 

s rodinami.

Dňa 18. 8. 2020 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia, čo nás navždy 
opustila manželka, naša 
drahá mamička, babička, 
svokra Emília Sedlia-
ková, rod. Noskovičová. Kto ste ju po
znali, prosím, venujte jej tichú spomien
ku. S  láskou spomína celá rodina. V na
šich srdciach zostávaš stále žiť.

Stále zostávaš v našich srdciach, 
chýbaš nám!

Dňa 18. 5. 2020 sme si 
pripomenuli 2. výročie 
úmrtia nášho milova
ného Igora Michálka. 
S láskou spomína mama, 
manželka, tri dcéry, tri 

vnučky a jeden vnuk, dvaja zaťovia, ses
tra a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 17. 8. 2020 uplynulo 
34 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný otec a ded
ko Ján Federl. S  láskou 
a vďakou naňho spomí
na dcéra Boženka s rodi
nou. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú spolu s nami.

Dňa 27. 8. 2020 si pripo
menieme 9. výročie úmr
tia nášho manžela, otca  
a dedka Jána Januša  
z Pe zinka. S láskou spo
mínajú manželka a deti 

s rodinami.

Dňa 4. 8. 2020 uplynul 
rok, čo sme sa rozlúčili  
s naším drahým Ing. Ľu-
bomírom Janoškom.  
S láskou spomína smú
tiaca rodina.

Dňa 23. 8. 2020 si pri
pomíname smutné 2. 
vý ročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý man
žel, otec a starý otec Jo-
zef Jausch. S láskou 

spo mína najbližšia rodina.

Dňa 28. 8. 2020 si pripo
míname 20. výročie úmr
tia Petra Nogu. Zároveň 
4. 8. 2020 sme si pripo
menuli aj jeho  nedožité 
75. narodeniny. S  úctou 

a láskou spomínajú manželka Františka, 
synovia Peter s rodinou a Igor s rodinou. 

So slzami v očiach si pri
pomíname 10. výro čie 
úmr tia nášho drahého 
man žela, otca, dedka 
a  pradedka Vladimíra 
Klamu, ktorý nás neča

kane opustil dňa 22. 8. 2010. S  láskou 
a  úctou spomína manželka a  synovia 
s rodinami. Kto ste ho poznali, prosíme, 
venujte mu tichú spomienku.

Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre Teba slnko hriať, 
ale tí, čo Ťa radi mali, 
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 1. 9. 2020 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný La-
dislav Binder. S  láskou 
v  srdci spomínajú dcéra 
Evička, syn Laďa a Roman 
s rodinami.

Čas plynie ako tichý vody prúd, 
kto Ťa poznal, mal Ťa rád, 
nemôže zabudnúť. 
Dňa 4. 8. 2020 sme si 
pripomenuli 3. výročie 
úmrtia mojej milovanej 
dcéry Alicky Líško-
vej a 30. vý ro čie úmr tia 

m ô j h o 
manžela Michala Líšku. 
S láskou spomína mama, 
man žel ka a  celá rodina. 
Ďakujem všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú so 

mnou.

Karol Lisý, dobrí ľudia 
odchádzajú do neba, tam 
letí aj naša spomienka na 
Teba. Už len kyticu kve
tov na hrob Ti môžeme 
dať, pokojný, večný spá
nok môžeme Ti priať.

Dňa 29. 8. 2020 si pripo
menieme 13. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý Stanislav Oboril. 
S láskou spomínajú man
želka, deti, vnučka a  os

tatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budete stále žiť. 
Dňa 8. 8. 2020 sme si pri
pomenuli 1. výročie úmr
tia našej drahej mamy  
a babky Ireny Mojžišo-
vej, rod. Čechovej a zá
roveň si pripomíname 
15. výročie úmrtia nášho ot ca a dedka 
Milana Mojžiša. Ďakujeme všetkým, 

ktorí na nich nezabudli  
a s láskou spomínajú 
spo lu s nami. Venujte im, 
pro sím, tichú spomien
ku. Dcéra Zuzana s ro
dinou. 

Dňa 23. 8. 2020   si pri
pomíname smutné 1. vý
ročie úmrtia našej milo
vanej mamičky, babičky 
a prababičky Márie Zho-
relickej. Ďakujeme všet

kým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú 
spomienku. S  láskou spomínajú dcéry 
s rodinami.

Našim očiam si odišiel navždy, v  srdciach 
nám zostaneš stále.
Dňa 28. 8. 2020 uplynie 
6 rokov od úmrtia nášho 
milovaného Ing. Vladi-
míra Kostku. S  láskou 
a úctou spomína manžel
ka a syn s rodinou.

Odišiel si od nás ako tichý sen, 
nepovedal si zbohom, už neprídem. 
Unavený a ubolený tíško zaspal, 
opustil všetkých, aj keď nás miloval. 
Už len kytičku na hrob dáme, 
zažneme sviecu a tíško spomíname.
Dňa 28. 8. 2020 uplynie 
9 rokov, čo nás navždy 
opustil syn a  brat Mar-
tin Galamboš. S  láskou 
a  úctou spomína mama, 
brat Štefan, sestra Eva 
s rodinou.

Čas neúprosne letí. Už 
dva roky nám chýbaš, ale 
krásne spomienky zo
stávajú navždy v našich 
srdciach, naša milovaná, 
mamička, manželka, ba

bička a svokra Ruženka Šmahovská. 
S láskou spomínajú manžel Lacko, deti 
Roman, Drahoš a Janka, nevesty Janky, 
vnúčatá a pravnúčatá.

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 1. 8. 2020 sme si 
pri pomenuli 1. výročie 
úmr tia našej milovanej 
mamičky, babičky a  pra
babičky Violky Dobo-
šovej z Grinavy. S láskou 
spomínajú dcéry Ľubica, Oľga a syn Peter 
s rodinami.

Raz každý vo svete živých 
musí svoju lásku zanechať, 
všetko, čím žil, čo mal rád. 
Ty si odišiel a my môžeme už len spomínať. 

Dňa 12. 8. 2020 uplynu
lo šesť smutných rokov, 
čo nás navždy tragic
ky opustil náš syn, brat 
a krstný otec Ľuboš Ba-
rok z  Grinavy. S  láskou 

naňho spomína a  za tichú spomienku  
ostatných ďakuje celá rodina.

So smútkom v srdci sme 
si dňa 8. 8. 2020 pripo
menuli 6. výročie úmrtia 
manžela, otca, starého 
otca Štefana Turiniča 
a 12. 9. 2020 si pripome
nieme jeho nedožitých 80 rokov života. 
S  úctou a  láskou spomínajú manželka, 
deti a vnučky.

SPOMÍNAME

Ján Pilka a Lucia Voltemarová
Ľuboš Somík a Gabriela Ňaňková
Richard Marko a Katarína Majtánová
Jakub Čech a Kristína Krutá
Peter Doboš a Ivana Petríková
Stefano Pellegrini a Katarína Hajniková
Rudolf Vašek a Zuzana Knapová
Róbert Vojčík a Katarína Táborská
Branislav Hronec a Mária Hyrossová
Roman Kvaska a Lucia Tilandyová
Alexander Klimon  a  Andrea Martinko
vičová

ZOSOBÁŠILI SA

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom  
a známym, ktorí dňa 
23. 7. 2020 odprevadili 
na poslednej ceste Ing. 
Ivana Kulika. Ďaku

jeme za slová útechy, prejavy sústrasti 
a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Dňa 31. 7. 2020 sme odprevadili na 
po slednej ceste našu drahú manžel 
ku, mamu a starú mamu Boženu Še-
bestovú, ktorá nás navždy opustila dňa 
27. 7. 2020 vo veku 67 rokov. Kto ste  
ju po znali, venujte   jej, prosím, tichú 

spomienku. Zároveň ďakujeme všet
kým príbuzným, priateľom a známym 
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým prí
buzným, priateľom 
a zná mym, ktorí sa pri
šli dňa 3. 7. 2020 roz
lúčiť na poslednej ceste 
s  naším drahým tatin

kom Jaroslavom Kankom. Z  úprim
ného srdca ďakujeme za kvetinové  
dary a prejavené slová sústrasti.

Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIA

Slávnostné prijatie jubilantov 
sa uskutoční v septembri
»
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V  júli sa po dlhšom období bez basketbalových zápasov rozbehli finálové tur
naje majstrovstiev Slovenska vo všetkých mládežníckych kategóriách. V  nedeľu  
19. júla odohrali v Košiciach svoj turnaj aj starší žiaci (U15). Zlatú medailu si od
niesli hráči BK Inter Bratislava, ktorí vo štvrťfinále zdolali RIM Basket Košice  
o 79, v semifinále Svit o 40 a vo finále Prievidzu o 16 bodov. Najužitočnejším hrá
čom turnaja sa stal Pezinčan Daniel Koller – bývalý hráč BK Pezinok, v súčasnosti 
hráč BK Inter Bratislava.

Text a foto: A. Žehnajová

Zatiaľ si najlepšie počína bronzový 
medailista z minuloročných ME tímov 
a hokejbalový majster sveta Branislav 
Thron (vpravo na foto). Po prechode do 
kategórie Muži 45+– seniori kvôli zrane
niu hral iba na ostatných troch kolách, 
avšak dva razy zvíťazil a raz obsadil 3. 
miesto. V kategórii seniorov je priebež
ne na 3. mieste a v absolut na 10. mies
te.

Do footgolovej tour naplno zasiahol 
vo svojom 1. ročníku už aj ďalší Pezin
čan Marek Tábora (vľavo na foto). V ka
tegórii Amatéri, hráčov, ktorí začínajú 
po prvý raz hrať turnajovo, v piatich ko
lách vybojoval dva razy 3. miesto. Prie
bežne je na 4. mieste.

1. SFGK Carpathians Slovakia, ktorý 
sa v ankete Športovec roka mesta Pezi
nok 2019 v kategórii Športový kolek
tív muži/ženy podľa hlasovania širokej 
verejnosti umiestnil na 1. mieste, rád 
medzi sebou privíta nových záujemcov 
o FootGolf (aj futbalgolf). Klub možno 
kontaktovať prostredníctvom sociál

nych sietí @carpathians.slovakia ale
bo prostredníctvom emailu: 
carpathians.slovakia@gmail.com.

Text a foto: 
1. SFGK Carpathians Slovakia

V nedeľu 19. júla sa usku
točnili triatlonové preteky 
Triathlon Rovinka, kde nás 
reprezentovali viacerí členo
via. Najviac sa darilo Alexan-
drovi Kostolánimu, ktorý 
obsadil 2. miesto v kategórii 
žiaci nádeje A.

Majstrovstvá SR v  dlhom 
triatlone SLOVAKMAN sa 
uskutočnili 1. augusta v  Lo
denici v  Piešťanoch, kde ŠK 
TRIATLON Pezinok a  mesto 
Pezi nok reprezentoval Ras-
tislav Srnánek. Trať dlhého 
triatlonu (3,8 km plávanie, 

180 km cyklistika a 42,2 km 
beh) zdolal za 10 hodín a 25 
minút. Tento čas mu zabez
pečil 3. miesto v  kategórii 
mu ži 25–29.

V sobotu 1. augusta sa na 
Mladej Garde v  Bratislave 
uskutočnili atletické prete
ky Majstrovstvá Atletického 
zväzu Bratislavy najmladších 
žiakov, kde si naše mladé 
triatlonové nádeje zmerali 

svoje výkony vo vytrvalost
nej bežeckej disciplíne behu 
1000 m. Najúspešnejší bol 
Alexander Kostoláni, kto
rý obsadil 1. miesto a stal sa 
majstrom Bratislavy s časom 
3:34:21. Vicemajstrom sa stal 
tiež Pe zinčan Marek Búci, 
ktorý sa umiestnil na 2. mies
te s časom 3:51:03.

O týždeň neskôr, 8. augus
ta, sa konali rovnako na Mla
dej Garde v  Bratislave atle
tické preteky Majstrovstvá 
atletického zväzu Bratislavy 
mladších a  starších žiakov, 
kde sme mali početnejšie za
stúpenie. Ema Marková, 
naj mladšia žiačka „ostarše
ná” medzi mladšie žiačky, 
zvíťazila v  behu na 1500 m 
a  stala sa majsterkou Bra
tislavy s  časom 6:18:22 mi
nút. Medzi mladšími žiakmi 
v rovnakej disciplíne a rovna
ko „ostaršený” zvíťazil Ale-
xander Kos toláni s  časom 
5:39:36 min. Na 3. mieste sa 
umiestnil Maxim Mihaľov 

s  časom 6:00:28 min. Ostat  
ní prete kári sa síce neumiest
nili na stupni víťazov, ale po
dali skvelé výkony a vytvorili 
si osobné rekordy. 

Všetkým športovcom gra
tulujeme k  výborným výko
nom a ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu klubu i  mesta 
Pezinok.

Text a foto: 
ŠK Triatlon Pezinok

 Pezinskí triatlonisti úspešne
 reprezentujú mesto

Footgolfisti 1. SFGK Carpathians 
Slovakia rozbiehajú sezónu

Marek Tábora (vľavo), Branislav Thron (vpravo)

1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia so 
sídlom v Pezinku pod vedením Rastislava Blaška začal koncom mája už 
po štvrtý rok účinkovanie v Slovenskej FootGolfovej Tour, ktorá ten-
to rok odštartovala oneskorene a hrá sa na 8 kôl. V súťaži tímov bol  
1. SFGK Carpathians Slovakia po 5. kole na 6. mieste. V kategóriách jed-
notlivcov zaznamenali hráči klubu pódiové umiestnenia.

Športovci z ŠK Triatlon Pezinok nezaháľajú ani po-
čas letných mesiacov a do Pezinka prinášajú viaceré 
medaily.

»

»

V dňoch 25.–26. júla sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo tretie a štvrté 
kolo Československého pohára a zároveň Majstrovstvá Slovenska Inline 
Alpine. Už po tretíkrát si pretekári zmerali sily na Lipovej ulici.

Okrem domácich slovenských pre
tekárov sa podujatia zúčastnili aj jazdci 
z Českej republiky, Poľska a Talianska. 
Sobotné tretie kolo Československé
ho pohára bolo mimoriadne náročné  
a druhé kolo bolo poznačené aj dažďom. 
Veľa pretekárov si s nástrahami trate 
nedokázalo poradiť, avšak našťastie sa 
podarilo preteky dokončiť bez závažné
ho zranenia. Na medailových pozíciách 
sa pretekári LK BABA Pezinok umiest
nili nasledovne:

Starší žiaci – 3. miesto 
Tomáš Srnánek

Masters muži – 3. miesto 
Andrej Tichý

Nedeľné preteky už boli, čo sa týka 
náročnosti trate, o niečo jednoduchšie, 
o to tesnejšie však boli súboje o prvé 
miesto. Pretekári na trati nechali ma
ximum a výsledné časy sa často líšili len 
o niekoľko málo stotín sekundy. Maj
strom Slovenska sa v  kategórii starší 
žiaci stal  Tomáš Srnánek – LK BABA 
Pezinok.

Text a foto: 
LK BABA Pezinok

»

Najužitočnejším hráčom
 turnaja sa stal Pezinčan 
Daniel Koller

 Lyžiarsky klub Baba
 uspel na medzinárodných
 inline pretekoch
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CFK PezinokCajla – TJ Veľké Leváre 23. 8. 2020 o 17:00

CFK PezinokCajla – Obecný športový klub Láb 3. 9. 2020 o 17:00

CFK PezinokCajla – ŠK Svätý Jur 13. 9. 2020 o 16:30

CFK PezinokCajla – FK Vajnory 27. 9. 2020 o 16:00

CFK PezinokCajla – SDM Domino 11. 10. 2020 o 15:30

CFK PezinokCajla – ŠK Vrakuňa Bratislava 25. 10. 2020 o 14:00

CFK PezinokCajla – TJ Záhoran Kostolište 8. 11. 2020 o 13:30

 Prihlasovanie 
jednotlivých mužstiev do no
vého ročníka 
Malokarpat
skej hokej
balovej ligy 
v Pezinku je 
možné 
do 31. 8. 2020 na
mhblpezinok@gmail.com. 
Predpokladaný začiatok se
zóny je naplánovaný na dru
hú polovicu septembra.

Termín Deň Zväz Súťaž Domáci Hostia

23. 8. o 17:00 Nedeľa BFZ Muži A OFK Dunajská 
Lužná PŠC Pezinok (A)

29. 8. o 17:00 Sobota BFZ Muži A ŠK Bernolákovo PŠC Pezinok (A)

30. 8. o 17:00 Nedeľa ObFZ Muži B PŠC Pezinok (B) FC Záhorská Ves

2. 9. o 17:00 Streda BFZ Muži A PŠC Pezinok (A) FK Rača Bratislava

6. 9. o 16:30 Nedeľa BFZ Muži A FK Slovan Most    
pri Bratislave (A) PŠC Pezinok (A)

6. 9. o 16:30 Nedeľa ObFZ Muži B FC Suchohrad PŠC Pezinok (B)

12. 9. o 16:30 Sobota BFZ Muži A PŠC Pezinok (A) FC Rohožník (A)

12. 9. o 16:30 Sobota ObFZ Muži B PŠC Pezinok (B) ŠK Gajary

15. 9. o 16:30 Utorok ObFZ Muži B PŠC Pezinok (B) FC Zohor

20. 9. o 16:00 Nedeľa BFZ Muži A Lokomotíva Devín  
ska Nová Ves (A) PŠC Pezinok (A)

20. 9. o 16:00 Nedeľa ObFZ Muži B FK Malé Leváre PŠC Pezinok (B)

26. 9. o 16:00 Sobota BFZ Muži A PŠC Pezinok (A) MFK Rusovce

27. 9. o 16:00 Nedeľa ObFZ Muži B PŠC Pezinok (B) TJ NV Pernek

Zápasy 
 PŠC Pezinok

 Domáce zápasy
 CFK PezinokCajla

Ide o preteky medzi štyrmi kra
jinami, avšak maďarská repre zentá
cia nakoniec ne štartovala. Body pre 
svoju krajinu získali plavci, kto
rí sa umiestnili na 1. až 3. mieste. 
Na dvojdňové preteky v termíne 18. 
a 19. júla sa kvalifikovala juniorka 
Veronika Behalová (2005) z Plavec
kého klubu Pezinok. Veronika zís
kavala nové skúsenosti a zároveň si 
zaplávala  hneď v prvý deň osobný 
rekord v dis ciplíne 100 m voľný spô

sob. Na 200 m motýlik sa umiest
nila na 3. mie ste, čím pre Sloven
sko získala cenné body.

Druhý deň obsadila Veronika 
dvakrát 4. miesto (200 m voľný 
spôsob a 100 m motýlik). Aj keď si 
v oboch disciplínach počínala veľmi 
dobre, v zá vere chýbalo pár síl na  
3. miesto. Veronike ďakujeme za 
krásnu reprezentáciu.

Ďalším úspešným plavcom je 
Alex Mizerák (2003), ktorý sa špe
cializuje na diaľkové plávanie. V let
ných mesiacoch júl, august absol
voval sériu pretekov pod názvom 
Sloven ský pohár v diaľkovom plá
vaní na otvorenej vode. Na 3. kole  
7. augus ta v Ľuboreči týchto pre
tekov si Alex vyplával bronzo
vú medailu v disciplíne na 5 km  
v osobnom rekorde s časom 1 hodi
na, 12 minút, 40 sekúnd. 

Medaily odovzdávala Martina 
Moravcová, ktorá trávi leto s rodi
nou na Slovensku. Alexovi držíme 
palce v ďalších kolách.

Text a foto: 
N. Kúdelová 

Naši plaveckí 
juniori 
zbierali body 
v Rakúsku
» Slovenská plavec-

ká juniorská repre-
zentácia vycesto-
vala 17. júla do Ra-
kúska na Duel IN 
The Pool – Mária 
Enzersdorf 2020 – 
medzinárodné pre-
teky 4 krajín, kde 
sa stretli reprezen-
tanti z Rakúska, 
Čiech a Slovenska.


