
Mesto ešte v  septembri zrealizovalo 
opravu strechy nad šatňami futbalových 
hráčov, do ktorých pravidelne zatekalo, 
čím sa znehodnocoval priestor určený 
pre domáce mužstvo i  hostí. Následne 
sa v rámci dobrovoľníckej akcie obnovil 

náter všetkých zábradlí v areáli a v  sú-
časnosti prebieha rekonštrukcia tribúny, 
ktorá spočíva vo výmene latovania na 
sedenie, výmene plechového opláštenia 
a strechy. Zároveň sa odstraňuje  koró-

......... Rýchla správa

#covid-19

Epidemiologická 
situácia 
v Pezinku

Mesto neustále monitoruje vývoj epidemiologickej situácie v Pezin ku a okolí. V súčasnosti sa situácia mení predovšet-
kým v školských zariadeniach. Ku dňu tlače (21. 10. 2020) sa z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb na ocho-
renie COVID-19 nachádzali v karanténe: ZŠ Bielenisko, jedna trieda ZŠ Kupeckého (5. ročník), dve triedy ZŠ Fándlyho  
(3. a 9. ročník) a školská kuchyňa, jedna trieda ZŠ Orešie (7. ročník) a dve triedy MŠ Svätoplukova. Mesto postupuje 
podľa usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
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v areáli futbalového ihriska na cajle prebieha rekonštrukcia, ktorú 
ocenia nielen hráči, ale aj futbaloví fanúšikovia. opravou prešla stre-
cha nad šatňami, zábradlia v podobe nového náteru a aktuálne sa rea-
lizuje renovácia tribúny.

„Kanalizácia v Grinave má po dvad sia
tich rokoch naozaj zelenú,” uviedol primá-
tor mesta Igor Hianik. Zároveň ocenil, 
že politické rokovania nabrali korektný 
spád a rešpektujú stratégiu rozvoja mes-

ta aj potreby obyvateľov. „Veľmi si preto 
vážim súčasných partnerov a nové vedenie 
BVS, ktoré predostrelo kroky na postupné 
ozdravenie spoločnosti s jasným zámerom 
zrealizovať to, na čo ľudia čakali dvadsať 

rokov. Napredujeme krok po kroku s cieľom, 
aby konečne aj veľké projekty mali zelenú. 
Som šťastný, že Grinava bude mať kanali
záciu, ktorá nekončí pri volebných sľuboch.”

Generálny riaditeľ Bratislavskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s., (BVS) Peter 
Olajoš potvrdil, že sa projekt kanalizácie 
v mestskej časti Grinava, ktorý sa podľa 
historickej pamäte BVS začal ešte v roku 
2008, stáva realitou. „Sľúbili sme ľuďom, 

 Kanalizácia v Grinave
   dostala zelenú 

 Mesto opravuje futbalový 
 štadión na Cajle

 chýbajúca kanalizácia v mestskej časti Grinava je v pe-
zinku „horúcou” témou už viac ako dve desaťročia. nové 
informácie, podľa ktorých sa má s jej realizáciou začať 
v  marci 2021, priniesla tlačová beseda pred sta viteľov 
mesta, zástupcov Bvs, a. s., a  jej  akcionárov. 

Pokračovanie na strane 2
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Mesto má byť pre ľudí, fragment pe-
šej zóny chce podporiť atraktivitu ve-
rejných priestorov Pezinka, vytiahnuť 
ľudí von, sprostredkovať nové vnemy. 
Pôvod ne mali byť kvetináče aj so stro-
mami osadené od 16. do 22. septembra 
k Európskemu týždňu mobility, no dodáv-
ka stromov sa oneskorila. V tomto týžd-
ni majú každý rok mestá a  obce šancu 
podporiť ekologickú dopravu, dať pred-
nosť najmä pešej chôdzi a  cyklistike. 
Môžu tak znížiť emisie uhlíka a zlepšiť si 
kvalitu ovzdušia, čomu napomôže nová 
zeleň, tiež je to príležitosť, ako si sprí-
jemniť okolie, overiť v praxi nejakú myš-
lienku. Tu išlo o  snahu upokojiť ulicu, 
rozšíriť, zazeleniť a zútulniť oddychový 
verejný priestor, ktorého vonku nie je 
nikdy dosť, a  špeciálne v  súčasnej ťaž-
kej pandemickej situácii. Zámerom bolo 
tiež vytvoriť prostredie, aby sa na ulici 
navodila atmosféra ako v minulosti, keď 
tam stromy boli. Mesto na tento účel 
vy bralo jaseňovec metlinatý, pretože ne-
trpí žiadnymi chorobami ani škodcami 
a staršie stromy sú odolné voči chladu. 
No sú tu aj ďalšie dôvody. Ide o stred-
ne veľký okrasný listnatý strom, ktorý 
v mladosti rastie rýchlo bez ohľadu na 
to, či je na slnku, či v polotieni, a dorastá 
do výšky asi deviatich metrov. Jaseňo-
vec má zaujímavé plody v teplých odtie-
ňoch a spomedzi veľmi malého počtu 
druhov kvitne uprostred leta. Na začiat-
ku júla sa množstvo jeho zelenožltých  
a výrazne žltých kvetov spája do dlhých 
veľkých súkvetí. Tieto súkvetia sú veľmi 
atraktívne a sú v kontraste so zelenými 
listami. Aj keď sa na M. R. Štefánika per-
spektívne uvažuje o obnovení stromora-

dia, sú na to vhodné viaceré druhy stro-
mov, ako lipa, agát alebo javor, vysade-
né jaseňovce tu nemusia byť konečným 
druhom, tie čaká presadenie do terénu. 
V prípade obnovy trvalej výsadby stro-
moradia v rastlom teréne bude potrebné 
stanoviť koncepciu revitalizácie zohľad-
ňujúcej historický kontext a spracovanú 
dokumentáciu, kde bude určený druh 
náhradnej výsadby.

 Metóda pop up urbanizmu, ktorá vy-
užíva experiment, farebný kontrast, nie 
je neštandardná v európskych mestách, 
má vyvolať diskusiu a následne partici-
páciu obyvateľov. Kvetináče sa mnohým 
zdajú farebne nevhodné a extravagant-
né. „Áno, farby vyvolávajú emócie, či je to 
červená, žltá, zelená, no sú to tiež farby 
mesta. Výrazná farba sa používa aj v iných 
historických mestách v zahraničí, aby bolo 
odlíšiteľné, čo je historická štruktúra a  čo 
moderný dizajn. Je to dočasné riešenie na 
to, aby sa konečne reálne začalo komuni
kovať, či Štefánikova ulica a v ktorom ho
rizonte má byť pešia zóna. Zatiaľ nám vy
chádza, že doprava musí tadiaľ prechádzať, 
čiže treba skôr hľadať len formy, ktoré zóny 
odbremeniť od parkovania,” povedal pri-
mátor Igor Hianik. 

Prekliatím súčasnej doby je, že áut je 
pomaly viac než ľudí, jazdíme nimi vša-
de,  chceme ich mať zaparkované hneď 
pri dome, pri obchode. No trendom je 
aj zredukovanie áut v mestách, umožniť 
prístup do historických centier hlavne 
chodcom a  cyklistom. Na eliminovanie 
áut sa využívajú parkovacie domy a zá-
chytné parkoviská. Takéto riešenie je ne-
vyhnutné aj v Pezinku. Ide o to, aby ľu-
dia trávili čo najviac času vonku, a radi.

No primátor víta búrlivú reakciu ob-
čanov: „Treba diskutovať, treba  ten prie
stor zažiť. Myslím si, že tak, ako prišiel život 
pred radnicu, kde bola kedysi cesta a chodili 
tam autá, aj v tejto polohe je priestor, aby 
tu vznikali spoločenské a bezpečné aktivi
ty, a nielen parkovanie áut.” Keď sa človek 
dnes prejde po pamiatkovej zóne Pezin-
ka, dominujú tu autá. Ulica M. R. Štefá-
nika je časť pamiatkovej zóny, rušná jed-
nosmerná ulica, ktorá by mohla byť viac 
upokojená, slúžiť hlavne chodcom na od-
dych, kultúru, na  nasávanie atmosféry 
mesta na lavičke, pri kávičke, koláčiku 
(nielen v tieni dodávky), alebo po návšte-
ve knižnice či výstavy, aj cenné historické 
budovy s malebnými fasádami by lepšie 
vyzneli. Na druhej strane, ľudia tu býva-
jú, pracujú aj podnikajú, preto sú tu služ-
by, banky, obchody, rýchle občerstvenie, 
cukrárne, treba umožniť zásobovanie.

Pezinok teda na komplexné dotvore-
nie verejných priestorov a úpravu centra 
na pešiu zónu ešte len čaká. Bolo by veľ-
kým prínosom, ak by sa pešia zóna vy-
tvorila spolu aj s celým Radničným ná-
mestím, no téma pešej zóny musí prejsť 
viacvrstvovou diskusiou o tom, ako a na  
čo má slúžiť a kde presne je pre ňu naj-
vhodnejšie miesto. Namieste by boli aj 
návrhy, ktoré by mohli vzísť z architek-
tonicko-urbanistickej súťaže. Samozrej-

me, súvisí to s rôznymi komplikovanej-
šími témami zo životného prostredia, 
s  časovaním dopravnej obsluhy obcho-
dov a jej intenzitou, s množstvom a vy-
váženosťou zelene. Kvetináče začali dis-

kusiu o  verejnom priestore, zámer bol 
pozitívny, chceli prispieť k  zlepšeniu  
a byť prvou lastovičkou perspektívnej 
pešej zóny. 

text: i. Dorotjaková, foto: -red- 
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zia z pôvodnej oceľovej konštrukcie, aby 
mohla dostať nový náter. V zmysle pro-
jektu statiky sa vyrobí i zosilnenie streš-
nej konštrukcie. Súčasťou stavebných 
prác, ktoré prebiehajú na tribúne, je aj 

oprava strechy nad šatňou rozhodcov, 
ktorá sa nachádza pod tribúnou, zaizo-
lovanie proti daž ďovej vode a omietnu-
tie bočných výmuroviek.

Rekonštrukcia štadióna je investič-
ným projektom mesta. Práce na oprave 

tribúny, ktoré by mali byť ukončené do 
konca novembra, realizuje víťaz verej-
ného obstarávania – firma DUVYSTAV,  
s. r. o., v zmluvnej cene 61 778,68 €.

text: -nb-,
foto: -red- 
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 Mesto opravuje futbalový  štadión na Cajle

že peniaze zo zvýšených cien vodného a 
stočného budú cítiť v novej alebo opravenej 
infraštruktúre. Ak všetko pôjde dobre, tak 
zhotoviteľa budeme mať vybraného do kon
ca tohto roku. V prípade, ak dostaneme vý
nimku na prácu v zime, tak začneme kopať 
hneď, ako nám  to počasie dovolí, ak nie, tak 
až v marci 2021.”

Ide o prvú etapu výstavby – odkana-
lizovanie oboch strán Myslenickej ulice  
od križovatky pri Kauflande až po 
odbočku na Slovenský Grob – na ktorú 
sa postupne bude napájať celá mestská 
časť. Predpokladaný čas výstavby prvej 
etapy je približne dva roky, počas kto-
rých však budeme musieť rátať aj s do-
pravnými obmedzeniami. „Toto je veľmi 
zaťažený hlavný ťah, ktorý slúži na  pre

sun či už Pezinčanov, ale aj ľudí z  Modry 
a z okolitých obcí na smer Bratislava. Dnes 
môžeme hovoriť o intenzite cez 23 000 áut, 
čo je naozaj veľmi veľa. Pezinok pocíti ob
medzenia, bude to aj tranzitná doprava, 
budú musieť byť naplánované aj obchádz
ky. Verím, že aj kompetentní pochopia, že 
obchvat Pezinka je veľmi dôležitý,” uviedol 
primátor.

Projekt výstavby novej kanalizač-
nej infraštruktúry v  Grinave, ktorého 
investorom je BVS, bude v  prvej etape 
stáť približne 2,7 milióna eur. Nasledo-
vať budú ďalšie štyri etapy. Tie by mali 
byť ukončené do piatich rokov. Keďže 
výstavba kanalizácie si vyžaduje rozko-
pávky ciest, mesto Pezinok plánuje sú-
bežne realizovať aj dažďovú kanalizáciu, 
cyklochodníky a zelené plochy.

 Kanalizácia v Grinave 
 dostala zelenú
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poslanci mestského zastupiteľstva pezinok za mestskú časť Grinava – 
milan Grell a Draho mír Šmahovský – vyjadrili v me ne občanov vďaku za 
posun v realizácii kanalizácie i za dlhoročnú spoluprácu všetkým, ktorí 
sa na projekte doteraz podieľali.

„Ak som dostal mandát od obyvateľov miestnej časti Grinava na to, aby som ich za
stupoval, tak si myslím, že mám aj mandát na to, aby som poďakoval za svojich voličov 
všetkým týmto pánom a dámam, ktorí sa pričinili na takýto obrovský krok, obrovský 
posun, pretože dvadsať rokov čakania a dvadsať rokov termínov, sľubov, že už to príde, 
je naozaj veľmi dlho a veľa ľudí už prestalo veriť tomu, že kanalizácia vôbec bude. No 
a teraz, pred tlačovou besedou, keď som sa rozprával s pár ľuďmi, tak dosť neveriacky 
točili hlavou, že asi sa to nepodarí, asi to nebude, ale toto je realita, za ktorú som naozaj 
vďačný a v rámci Grinavy a obyvateľov Grinavy, miestnej časti Pezinka, chcem týmto 
poďakovať,” uviedol na tlačovej besede poslanec za Grinavu Milan Grell.

• • •
„Ďakujem všetkým, ktorí za tých 14 rokov so mnou a s mestom Pezinok spolupra

covali na príprave všetkých krokov, technických a písomných náležitostí potrebných na 
samotnú realizáciu výstavby kanalizácie v Grinave. Od vysporiadania pozemkov pod 
budúcou kanalizáciou, podpisovania zmlúv o vysporiadaní pozemkov, prípravy projek
tovej dokumentácie až po stavebné povolenie. 18. september 2020 je určite veľ mi vý
znamný deň pre všetkých, ktorí nie 20, ale 30 rokov čakajú na odkanalizovanie miestnej 
časti Grinava v meste Pezinok.

Verím, že to, čo bolo povedané na tlačovej konferencii, sa aj čo najskôr naplní. Preto 
treba poďakovať aj bývalým poslancom, Romanovi Šmahovskému, pracovníkom mes
ta Pe zinok z oddelenia výstavby a životného prostredia p. Klimentovej, p. Kľučikovej, 
bý valému primátorovi mesta Pezinok Oliverovi Solgovi, ale najmä dobrovoľníkom  
z radov občanov p. Františke Štrbovej, p. Štefanovi Handreichovi, p. Ivete Bulavovej  
a ich rodi nám, ktorí pomáhali pri podpisovaní zmlúv pri vysporiadaní pozemkov a pre
sviedčali občanov miestnej časti o nevyhnutnosti realizácie tohto projektu a jeho význa
me pre kvalitný život v miestnej časti a zabezpečenia zdravého a čisté ho životného pro
stredia,” vyjadril sa pre redakciu novín Drahomír Šmahov ský v súvislosti s novými 
informáciami o rea lizácii kanalizácie v Grinave.

text a foto: -red-

Kvetináče v centre 
Pezinka rozvírili 
diskusiu

v mestskej pamiatkovej zóne na ulici m. r. Štefánika v pezinku mesto 
dočasne umiestnilo veľkorozmerné farebné kvetináče so stromami, vy-
medzilo verejný priestor pre chodcov, pribudnú aj lavičky. situácia si vy-
žiadala zredukovanie parkovacích miest a nové dopravné značenie. ku 
kvetináčom v pamiatkovej zóne v pezinku neostali občania ľahostajní, 
na sociálnej sieti rozvírili diskusiu.
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•  obmedzenie voľného pohybu návštev  
v budove MsÚ

•  meranie telesnej teploty všetkým oso-
bám, ktoré vstupujú do budovy MsÚ

•  povinnosť prekrytia horných dýcha-
cích ciest tvárovým rúškom

•  dodržiavanie bezpečnej povinnej 
vzdia lenosti 2 metre počas čakania na 
vybavenie

•  pri vstupe do budovy aplikovanie vstu-
pujúcim osobám dezinfekcie na ruky

•  každý klient dostane po vstupe do bu-
dovy lístok s poradovým číslom

Regulovanie vstupu občanov do bu-
dovy MsÚ a dohľad nad dodržiavaním 
hygienických opatrení vykonávajú prí-
slušníci Mestskej polície Pezinok.

ostatné pracoviská msú
Ostatné pracoviská MsÚ poskytu-

jú služby občanom najmä elektronicky 
(emailom) a telefonicky, pri neodklad-
ných záležitostiach aj osobne po pred-
chádzajúcej telefonickej dohode občana 
s pracovníkom príslušného oddelenia 
či referátu. Zoznam emailových adries 
a telefónov na zamestnancov MsÚ je  
k dispozícii na webovej stránke mesta.

vybavovanie občanov 
mimo úradných hodín

Občania nevyužívajúci elektronickú 
komunikáciu môžu mimo úradných ho-
dín, kedy sa do budovy MsÚ nedostanú 
osobne, aj naďalej svoje žiadosti  vložiť 
do obálky a obálku následne vhodia do 
označenej poštovej schránky, ktorá sa 
nachádza na pravej strane pred vstupom 
do úradu (vedľa schránky Mestskej polí-
cie Pezinok).

Poštová schránka je každý pracovný 
deň kontrolovaná pracovníkmi podateľ-
ne, ktorí následne žiadosť občana zae-

vidujú, postúpia na príslušné oddelenie 
alebo referát a občana následne telefo-
nicky alebo emailom kontaktuje zod-
povedný pracovník MsÚ. 

       -red-

v zmysle § 9a ods. 2, ods. 5, ods. 9  
zákona č. 138/1991 Zb. zverej-
ňuje mes to pezinok zoznam pre-
vodov a nájmov, ktoré na svojom 
rokovaní dňa 26. 11. 2020 prero-
kuje mestské zastupiteľstvo:

prevody
Novovytvorený pozemok v k. ú. Pezi-

nok, lokalita Muškát II., novovytvorená 
parcela č. 2043/82 vo výmere 3 m2 od-
delená od parcely KN reg. „C” č. 2043/51 
evidovanej na liste vlastníctva č. 10434.

Novovytvorená parcela v k. ú. Pezi-
nok, lokalita Na Bielenisku, novovytvo-
rená parcela č. 734/40 vo výmere 82 m2 
oddelená od parcely KN reg. „C” č. 734/1 

evidovanej na liste  vlastníctva č. 8113.
Novovytvorená parcela v k. ú. Pezinok,  

lokalita Slnečné údolie, novovytvorená 
parcela č. 6584/9 vo výmere 11 m2 odde-
lená od parcely KN reg. „C” č. 6584/1 evi-
dovanej na liste vlastníctva č. 4234.

Pozemok v k. ú. Pezinok, lokalita 
Dre várska ulica, parcela KN reg. „C” č. 
2910/17 o výmere 299 m2 a parcela KN 
reg. „C” č. 2910/20 o výmere 107 m2 evi-
dované na liste vlastníctva č. 4234.

Pozemok v k. ú. Pezinok, lokalita Faj-
galská cesta, parcela KN reg. „E” č. 3648 
o  výmere 474 m2 evidovaný na liste 
vlastníctva č. 10434

Novovytvorený pozemok v k. ú. Pezi-
nok, lokalita Stupy, novovytvorená par-

cela KN reg. „C” č. 6584/10 vo výmere  
8 m2, novovytvorená parcela KN reg. „C” 
č. 6584/11 vo výmere 511 m2 a časť par-
cely KN reg. „C” č. 6584/1 o výmere 18 m2 
evidovanej na liste vlastníctva č. 4234.

Pozemok v k. ú. Pezinok, lokalita are ál 
bývalého poľnohospodárskeho družstva  
v  Pezinku, parcela KN reg. „C” č. 
2418/160 o výmere 98 m2 evidovaný na 
liste vlastníctva č. 10434.

Novovytvorený pozemok v k. ú. Pezi-
nok, lokalita Cajlanská ulica, novovytvo-
rená parcela č. 1195/4 vo výmere 68 m2 
oddelená od parcely KN reg. „E” č. 314/1 
evidovanej na liste vlastníctva č. 10434.

Novovytvorený pozemok v k. ú. Pezi-
nok, lokalita Cajlanská ulica, novovytvo-
rená parcela č. 1195/5 vo výmere 68 m2 
oddelená od parcely KN reg. „E” č. 314/1 

evidovanej na liste vlastníctva č. 10434.
Novovytvorený pozemok v k. ú. Pezi-

nok, lokalita Cajlanská ulica, novovytvo-
rená parcela č. 1350/8 vo výmere 28 m2 

oddelená od parcely KN reg. „E” č. 314/1 
evidovanej na liste vlastníctva č. 10434.

nájmy
Prenájom záhradky v k. ú. Pezinok, lo-

kalita Drevárska ulica, časť parcely reg. 
„E” 1859, o výmere 150 m2, evidovaná na 
liste vlastníctva  č. 10434

lehota na podávanie cenových 
ponúk: 2. 11. 2020.

Bližšie informácie nájdete na: 
www.pezinok.sk, 
alebo na úradnej tabuli.

právny referát msú

SAMOSPRÁVA

Najbližší termín zberu veľkých spo-
trebičov priamo z adresy bydliska je na-
plánovaný na sobotu 7. novembra 2020  
v čase od 8.00 do 12.00 h. Objednávku 
na zber treba vystaviť najneskôr 2 dni 
pred termínom zberu, teda najneskôr 
vo štvrtok 5. novembra 2020. Práve tzv. 
bielu techniku majú ľudia často problém 

zaviezť na zberný dvor, pretože je ťažká  
a do bežného osobného auta sa nezmes-
tí. Pezinčania sa tak budú môcť pohodl-
ne, ekologicky a zadarmo zbaviť naprí-
klad chladničiek, mrazničiek, umývačiek 
riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr, ale 
aj varných dosiek, mobilných klimatizá-
cií, radiátorov, ohrievačov či vysávačov. 

Ak nahlásia do zberu aspoň jeden väčší 
spo trebič, spolu s ním mu odvezú aj 
iné menšie spotrebiče.

proces zberu elektrodopadu
Spotrebiče je potrebné pred ich odo-

vzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu 
z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. 
V deň zberu ich vyložte do vchodu by-
tovky alebo za bránu domu. Prepravco-
via vám zatelefonujú alebo zazvonia na-
zvonček. Následne spotrebiče naložia a 
odvezú na ekologickú recykláciu. „Je dô

ležité, aby obyvatelia spotrebiče nevyklada li 
na ulicu. Mohli by sa k nim tak dostať ne
legálni zberači, ktorí ich nezrecyklujú. Na
miesto toho ich rozoberú na hodnotné sú
čiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča 
porozhadzujú po okolí, čím vytvoria čierne 
skládky,” vysvetľuje Jana Nahálková, PR 
manažérka ENVIDOMU.

Čo sa nezbiera?
Nezbierajú sa televízory a počítačové 

monitory. Pre ich ekologickú likvidáciu 
ich odneste na zberný dvor. Tam prijíma-

jú počas celého roka všetok elektrood-
pad. Výhodným spôsobom, ako sa ekolo-
gicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, 
je hneď pri kúpe nového využiť službu 
spätného zberu cez predajne elektros-
potrebičov.

Bezplatný zber elektroodpadu posky-
tuje mestu zmluvný partner ENVIDOM- 
Združenie výrobcov elektrospotrebičov 
pre recykláciu. Zber sa bude uskutočňo-
vať vždy raz mesačne. V prípade, že bude 
oň zvýšený záujem, tak aj častejšie. Po-
slednýzber elekroodpaduv tomto roku je 
naplánovaný na 5. decembra.

-red/envidom- 

návrh zníženia nájomného 
v nebytových priestoroch 
a na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta pezinok v súvislosti 
s pandémiou covid-19

Mestské zastupiteľstvo uznesením 
č. 1-82/2020 schválilo zníženie nájom-
ného v  nebytových priestoroch a  na 
pozemkoch pod terasami vo vlastníc-
tve Mesta Pezinok v  súvislosti s  pan-
démiou COVID-19 o 50 %, ak uží vanie 
predmetu nájmu bolo podstat ne ob-
medzené zákazom vstupu verejnosti, 
uzavretím, alebo bolo jeho užívanie 
sťažené v súvislosti so zamedzením 
ná sledkov šírenia nákazlivej choroby  
COVID-19. Schválilo tiež pravidlá pre 
podávanie žiadostí pre žiadateľov, kto-
rí mali uhradené nájomné, splnené 
daňové povinnosti a finančné záväzky 
voči Mestu Pezinok a zaznamenali po-
kles tržieb.

návrh na prijatie návratnej 
finančnej výpomoci 
z ministerstva financií sr

V  súčasnej pandemickej situácii 
mes tá môžu využiť kapitálové výdavky 
na riešenie bežných problémov. Mest-
ské zastupiteľstvo v  Pezinku uzne-
sením č. 1-83/2020 schválilo prijatie 
návratnej bezúročnej finančnej pôžič-
ky z Ministerstva financií Slovenskej 
republiky vo výške 528  107 € s  tým, 
že sa využije na prefinancovanie mo-

dulovej prístavby základnej školy,   
mo dernizáciu jazykovej učebne ZŠ Na 
bielenisku, na modernizáciu fyzikálnej  
učebne ZŠ Kupeckého a na rekon-
štrukciu kotolne na MsÚ, ktoré mali 
ísť pôvodne z vlastných zdrojov mesta. 
Splatnosť pôžičky bude prebiehať poč-
núc rokom 2024 v  štyroch splátkach, 
trikrát po 132 026 € a raz po 132 029 €  
vždy do  31. 10., štyri roky po sebe. 

V sú vislosti s prijatím pôžičky poslanci 
pri jali rozpočtové opatrenie – vrátiť fi-
nančné prostriedky vo výške 528 107 € 
do rezervného fondu.

návrh vZn č. 10/2020 o miestnom
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

Od 1. januára 2021 budú pre mestá 
a obce zvýšené poplatky za skládkova-
nie odpadu, majú uloženú povinnosť 
zberu kuchynského BIO odpadu, aj tú-
to položku treba zahrnúť do nákladov 
pre výpočet miestneho poplatku, pri-
budlo zabezpečenie zhodnocovania od-
padov. Sadzby za miestny poplatok a za 
komunálne odpady boli v Pezinku na-
posledy nastavené v roku 2007, na vte-
dy platné zákony a ceny. Od roku 2021 

podľa navrhovaného VZN o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady zaplatí obyvateľ 
mesta v rodinnom dome ročnú sadzbu 
33 €, čo je viac o 7,742 € ročne, obyvateľ 
mesta v bytovom dome zaplatí 38,98 €  
ročne, čo je 10,068 € viac ako doteraz. 
Za chatu si vlastník, obyvateľ mes-
ta zaplatí 38,98 € ročne, čo je 23,17 €  
viac ako doteraz. Za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady zaplatí 
právnická osoba a podnikateľ poplatok 
vo výške 0,025 € za liter komunálnych 
odpadov vrátane drobných staveb-
ných odpadov a za bioodpad – vytrie-
dený z  komunálneho odpadu sadzbu 
vo výške 0,0044 € za liter podľa poč-
tu vývozov a veľkosti zbernej nádoby. 
Nové VZN o  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na rok 2021, kde sa navrhuje 
zvýšenie sadzieb za komunálny odpad 
v  Pezinku, bolo vypracované v súvis-
losti s novoprijatými zákonmi. Mesto 
v  roku 2019 dotovalo odpadové hos-
podárstvo sumou 200-tisíc,  v  roku 
2020 bude sumou až 300-tisíc. Ak by 
sa poplatky za odpad v  Pezinku od  
1. januára 2021 nezvýšili, mesto by ho 
muselo v roku 2021 dotovať sumou až 
pol milióna eur. Cieľom je vyrovnať od-
padové hospodárstvo mesta tak, aby 
výdaje kryli príjmy. Sumu pol milióna 
chce ale investovať do troch oblastí: 
tretinu do odpadového hospodárstva, 
ako čierne skládky, stojiská, a pod., 
druhá tretina by sa investovala do na-
výšenia dotácií v oblasti športu, kultú-
ry a sociálnych vecí, čo je až 100 % ná-
rast, tá posledná tretina by bola inves-
tovaná do obnovy údržby infraštruktú-
ry chodníkov. Mestské zastupiteľstvo 
v  Pezinku uznesením č. 1-95/2020 
schválilo Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 10/2020 o  miestnom poplatku  
za komunálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady.

i. Dorotjaková

 Zastupiteľstvo
 sa stretlo na ôsmom
 riadnom zasadnutí

mestské zastupiteľstvo v pezinku sa zišlo vo štvrtok 24. septembra 2020 
na riadnom zasadnutí, aby prerokovalo plánovaný program. Zasadnutie 
msZ otvoril a viedol primátor igor hianik. najdôležitejšie body chceme 
priblížiť čitateľom pezinčana.

 Mestský úrad Pezinok funguje 
v upravenom režime

vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje mestský úrad 
pezinok (msú) v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu 
ochorenia coviD-19. úrad funguje od štvrtka 15. októbra v upravenom 
režime s nasledovnými sprísnenými opatreniami:

 Nová služba: Bezplatný zber elektroodpadu priamo z bydliska
pre obyvateľov pezinka bude od novembra k dispozícii celoročný bez-
platný zber veľkých a ťažkých spotrebičov najmä zo skupiny tzv. bielej 
techniky. stačí sa minimálne 2 dni pred termínom zberu objednať cez 
stránku www.zberelektroodpadu.sk.

»

celé zasadnutie msZ sa dá pozrieť na:https://www.youtube.com/watch?v=lnFrhQyG39m&feature=youtu.be
Zápisnicu z msZ si možno pozrieť na: https://m.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-09-24/zapisnica_msz2020-09-24.pdf

termín najbližšieho zasadnu-
tia mest ské ho zastupiteľstva 
pezinok bude uverejnený na 
webovej stránke mesta.

VÝZVA
regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v  Bratislave 
podľa § 12 ods. 2 zákona nr sr 
č. 355/2007 Z. z. vyzýva všetky 
fyzické osoby – občanov, fyzické 
osoby – podnikateľov a právnické 
osoby, vykonať celoplošnú jesen-
nú deratizáciu (reguláciu živočíš-
nych škodcov) v  období od 1. 10. 
do 30. 11. 2020 ako opatrenie na 
predchádzanie vzniku a  šíreniu 
prenosných ochorení, s tým, že:
•  obce vykonajú deratizáciu v  objek-

toch a na verejných priestranstvách 
v správe alebo majetku obcí;

•  fyzické osoby – podnikatelia a práv-
nické osoby vykonajú deratizáciu 
v ich alebo nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolektorových 
rozvodoch a  areáloch určených na 
podnikanie a bývanie, vrátane škol-
ských, zdravotníckych, športovo-re-
kreačných, telovýchovných a kultúr-
nych zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, bytových a  polyfunkčných 
domov, administratívnych budov, 
skladov i skládok odpadov; 

•  fyzické osoby – občania vykonajú de-
ratizáciu na pozemkoch a objektoch 
využívaných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok výskytu 
hlodavcov aj v pivničných a prízem-
ných priestoroch rodinných domov 
a objektov určených na bývanie.

sankcie za nevykonanie 
deratizácie

Fyzická osoba sa dopustí priestup-
ku a fyzická osoba – podnikateľ alebo 
právnická osoba sa dopustí správneho 
deliktu na úseku verejného zdravotníc-
tva nevykonaním nariadenej re gulácie 
živočíšnych škodcov. Za prie stupky 
a správne delikty možno uložiť pokutu: 
a)  fyzická osoba – do 1659 € a v blo-

kovom konaní do 99 €
b)  fyzická osoba – podnikateľ alebo  

právnická osoba – od 150 € do 
20 000 €.
Priestupky a správne delikty prejed-

návajú a pokuty za ne ukladajú v roz-
sahu svojej pôsobnosti úrad verejného 
zdravotníctva, regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva a orgány verejné-
ho zdravotníctva uvedené v § 3 ods. 1 
písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z. z.

 Prevody a nájmy

»

»

»
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aké boli vaše začiatky vo vino-
hradníctve a vinárstve?

Nadviazal som na tradíciu našej ro-
diny, na prácu starých rodičov z oboch 
strán. V 90. rokoch nám v reštitúcii vrá-
tili prvé vinice. Doma sme rozoberali, čo 
s  nimi. Rodičia odmietli podnikať, ale 
sľúbili, že nám synom budú pomáhať. 
Z  troch chlapcov som v  podnikaní os-
tal sám ja najmladší. Prostredný brat mi 
však je doteraz pomocou a oporou. Dnes 
sme rodinné vinárstvo s  vlastnými vi-
nohradmi. Partnerom mi je moja rodina, 
manželka a dvaja synovia.

ale vzťah k vinohradom ste mali.
Od detstva ma veľmi bavili vinice,  

záhrady, príroda. Oveľa viac ako piv-
nice. Som samouk, ako mnoho sloven-
ských vinárov nemám vinárske vzdela-
nie. Prvé víno som vyrobil v roku 1991. 
Na budúci rok oslávime 30. jubileum. 
V deväť desiatych rokoch bola iná doba, 
začínajúci vinári si radili, pomáhali, de-
batovali o víne. Všetci sme sa učili – Vla-
do Mrva a Peter Stanko, Roman Janou-
šek... Po čase aj Martin Pomfy či Juraj 
Zápražný. Najskôr som sa vinohradom 
a vínu venoval popri práci a v roku 2002 
som si otvoril živnosť.

ako sa vyvíja vinárstvo, kam 
sme  ruje?

Niekedy sa mi zdá, že to je podni-

ka nie len pre nadšencov. Neraz si ne-
vieme poradiť s nespratnými ľuďmi vo  
vinohradoch, ktorí ich berú ako oddy-
chovú zónu a  nevedia pochopiť, že sa  
pohybujú na obrábanej poľnohospodár-
skej pôde. Bojujeme s úradníkmi, ne-
zvládnutým a  nekontrolovaným dovo-
zom vína zo zahraničia, o úrodu nás obe-
rá zver a zlomyseľníci, ktorí ju kradnú.

Dotácie vám nepomáhajú?
Dotácie z Európskej únie majú malo-

karpatskí vinári najnižšie na Slovensku, 
lebo Bratislavský kraj má vysoké HDP. 
Pritom pôda je tu najdrahšia rovnako 
ako pracovná sila. Zohnať robotníkov do 
vinohradu je veľký problém. A obyvate-
lia Bratislavy, ktorí by mohli cez víkend 
prísť na vínnu turistiku, odchádzajú do 
svojich rodných miest...

víno však získava na popularite...
Kultúra pitia môže rásť len so sol-

ventnosťou zákazníkov a u nás ľudia po-
zerajú, čo si môžu dovoliť. Aj súčasná si-
tuácia s pandémiou tlačí vinárov ku dnu 
tak ako celú oblasť gastronómie. Fakt 
je ten, že filozofia konzumácie vína sa 
zmenila. Dnes chce zákazník nielen pri 
víne, ale pri všetkých potravinách zdravé 
a naturálne produkty. Tomu sa musíme 
prispôsobiť.

takže to, čo chcel zákazník pre 
pár rokmi, dnes už neplatí?

Presne. Spolu s  nimi som prešiel 
nie koľkými vývojovými fázami. Spo-
čiatku sme boli očarení štýlom rakús-
keho vo ňavého rýchlopitného ví na, 
ktorého ce na zohľadňuje to, čo ponú - 
ka. Ľudia sa  pri ňom zabávajú, nefi-
lozofujú o  ňom. Potom sme z týchto 
uniformných vín prešli k  poznaniu, 
že kvalita sa rodí vo vinohrade. V piv-
nici mu môžeme pomôcť, ale zrod je 
vo vinici. Preto treba investovať do vi-
nohradov a  starať sa o  ne, tam urobiť 
maximum. Dať im starostlivosť, ručnú 
prácu, znižovať potrebu postrekov. Za 
tie roky som sa naučil rozpoznať názna-
ky prírody a počasia, aby som vystihol 
tú správnu chvíľu na mulčovanie, po-
streky... Dnes už viem hospodáriť s vla-
hou, vzdušným dusíkom, viem predĺžiť 
dobu postrekov. Vinohrad dáva signá-
ly, čo potrebuje, a keď tam človek dlho 
žije, naučí sa ich čítať.

hovorí sa, že pre vinára je najlep-
šie víno to predané.

Víno je investícia, kým sa fľaša predá, 
sú v nej viazané vinohradníkove penia-
ze. Moja babka tvrdila, že treba mať jed-
nu úrodu vo vinohrade, druhú v pivnici, 
ktorú treba predávať, a  tretiu v  banke. 
Vtedy je človek nezraniteľný. Potvrdilo 
sa to, keď mi ľadovec zničil úrodu a ne-
mal som nové víno. Ani vtedy som ne-
kúpil cudzie hrozno, pretože nikdy som 
nerobil víno z  cudzieho hrozna, iba 
z  vlastného. Každú úrodu dopestujem, 
spracujem, nafľašujem. Všetko som si 
vytvoril, za všetko zodpovedám sám. 
Te ším sa zo svojich úspechov a ak uro-
bím chybu, snažím sa jej v  budúcnosti 
vyvarovať.

Z vašich slov cítiť, že ste hrdý pe-
zinčan.

Áno, som hrdý na to, odkiaľ som a čo 
tu máme. Keď príde niekto do Pezinka, 
nech pije miestne víno. A teším sa, keď 
zákazníci pochvália naše víno a chcú si 
ho opäť kúpiť.

Čo by vám vinohradníkom a  vi-
nárom pomohlo?

Chýba štátny marketing. Pomohlo 
by, keby sa konečne špecifikovalo, kam 
sa chce slovenské víno dostať. Či chce-
me, aby na Slovensku prežilo vinohrad-
níctvo alebo len vinárstvo, a  čo preto 
urobiť, aby to ďalej fungovalo. A  treba 
vážne  rozmýšľať nad množstvom do-
vozu vína na Slovensko. Aj nad tým, či 
chceme lokálnych vinárov a  ak áno, 
ako ich podporiť spolu s  vínnou turis-
tikou, nech zákazník ochutná, vyberie 
si, čo mu chutí. Ak má slovenské vinár-
stvo prežiť, musí ho štát podporovať, 
a nemyslím len finančne.

aká je v tejto oblasti úloha miest-
nej samosprávy?

Mesto Pezinok sa musí rozhodnúť, či 
má ostať vinohradníckym mestom alebo 
čím sa bude o pár rokov hrdiť, čím bude 
zapísané v  povedomí ľudí? Mesto má 
veľa možností, ako podporiť ľudí, ktorí 
doň prinášajú veľa spoločenských a kul-
túrnych akcií spojených s vínom. A jeho 
podpora by mohla byť významnejšia ako 
tá z EÚ.

kto bude pokračovať vo vašej prá-
ci?

Je snom každého rodiča, ktorý nie-
čo vybuduje, aby mal pokračovateľov. 
Bola by to odmena za jeho prácu  aj za 
výchovu. Synov som nikdy nenútil, aby 
pokračovali v mojej práci. Myslím si, že 
to by bol prvý krok, ako ich od toho odo-
ženiem. Mladší študuje vinohrad níctvo 
a  vinárstvo v  Modre a  starší ten istý 
odbor na vysokej škole v Lednici. Azda 
sa dočkám toho, že im odovzdám kľúče 
a  budem už len pomáhať. Učím synov 
nežiť zo dňa na deň a mať životné isto-
ty. Ja som mal šťastie v rodine, rodičoch, 
tradícii, ktorú mi odovzdali. Práca viná-
ra je životný štýl, pomáhame zachovať 
dedičstvo a ráz krajiny. Vinár má každý 
deň hore nos, nie preto, že je namyslený, 
ale pozerá na oblohu, aké bude počasie. 
Tomu prispôsobuje všetko, a  to môžu 
robiť len ľudia, ktorí majú istý stupeň 
pokory. Nie sme vládcovia sveta, mali  
by sme byť skromní, lebo hocijaká ko-
rona či iné neduhy sú schopné zamávať 
celým svetom.

text: e. k., Ľ. janečka, 
foto: víno skovajsa

SAMOSPRÁVA

MsP INFORMUJE

Privolajte hliadku 
Mestská polícia Pezinok má v spolu-

práci s občanmi záujem neustále zvyšo-
vať bezpečnosť mesta. Prostredníctvom 
svojej webovej stránky umožňuje Pezin-
čanom aktívne sa spolupodieľať na tvor-
be bezpečného mesta tým, že privolajú 
hliadku do problémovej lokality.

Ak registrujete problém alebo máte 
dojem, že práve na ulici alebo v  lokali-
te, kde bývate, dlhšie absentuje prítom-
nosť príslušníkov Mestskej polície Pe-
zinok (MsP), môžete na stránke www.
msppezinok.sk jednoducho zadať ná-
zov ulice, prípadne krátkym popisom 
spresniť, o akú problematiku ide.

Všetky podnety občanov budú prie-
bežne vyhodnocované. V rámci ak tuál-
nej bezpečnostnej situácie vykonajú prí-
slušníci MsP zvýšenú hliadkovú a kon-
trolnú činnosť v požadovanej lokalite.

msp pezinok

ZOSka INFORMUJE

Vedeli ste, že počas epidémie špa-
nielskej chrípky nosili rúška aj vojaci, 
ktorí bojovali počas 1. svetovej vojny? 
A  prežili to. Aj my, terénni pracovní-
ci, sme nasadili rúška permanentne 
počas celej práce (lepšie ako nasadiť 
pľúcne ventilátory). Či v ZOSke alebo 
v domác nostiach, meriame si teploty, 
denne užívame vitamín C a D, (pomá-
hajú v boji s COVID-19), umývame si 
ruky tak často, ako sa len dá a dúfame, 
že ochorenie nás obíde.

opatrovateľská služba 
v  meste Pezinok sa rozrastá. Naše 

opatrovateľky absolvovali školenie, 
ktoré robila nadácia Memory (odbor-
ník na prácu so seniormi s  demen-
ciou). Podarilo sa nám zamestnať, hoci 
na krátku dobu, prvú opatrovateľku 
s  vysokoškolským vzdelaním. Naším 
cieľom je poskytovať kvalitné opatro-
vanie v  domácnosti. Preto, že každý 
máme túžbu ostať doma až do konca 
svojho života. Veď doma je doma. Čím 
skôr požiadate o pomoc, tým dlhšie vy-
držíte fungovať samostatne,  vo svojej 
komunite. (0917 97 42 70)

prepravná služba 
už má nainštalované bezpečnostné 

plexisklo, ktoré chráni klienta aj vodiča 
pred rizikom prenosu nákazy. Dezin-
fekcia a  meranie teploty je bonusom 
pre našich klientov. Prepravujeme  ob-
čanov v  rámci Pezinka a do okolitých 
obcí (najďalej na zastávku električky 
v Rači (0948 29 65 92).

naďalej ponúkame seniorom 
pra nie a žehlenie 

bielizne v  našich prie storoch na 
Hrnčiarskej ulici 44. Po vašu bieli-
zeň príde prepravná služba, a  vypra-
tú a  ožehlenú vám ju znova prinesie. 
(033/690 19 75).

No a naše zariadenie   opatrovateľ-
skej služby na Komenského ulici (sta-
rí Pezinčania ho poznajú pod názvom 
U sv. Anny) zavrelo svoje brány. Ten-
to akt vynútený vírusom COVID-19 
je sprevádzaný pochopením a  trpezli-
vosťou našich klientov a príbuzných. 
Ďakujeme. O to viac máme snahu sprí-
jemňovať spoločné chvíle. Cvičíme, po-
skytujeme jemné masáže, vyrábame je - 
senné dekorácie a najmä – veľa sa roz-
právame. Tak ako voľakedy – pri svieč-
kach. Má to svoje čaro. Vyskúšajte.

a.strečanská
mesto peZinok – mestská polícia 
vyhlasuje výberové konanie na miesto

príslušník mestskej polície pezinok
Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok 
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 1000 € + príplatky podľa zákonníka práce (mzda sa zvyšuje podľa pracovných 
výsledkov a dĺžky praxe v bezpečnostných zložkách)
informácie o pracovnom mieste:
1.  Výkon pracovných činností v zmysle zákona č. SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov; 
2.  Príslušník mestskej polície má počas plnenia úloh postavenie verejného činite-

ľa; počas plnenia úloh je v pracovnom pomere k mestu Pezinok (nie v služob-
nom pomere); 

informácie o výberovom konaní:
Ste dynamická/ý, rada/rád zbierate nové skúsenosti a  schopnosti? Máte prax  
v požadovanej oblasti? Radi vás prijmeme do nášho tímu. Zašlite nám svoju žia-
dosť s profesijným životopisom a pripojte svoj súhlas so pracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné vzdelanie s maturitou

požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad  
o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace posielajte 
poštou alebo prineste osobne na adresu: mesto pezinok – mestská polícia, 
radničné námestie 7, 902 01 pezinok

V tomto roku sa do súťaže Do práce 
na bicykli zapojilo 85 samospráv na Slo-
vensku. Takmer 8 400 účastníkov bolo 
súčasťou 2 553 cyklistických tímov, kto-
ré absolvovali spolu 926,6-tisíc km.

Na lokálnej úrovni v našom meste sa 
tento rok zapojilo 35 účastníkov z 11 tí-
mov. Napriek nepriaznivým septembro-
vým podmienkam absolvovali Pezinča-
nia celkovo 361 jázd, čo predstavovalo 
odjazdených 1 429,37 km. ušetrilo 
sa 514,88 kg co2. Spomedzi všetkých 
zapojených samospráv skončil Pezinok 
na 57. mieste.

výsledky v pezinku:
najväčší počet najazdených km – 
jed notlivec: Samuel Lamačka (tím Aj 
na Novú sa bicykluje) – 485,88 km

najväčší počet uskutočnených jázd 
– jednotlivec: 34 jázd, rovnaký počet 
absolvovali 4 účastníci – Samuel Lamač-
ka  (tím Aj na Novú sa bicykluje), Danie-
la Ondovčíková (tím Vinárske mušky), 
Gabriela Duffalová (tím Prozumáčky), 
Anna Juráková (tím Chrumky)

najväčší počet najazdených km – 
súťažný tím: Aj na Novú sa bicykluje 
– Centrum pre deti a  rodiny Pezinok – 
577,88 km

najväčší počet uskutočnených jázd 
– súťažný tím: Prozumáčky – PRO-ZU-
MA, s. r. o. – 86 jázd

spoločnosť s  najväčším počtom re-
gistrovaných účastníkov: Základná 
škola Jána Kupeckého – 6 tí mov so 18 
účastníkmi

Všetkým zúčastneným ďakujeme za 
účasť v súťaži a  veríme, že v  budúcom 
roku počet jazdcov aj najazdených km 
bude ešte väčší.           -pv-

 Kam kráčaš, pezinské vinohradníctvo?

 Rodinné vinárstva [1]

chceme vám pred-
staviť tri rodinné 
vinárstva, ktoré 
vzišli z  dlhoroč-
ných vinohradníc-
kych a  vinárskych 
tradícií v  pezinku 
a sú oporou v sna - 
he o  zachovanie  
tohto hrdého re-
mesla. Zároveň sú  
aktívny mi členmi  
Združe nia pezin-
ských vinohradní-
kov a  vi nárov od 
jeho vzniku v ro ku 
1995. prvým z nich 
je milan skovajsa  
s manžel kou sil-
viou (na foto gra fii 
aj  so synmi).

»
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StĺPEK PO NAšEM

ludé moji!
Usilujeme sa, aby po smrci po nás 

zostalo nečo vícej, jako pozostalý. Ne-
vím presne definovat, čo je to za po- 
cit. Čím sem starší tým mám vačé 
nutkány, abych po sebe nečo porádne 
zanechal. Od  mladosci sem sa snažil 
sadzit stromy. Ket mi pret 5 rokma 
„odbornýci” na dreviny zlykvidova-
ly krásnu brezu pred barákem zostal 
sem s  teho smutný, ale nevzdávam 
to. Aj ket uš sám nemóžem, tak stro-
mek aspon kúpim alebo vysomrujem 
a  dám posadzit. Na hmotné statky 
moc nefsádzam. Vím, že každé le-
gendárne místo je len dočasu. Kým ho 
nezbúrajú, nevyhorí, alebo ho nepo-
scihne zemetrasený. Dycky ket idem 
okolo tej jamy, čo zostala po Lipárovi 
zastavím a  chvílu spomínam. Vný-
mam tú pominutelnost. Aj sem tot po-
sledne zozmýšlal(!), čo tam asi bude. 
Kúpalysko uš pravdepodobne né. Bá-
raj by to bolo velyce dobré místo. Ket 
sa kuknete do tej dzíry, tak by stačilo 
len trocha zmírnyt brehy, voda tam 
uš je... fčúl f časoch korony by to ale 
bol prehnane odvážny počin. Tolko 
novoscí poscihlo naše mesto a predra-
hú vlast za ten mesíc, že nevím s ke-
rého konca začat. Hádam tým jako sa 
naše mesto velyce skrášlylo. Prekvapi-
lo ma to, jak májová noc v decembri. 
Reku, nečo sa filmuje a stavajú kulysy, 
pomyslel sem si, ket sem uvidzel tý  
LGBT (súdzim podla baréf) maxiko-
chlýky rozmýstnené po mesce. Né, 
né. To tam vraj bude dočasne (dúfam, 
že né jako ruské vojská), kým nevím 
čo. Jedno z enviromentálnych  he-
sel zný, že nekupovat plasty. Alebo 
náš richtár pojal náklonost g Babi-
šovi (krycé meno Bureš), kerý vlast-
ný šecký chemické fabriky f strednej 
Európe a  jej blýskem okolý? Gdo by  
to čekal, že ho aš takto hlboko po-
scihne tá karanténa. Myslým nášho 
richtára, né Bureša. Je to aš neuveri-
telné, jako ten COVID dokáže zmu-
tovat! Jedna trída z  gympla predví-
davo scihla osadzit tablo do výkladu 
na Holupke, oproci dolnému kostelu. 
Múdro. Gdohoví, čo do mája ešče za-
žijeme. Aš dožijeme. No, ale pome do 
sveta. Koronu dostal aj prezident. Tu-
rista. Vlastne tramp. Šak, jako by to 
vypadalo. Hádam nebude posledný, 
ked uš to má pecina Ameriky! Mama 
Merkel skonštatovala že any za tri-
cet rokú sa nepodarilo zetret rozdzíly  
medzi bývalú DDR a BRD. Nemala na 
to scíraný čas. Ríšila Európu, návaly 
imigrantú a s Pucinem Nortsrým. Za-
to Rusom sa velyce darí scírat rozdzíly 
medzi Ruskú federáciju a Sovietským 
zväzom. Jasným potvrdzeným teho 
je akcija Krym, potom východ Ukraji-
ny, kauza Navaľnyj a najnofší výrazná 
psychická a zdá sa, že aj vojenská Sa-
šovi Lukašenkovi, kerý za tý roky (25) 
zapuscil v bieloruském prezidenckém 
kresle hlpšé korene, jako hádam Pu-
cin f tém ruském. Nejako podobne to 
asi vidzí aj náš premiér a prezidentka. 
Ináč, ket od brácha kupovala ten dúm, 
mohla sa popýtat na susedú. Ináč, já 
mám velyké ščascí. Vačinu osláf v mla-
dosci sem apsolvoval f pivnyci. No,  
nebudem to račik babrat. Máme tu 
dru hé kolo korony. Zdá sa, že omno-
ho čašé, jako to jarné. Zápas uš začal. 
Ring volný. Vyperte rúška. Ostante 
doma. Vydržat!

Zúctu váš strýco lajo
strycolajo@centrum.sk

ako ste prežili prvú vlnu pandé-
mie coviD-u 19 počas jarných týž-
dňov?

Museli sme zareagovať tak ako všetci 
ostatní, čo znamená, že sme v marci za-
vreli hneď po tom, ako sa sprísnili pro-
tipandemické opatrenia. Fakt, že sme 
museli múzeum pre verejnosť zatvoriť, 
ovplyvnil naše plány a rozbehnutú prá-
cu. Na apríl sme pripravovali výstavu 
k  výročiu ukončenia 2. svetovej vojny, 
no napokon sme ju odsunuli, pretože 
sme nevedeli, ako sa bude vyvíjať situá-
cia – a nemalo by zmysel otvárať výsta-
vu, na ktorú nikto nemôže prísť. Svoje 
aktivity sme prispôsobili situácii, ktorá 
nastala, no v  niečom nám to aj padlo 
vhod. Mohli sme sa viac sústrediť na čin-
nosti, ktoré možno nie sú navonok vidi-
teľné, ale múzeum ich zo zákona musí 
robiť – napríklad na revíziu zbierkového 
fondu, teda zbierkových predmetov. Je 
to systematická a  mravčia práca, ktorá 
zaberie veľa času.

ako si ju má laik predstaviť? je to 
niečo ako inventúra?

Presne tak, znamená to skontrolovať 
podľa zoznamov každý zbierkový pred-
met, ktorý v múzeu máme. Navyše sme 
časť zbierok sťahovali, čo okrem iného 
znamená dávať pozor, aby sa niečo ces-
tou nestratilo, alebo nepoškodilo. Mali 
sme teda viac času a priestoru na tieto 
práce, ktoré si vyžadujú pozornosť.

o aké sťahovanie išlo?
V mestskej budove priamo v cen-

tre mesta sme získali nové depozitárne 
priestory, do ktorých sústreďujeme väč-
šinu zbierkového fondu. Exponáty, kto-
ré sme sem premiestnili, teraz zatrieďu-
jeme, aby sme o nich mali prehľad. Ako 
som spomenula, je to neviditeľná práca, 
ale zabezpečí lepšiu ochranu predmetov 
a uľahčí nám kontakt s nimi pri ďalšom 
spracúvaní, či len vyhľadávaní, ak ich 
chceme vystaviť, prípadne zapožičať ko-
legom z iných múzeí.

o aké predmety ide?
Väčšinu našej zbierky tvoria predme-

ty z archeologických výskumov – najmä  
množstvo keramiky, či už zreštaurova-
nej, alebo v črepovom stave, rôzne drob-
né i väčšie železné predmety, sklo, min-
ce a pod. Sú to však aj predmety, ktoré 
získavame postupne našou vlastnou čin-
nosťou, darmi i nákupmi, sťahujeme sem  
tiež časť knižnice. Máme tak takmer všet-
ko pod jednou strechou a na jednom mie-
ste čo je ideálne. Tam predmety čakajú 
na bližšie spracovanie, na moment, keď  
ich budeme potrebovať, i na ďalšiu reví-
ziu.

ako ste prežili leto, keď sa opat-
renia dočasne uvoľnili?

Predĺžili sme výstavu V  znamení 
hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezin-
ka. Pôvodne mala skončiť ku koncu mar-
ca, dokedy sa mali uskutočniť aj dve 
sprievodné podujatia v podobe predná-
šok. Tie sme však už kvôli nastupujú-
cej korone museli zrušiť. Boli ohlásené 

školské triedy na prehliadky – to všetko 
padlo. Keď sa život do istej miery zasta-
vil, rozhodli sme sa, že si ponecháme vý-
stavu dovtedy, kým sa opäť nerozbehne, 
a  že jej ešte dáme šancu, aby ju mohli 
vidieť školy a  aby sa mohli zrealizovať 
aj avizované podujatia. Predĺžená bola 
napokon do konca septembra a  ešte 
30. septembra sa uskutočnila záverečná 
prednáška, teda sme to z dnešného po-
hľadu len tak-tak stihli.

povedzme si niečo viac o tejto vý-
stave, aby sme ju priblížili aj ľuďom, 
ktorí ju nevideli.

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka tvo-
ria  dôležitú súčasť našej pezinskej mi-
nulosti. S ich takmer 350-ročným obdo-
bím sú spojené počiatky písaných dejín 
Pezinka vrátane prvej písomnej zmien-
ky o našom meste z roku 1208. Navyše 
ide o mimoriadne významný stredove-
ký šľachtický rod s viacerými veľkými 
osobnosťami.  Cez ich príbehy výstava 
približovala veľkú kapitolu stredove-
kých uhorských dejín. Pripomenula, že 
po grófoch nám ostali viaceré pamiatky, 
napríklad Pezinský zámok alebo Farský 
kostol, v ktorom sú dodnes zachované 
erby grófov a ich manželiek. Takisto tu 
máme pôvodne grófsku Krušičovu kú-
riu či Grinavu a Limbach s ich kostolmi. 
Vďaka grófom mohol Pezinok nastúpiť 
cestu k  štatútu slobodného kráľovské-
ho mesta. Oni zabezpečili všetky práva 
a výsady, na ktoré si Pezinčania zvykli  

až do takej miery, že keď – po vymre-
tí rodu v  roku 1543 – dostali nových 
majiteľov, snažili sa vymaniť spod ich 
vplyvu. Zintenzívnili snahu, aby ich 
jediným pánom bol uhorský kráľ. To 
práve zaručoval štatút slobodného krá-
ľovského mesta, ktorý Pezinok získal 
v roku 1647.

Čo sa dialo medzi rokmi 1543 až 
1647?

Majetok, ktorý grófi takmer 350 ro-
kov na tomto území budovali a  zveľa-
ďovali – a  ktorý bol predtým vyňatý 
z  kráľovského majetku a  daný do ich 
dedičnej držby – sa po ich vymretí vrá-
til späť kráľovi. Ten vzhľadom na vte-
dajšiu situáciu, keďže Uhorsko sa ocitlo 
vo  zvýšenom osmanskom nebezpečen-
stve, potreboval peniaze na vojny. Pan-
stvo dal teda do prenájmu za značnú 
sumu peňazí novým vlastníkom. A títo 
noví majitelia chceli investované penia-
ze čo najrýchlejšie získať naspäť, teda sa 
k získanému majetku správali inak než 
pôvodne grófi. Narazili tak na odpor Pe-
zinčanov, ktorí boli zvyknutí na iné spô-
soby a iné povinnosti. Keď sa im začalo 
siahať na ich slobody, vznikali konflikty 
a sťažnosti. V roku 1615 sa Pezinok vy-
manil zo závislosti od záložných maji-
teľov a  stal sa slobodným kráľovským 
mestečkom a  v  roku 1647 slobodným 
kráľovským mestom. Toto turbulentné 
obdobie by malo byť predmetom druhej 
z  trojice výstav venovaných tomuto as-
pektu našej histórie.

kedy ju plánujete uskutočniť?
Pravdepodobne až v roku 2022, keď-

že budúci rok máme v  pláne podujatia 
a  výstavy, ktoré sa nemohli realizovať 
tento rok. Po tejto druhej historickej vý-
stave bude nasledovať tretia, venovaná 
Pálffyovcom.

poďme sa teda pozrieť na rok 
2021, ktorý ste spomenuli. Čo pri-
pravujete?

Vraciame sa k  výstavám, ktoré sme 
museli presunúť, konkrétne k  výstave 
o  2. svetovej vojne. Bola naplánovaná 
k  75. výročiu jej ukončenia a  zameria-
vame sa v  nej na západný front a  zá-
padný odboj. Je to menej známa téma, 
ale aj z pohľadu pezinských dejín veľmi 
zaujímavá. Tak ako do každej výstavy, 
chceme dať do nej pezinský presah, pri-
danú hodnotu miestneho príbehu. Jej 
súčasťou budú príbehy Pezinčanov, ktorí 
vstupovali do západných vojsk. Máme 
ich zmapovaných niekoľko a  podarilo 
sa nám skontaktovať aj s rodinnými prí-
slušníkmi. Získali sme ich osobné pred-
mety, fotografie, vyznamenania či kme-
ňové listy. To sú dokumenty popisujúce 
celú vojenskú históriu konkrétneho člo-
veka – od okamihu, kedy narukoval, cez 
výcviky, zranenia a bojové nasadenia, až 
po prepustenie. Chceme príbehy týchto 
Pezinčanov priblížiť verejnosti. Mimo-
riadne zaujímavý je napríklad osud Pav-
la Pukančíka, ktorý bol príslušníkom 
britského kráľovského letectva (RAF) 
a  ako mnohí iní sa po roku 1948 doč-
kal od komunistického režimu „vďaky” 
v podobe väzenia. Podobný príbeh mal 
aj ďalší Pezinčan Ignác Nay, príslušník 
Československej samostatnej tankovej  
brigády v Británii. Kým expozícia o gró-
foch bola skôr panelová, teda pozostá-
vala najmä z listín a obrazového mate-
riá lu, výstava venovaná 2. svetovej vojne 
bude trojrozmerná – obsahuje aj pred-
mety, ako sú uniformy či zbrane, čo jej 
určite dodá na atraktivite.

na aké ďalšie akcie sa môžu pe-
zinčania tešiť?

Chystáme výstavu venovanú sochá-
rovi bulharského pôvodu Emilovi Ven-
kovovi, ktorý žil a tvoril v Pezinku. Mala 
by byť sprístupnená v lete 2021. A na je-
seň pripravujeme výstavu s pracovným 
názvom Stavebné premeny Pezinka za-
meranú na obdobie prvého stavebného 
rozmachu od začiatku 20. storočia až 
po rok 1948, kedy sa už začala výstavba 
plánovať prostredníctvom takzvaných 
päťročníc. Výstava bude postavená na 
fotografiách, stavebných plánoch,  pro-
jektoch a  ďalších sprievodných doku-
mentoch.

prečo ste sa zastavili v roku 1948? 
Veľa zaujímavých či polemických vecí 

prišlo až potom. To môže byť priestor na 
ďalšiu výstavu.

covidom sme začali a  aj skončí-
me – v akom režime fungujete teraz, 
keď po nástupe druhej vlny prišla 
druhá vlna obmedzujúcich opatrení?

Sme otvorení pre jednotlivcov tak, 
aby sme nepresiahli limit šiestich osôb. 
Samozrejmé je dodržanie všetkých hy-
gienických nariadení. Celú jeseň až do 
konca roka bude prístupná výstava vý-
tvarníčok Petry Noskovičovej a  Danice 
Tykovej. Do tohto výtvarne pekného 
prostredia môžeme vsúvať historické 
témy v  podobe prednášok. Keďže sú 
pripravené, budeme ich vedieť zorga-
nizovať veľmi rýchlo, len čo to situácia 
v  spojitosti s  pandémiou opäť dovolí. 
Prvá prednáška sa týka židovskej komu-
nity v Pezinku, druhá osmanskej hrozby 
a treťou témou sú kúpele v Pezinku.

text a foto: -ky-

Petra Pospechová:
Do každej výstavy dávame pridanú 
hodnotu pezinského príbehu

kultúra je jednou z oblastí, ktoré najviac poznamenala pandémia koro-
navírusu. Dočasne sa zavreli aj brány mestského múzea v pezinku. hlav-
nou pracovnou náplňou múzeí však je predstavovať súčasníkom dejiny 
– a z historického pohľadu bude „kovidový rok 2020” nepochybne len epi-
zódou, ktorá by raz takisto mohla byť predmetom atraktívnej expozície. 
o tom, čo mestské múzeum v pezinku pripravilo pre svojich návštevní-
kov, čo chystá do budúcnosti a ako sa vyrovnáva s krízovým režimom, 
hovorí jeho riaditeľka petra pospechová.

»

Riaditeľka Mestského múzea v Pezinku Petra Pospechová (vpravo) s kole
gyňou Helenou Markuskovou
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Monika Luknárová, riaditeľka
Pezinského kultúrneho centra:

pohľad na prázdnu 
sálu je smutný

Navonok sa možno zdá, že teraz ne-
máme dostatok práce a máme viac voľ-
ného času. Ozývajú sa mi ešte aj kama-
rátky, stretnutia s ktorými som dlho od-
mietala s tým, že nemám čas – teraz ma 
volajú na kávu s tým, že aj tak nemáme 
čo robiť. Nie je to pravda. Možno to tak 
vyzerá, že keď nie sú kultúrne poduja-
tia, nie sú ani žiadne výstupy. Fakt ale 
je, že práce máme omnoho viac. Musíme 
niektoré podujatia rušiť, prekladať, ich 
organizácia dnes znamená viac byrokra-
cie, veľa stretnutí s umelcami aj s kole-
gami v rámci pracovných porád, skrátka, 
neustále musíme niečo meniť a realita je 
veľmi živá.

Počas leta sme zorganizovali koncert 
skupiny Polemic – pôvodne sa mal ko nať 
v amfiteátri, no kvôli nepriaznivému po-
časiu sme ho presunuli dovnútra a bola 
to pre nás veľká skúška urobiť takúto 
akciu v interiéri a vyhovieť všetkým pra-
vidlám, teda aby mali účastníci rúška, 
používali dezinfekciu a podobne. 

V amfiteátri sme mali takisto koncert 
Gleba, koncom leta sme zorganizovali 
vystúpenie folklórneho súboru PUĽS – 
Poddukelského umeleckého ľudového 
súboru. Priestor sme dali aj domácemu 
speváckemu zboru Radosť. Bol tu tiež 
koncert kapely Horkýže Slíže a Kandrá-
čovci. Nad vodou nás drží aj pezinské 
kino – amfiteáter. Premietanie v exterié-
ri sme posunuli do 20. septembra a bol 
to dobrý nápad. Tento priestor má na-
ozaj skvelú atmosféru, ľudia tam často 
ani nešli kvôli konkrétnemu filmu, ale 
iba preto, že sa dobre cítili, svietili im 

nad hlavami hviezdy a mohli si tam dať 
občerstvenie.

Keďže bolo veľa pozitívnych ohlasov 
na dramaturgiu kina v  Modre, oslovili 
sme modranského dramaturga Romana  
Zatloukala, ktorý teraz pracuje aj pre 
nás. Problém je, že sa ľudia stále báli 
chodiť do vnútorných priestorov. Český 
film Samotáři sa napríklad premietal 
v kinosále pre viac než 400 ľudí, no pri-
šli len dvaja a kúpili si päť lístkov, aby sa 
predstavenie vôbec konalo.

Momentálne žijeme regionálnou vý-
stavou húb a nerastov Pezinský modrák, 
ktorú bude online prenášať TV Pezinok. 
Výnimočne sa dá akcia zorganizovať aj 
takto, sprostredkovane, no na druhej 
strane z kultúrnych podujatí potrebuje-
me mať aj príjem. A to je v takejto podo-
be veľmi ťažké. Je to naozaj demotivu-
júce, keď prechádzam prázdnou sálou... 
Je to strašný pocit. Dopoludnia ticho, 
popoludní ticho, večer ticho... Máme 
šťastie v nešťastí, že sme zriaďovaná 
kultúra a  máme svojho zriaďovateľa – 
mesto – a teda či sa tu niečo koná, alebo 
nekoná, naši zamestnanci majú prácu. 
Možno teraz niektorí vykonávajú iné 

činnosti, než sú zvyknutí, ale vysvetľu-
jem im, že by sme mali byť radi, preto-
že umelci na voľnej nohe sú celkom bez 
príjmov.

Daniela Tóthová, riaditeľka
Malokarpatskej knižnice v Pezinku:

oslovujeme 
čitateľov online

Malokarpatská knižnica v  Pezin-
ku svoju činnosť nezastavila ani počas 
núteného zatvorenia všetkých kultúr-
nych zariadení v  marci, keď si čitatelia 
mohli stiahnuť z katalógu knižnice a čí - 
tať iba elektronické knihy. Hneď po za-
tvorení zriadila youtube kanál Knižni-
baba s  prvými videami s  čítaním. Do 
májového znovuotvorenia knižnice bolo 
na youtube kanáli publikovaných 133 vi - 
deí – čítajúcimi hosťami boli okrem pra - 
covníkov knižnice a  ich detí napríklad 
Ľubomír Feldek, Silvester Lavrík, Michal  
Havran, Ľubo Dobrovoda, Eva Pavlíková, 
Pišta Vandal, Ľubo Bukový, Peter Borko-
vec, Pál Závada a iní. Naši najmladší či-
tatelia mohli pozerať videá o živote ich 
knižničných maskotov – medvedíkov 
Miška a Elišky v opustenej knižnici.

Populárny cyklus Literatúra v Radnici 
sa konal mimoriadne aj v letných mesia-
coch a jeden jesenný cyklus aj v knižni-
ci – hosťami boli Katarína Kucbelová, 
Silvester Lavrík a Anton Heretik. Počas 

letných prázdnin detskí knihovníci pri-
pravili tradičné prázdninové utorky pre 
deti plné čítania, workshopov a hier. 

V  súčasnosti poskytujeme všetky 
svoje služby, obmedzenia sa týkajú iba 
nariadení hygieny, t. j. nižší počet osôb 
v  prevádzke. Klesá však počet výpoži-
čiek, napriek tomu, že stále poskytuje-
me možnosť objednať si knihy vopred 
a prísť si ich iba vyzdvihnúť. Od znovu-
otvorenia knižnice v máji nastal prepad 
počtu výpožičiek v  priemere o  35 per-
cent. Obmedzenia hygieny majú vplyv 
aj na prípravu podujatí – tie pre školy 
boli zastavené, pretože triedy nemôžu 
do knižnice prísť, podujatia pre verej-
nosť boli takisto zrušené, presunuté 
v čase alebo v priestore. Besedy a pred-
nášky, ktoré máme pripravené, plánuje-
me v najbližších týždňoch nahrať a sprí-
stupniť verejnosti prostredníctvom 
sociálnych sietí, prvú sme už nahrali. 
Budeme sa tiež snažiť pripraviť balíčky 
kníh pre učiteľov, aby deti v školách na 
knižnicu a literatúru nezabudli.

Martin Hrubala, riaditeľ 
Malokarpatského múzea v Pezinku: 

oslavy 60. výročia 
sme presunuli 
na rok 2021

V  našom múzeu sa niesol rok 2020 
v znamení rekonštrukcie, inventúr a re-
vízií a vzhľadom na to sme aj tak pláno-
vali niektoré aktivity utlmiť. Potom cez 
leto sme sa trochu zaktivizovali aj spo-
ločne s oblastnou organizáciou ces-
tovného ruchu. Výsledkom bolo, že 
k nám síce nechodili organizované sku-
piny, ale začalo sa objavovať viac indi-
viduálnych návštevníkov a  turistov. Na 
jeseň sa nám podarilo spustiť tzv. Combi 
ticket s  pezinským zámkom, teda spo-
ločnú vstupenku do expozícií Malokar-
patského múzea a do priestorov Šimák 
Zámku Pezinok. Je to krok k tomu, aby 
sme podporili turizmus v Pezinku.

Počas roka sme pripravili animácie, 
ako funguje lis na hrozno – máme na-
snímané dva preše v akcii a ľudia si tak 
budú môcť kedykoľvek pozrieť, ako tie-
to monštrá fungovali. Konečne funguje 
nový e-shop a pripravujeme tiež pamät-
nú „eurobankovku” pri príležitosti náš-
ho výročia.

Pre individuálnych návštevníkov sme 
stále otvorení, samozrejme, musíme do-
držiavať maximálny počet šesť ľudí, teda 
nemôžeme robiť väčšie organizované 

podujatia. Ponúkame dve stále expozí-
cie a od 12. novembra až do konca marca 
sprístupňujeme výstavu fotografa Sta na 
Jendeka s  názvom Malé milé Karpaty, 
aby sme si pripomenuli konečne aj po-
horie, ktoré máme v názve inštitúcie.

Úprimne povedané, pripravujeme sa 
už teraz najmä na budúcu sezónu. Na-
pokon práve 17. októbra 2020 oslávilo 
múzeum 60 rokov od svojho vzniku, 
pre tože práve v  tento deň v  roku 1960 
bolo oficiálne založené. Malo sa k tomu 
konať viacero podujatí vrátane slávnost-
nej akadémie, ktorá sa mala uskutočniť 
15. októbra. Ale čokoľvek teraz organi-
zovať je čisté veštenie, preto sme všetko 
presunuli na apríl 2021.

Vyjadrenie riaditeľky 
Mestského múzea v Pezinku 
Petry Pospechovej je obsiahnuté 
v rozhovore na strane 5.

text: -ky-, foto: -red-, 
malokarpatská knižnica v pezinku, 
malokarpatské múzeum v pezinku 

Ako zvláda druhú vlnu 
 COVID-u pezinská kultúra?

po prvej vlne koronavírusu málokto veril, že sa môže pandémia vrátiť 
v rovnakej, ba väčšej sile. Druhá vlna s mnohonásobne vyšším počtom 
prípadov si však opäť vynútila výrazné obmedzenia, ktoré postihli 
časť školstva, gastronómiu aj kultúrny priestor a  jeho aktivity. ako 
sa s novou situáciou vyrovnávajú kultúrne inštitúcie na pôde mesta 
pezinok?

Ľubomír Feldek pri čítaní pre youtube kanál Kniži Baba

»

Koncert skupiny Polemic v Dome kultúry Pezinok

Stála expozícia v Malokarpatskom múzeu v Pezinku Dejiny vinohradníctva 
a vinárstva pod Malými Karpatmi
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„Tešili sme sa na to, ako sa prídete po
zrieť na huby, ktoré nazbierali vaši priate
lia, známi, možno aj vy samotní. Nepoda
rilo sa, ale povedali sme si, že aspoň kúsok 
prírody a  kúsok zážitku vám sprostred
kujeme takýmto spôsobom,” povedala 
v úvode Monika Luknárová, riaditeľka 
Pezinského kultúrneho centra (PKC). 
Práve na jeho pôde sa výstava konala –  
a  tak vo foyeri pezinského kulturáku 
vzniklo prekrásne lesné zátišie s  ne-
rastmi, vegetáciou a hubami. Dotvárali 
ho informačné panely. Jedinou vecou, 
ktorá sa k virtuálnym návštevníkom 

z  miesta konania výstavy nemohla 
dostať, bola originálna a  svieža lesná 
vôňa, ktorou sa podarilo priestory PKC 
nasýtiť.

Divákom sa prihovoril aj primátor 
mesta Igor Hianik. Vyzdvihol spoluprá-
cu organizátorov – vrátane PKC, Geo-
parku Malé Karpaty a TV Pezinok, kto-
rá divákom virtuálnu účasť na výstave 
sprostredkovala. „Práve vďaka to mu to  
spojeniu vám výstavu Pezinský Modrák 
prinášame do vašich obývačiek,” povedal 
primátor Hianik.

„Pôvodne sme mali na 17. október na

plánovaný prvý ročník regionálnej výsta
vy húb, ale kvôli vzniknutej situácii ju ne
bolo možné urobiť v štandardnom režime.  
A nechceli sme tiež povedať, že pre koro
navírus akcia vôbec nebude. Našli sme 
preto spôsob, ako sa dajú prezentovať 
zaujímavosti o  hubách, vegetácii a  hor
ninách z  nášho regiónu, keďže to všetko 
spolu súvisí. A dokonca si  to  návštevníci 
bu dú môcť pozrieť aj viackrát, čo je ďalší 
rozmer podujatia,” povedal pre Pezinčan 
Jiří Vitáloš, predseda správ nej rady Ge-
oparku Malé Karpaty a  spoluzaklada-
teľ Malokarpatského baníckeho spolku 
– verejnosti známy aj vďaka každoroč-
nému obľúbenému podujatiu Pezinský 
Permoník.

Súčasťou programu bola prezentá-
cia s  názvom Hodinový kuchár Mar-
tin Suchan. Pre divákov nachystal dve 
špe ciality z  húb: polievku známu pod 
názvom kulajda a  tzv. krupeto, jedlo 
na báze jačmenných krúp. Tie fungujú 
na ako „kartáč” na ľudský organizmus, 
teda ho čistia a mali by sa jesť pravidel-
ne.

Ďalšou špecialitou bola fotovýstava 
húb s názvom Huby pezinských Karpát 
– čo je geografické ohraničenie pohoria 
od Svätého Jura až po Doľany. „Chceli  
sme širokej verejnosti ukázať fenomén 
sveta húb, ktorý je neuveriteľný vo svojej 
pestrosti,” oslovil divákov Juraj Illavský, 
ktorý sa podieľal na tejto prezentácii 
záberov z  rokov 2014–2020 spoločne 
s Ľubicou Kuriplachovou a Jaroslavom 
Kuriplachom. „Každý fotograf húb má 
iné dôvody, prečo sa venuje tejto záľube. 
Spájajú nás však dôvody ako únik z civi
li zácie, potreba byť sám v prírodnom pro
stredí, pretože je to neuveriteľný relax, 
psychohygiena a človek tam nečerpá úžas
né sily,” vysvetlil Juraj Illavský. Ako do-
dal, výhodou pri fotografovaní húb je 
fakt, že objekt neodíde z miesta.

„Cieľom fotografie je ukázať hubu v jej 
prirodzenom prostredí, v  jej biotope, aby 
boli farby čo najvernejšie. Sú rody húb, 
ako sú prilbičky, drobuľky, hnojníky, kto
rých sú stovky druhov, a aj jemný farebný 
odtieň značí, že ide o úplne iný druh. Len 

na Slovensku je cez 4000 druhov vyšších 
húb a stále sa objavujú nové,” povedal Ju-
raj Illavský.

Detského diváka potešilo Divadlo 
pod hríbikom. Zdravotníckej téme – 
mykózam, teda hubám v neželanej po-
dobe, sa venovala prednáška Huby na 
nohách podologičky Milady Nádašio-
vej.

Mykológ Martin Červenka vo svo-
jom vstupe Huby jedlé, nejedlé a jedo-
vaté, zhrnul hubárske zásady – naprí-
klad nezbierať huby, ktoré nepoznáme. 
„Až keď sme si istí, že je to jedlá huba, 
vložíme ju do košíka,” upozornil Martin 
Červenka. „Dôležité je huby zbierať do 
pre vzdušneného košíka, nie do igelitovej 
tašky. Mali by sme ich spracovávať čo naj
skôr po zbere. A huby by sa mali tepelne 
upravovať aspoň 15 až 20 minút.”

Niektoré druhy ako známe „modrá-
ky” či podpňovky dokonca potrebujú 
minimálne 25 minút. Martin Červenka 
tiež divákom poradil so sušením či kon-
zervovaním húb.

Napokon sa diváci oboznámili aj 
s  projektom Geoparku Malé Karpaty. 
Podľa definície UNESCO geopark pred-
stavuje geologicky a prírodne význam-
né územie.

„Všetko súvisí s  našou Zemou. Histó
ria našej zeme, a tiež geografická polo
ha a  geologické zloženie Malých Karpát  
predurčujú toto pohorie na to, aby bolo 
veľmi pestré. Geologické zloženie priamo 
súvisí s  rastlinami, stromami a  hubami, 
ktoré tu rastú. Napríklad dubákom sa viac 
darí na žulách a kremencoch, čo sú kyslé 
pôdy, na vápencoch zasa rastú iné druhy 
húb, ktoré ich obľubujú. Chemické prvky, 
ktoré sa uvoľňujú z hornín, priamo vplý
vajú na podložie a  na vegetáciu a  aj na 
mykorizu, čo všetko dohromady vytvára 

geniálne spoločenstvo,” povedal Jiří Vi-
táloš o spojení húb s kameňom.

Ako dodal, územie Malých Karpát je 
osídlené dlhšie než 7000 rokov a už od 
doby kamennej jeho obyvatelia využí-
vali jeho nerastné bohatstvo – najskôr 
kameň, v neskoršom období zlato či že - 
lezo. „Vďaka tomu, že tu bolo more, máme 
dnes íly, z  ktorých sa vyrábajú tehly či 
keramika. Máme tu vápence, z  ktorých 
sa neskôr začalo vyrábať vápno. Vďaka 
tomu, že tu bolo baníctvo, začali sa ťažiť 
drahé kovy a minerály pre priemysel,” vy-
svetlil Jiří Vitáloš.

Ak už je reč o hubách, tak napríklad 
naviate piesky na Záhorí spôsobili, že 
sa tu zrodila významná hubárska ob-
lasť. Paradoxne vznikla v 2. polovici 18.  
storočia, keď Mária Terézia kúpila zá-
mok Schlosshof. Často ho zasahovali 
pie sočné búrky, a tak sa začalo s rekul-
tiváciou Záhoria a masívnej výsadbe bo-
rovíc len preto, aby sa zamedzilo erózii.

Geopark Malé Karpaty sa rozpre-
stiera na ploche 1200 kilometrov štvor-

cových od Bratislavy po Trstín a je roz-
delený na niekoľko geopmontánnych 
oblastí. „Malé Karpaty majú napriek prí
vlastku „malé“ veľa vecí na objavovanie. 
Srdečne pozývame všetkých záujemcov, 
aby tento región spoznávali prostredníc
tvom spoznávania Zeme a  jej histórie,” 
dodal Jiří Vitáloš.

Ostáva len veriť, že do roku 2021 
nielenže Malé Karpaty narastú o neja-
ký ten centimeter, ale najmä, že sa po-
darí zvládnuť pandémiu koronavírusu 
aspoň do takej miery, aby sa ďalšie roč-
níky Pezinského Modráka mohli usku-
točniť naživo – teda aby ich návštevní - 
ci ucítili vôňu lesa, húb, ba aj hubár-
skych špecialít.

text a foto: -ky-

SPEKTRUM

Na ceste do Košíc sa matičiari zasta-
vili v Betliari. V Krásnohorskom Podhra-
dí si pozreli Mauzóleum Andrássyovcov 
i celé okolie a ešte v ten istý deň stihli aj 
návštevu Botanickej záhrady UPJŠ v Ko-
šiciach, kde sa pokochali krásou exotic-
kých rastlín a unikátnych motýľov.

O  kráse Košíc sa presvedčili počas 
turistickej vyhliadkovej jazdy vláčikom 
v historickom centre i počas prechádzok 
pešou zónou na Hlavnej ulici, ktorá je  

z obidvoch strán lemovaná významnými 
historickými budovami. Neprehliadnu-
teľnou je najväčšia gotická katedrála na 
Slovensku Dóm svätej Alžbety.

Návštevu Košíc ukončili matičiari 
pre hliadkou Súkromného etnografické-
ho múzea Humno a chutným spoločným 
obedom.

Veľká vďaka patrí matičiarom zo Šen-
kvíc, ktorí zájazd pripravili.

m. kopitková, mo-ms pezinok 

 Pezinskí matičiari navštívili 
 metropolu východu

Členovia matice slovenskej z pezinka a Šenkvíc strávili koniec augusta 
na spoločnom autobusovom poznávacom zájazde v košiciach.

»

Jiří Vitáloš, organizátor výstavy Pezinský Modrák a predseda správnej rady 
Geoparku Malé Karpaty

Následne pokračoval terénny tréning 
sprievodcov mestom a jeho pamätihod-
nosťami. Prezreli si budovu historickej 
radnice, kde sa im prihovorila zástupky-
ňa primátora Mária Wagingerová, absol-
vovali prehliadku Kostola Premenenia 
Pána a navštívili banícku expozíciu s od-
borným výkladom predstaviteľov Malo-
karpatského baníckeho spolu Š. Graneca 
a  J. Mišutu. Spolu s  predsedom Klubu 
sprievodov mesta Pezinok P. Rone-
com informovali hostí o histórii baníc-
tva v Malokarpatskej oblasti, špeciálne 
v Pezinku a zodpovedali početné otázky 

sprievodcov, z ktorých mnohí boli v Pe-
zinku prvýkrát.

Pri prehliadke Ev. Farského kostola  
a.v. pozdravil hostí v mene zboru I. Du-
bek. Zároveň informoval o jeho histórii. 
V Kapucínskom kostole poskytol infor-
mácie o histórii Brat Marián. Ďalšou za-
stávkou bola Galéria insitného umenia 
– Schaubmarov mlyn, kde bola pre sprie-
vodcov pripravená kompletná exkurzia.

Viacerí sprievodcovia sa v závere vy-
jadrili, že do Pezinka sa ešte určite vrátia 
aj so zájazdom turistov.

p. ronec

 Do mesta zavítali slovenskí 
sprievodcovia 
cestovného ruchu

v  utorok 18. augusta navštívili pezinok sprievodcovia cestovného 
ruchu, ktorí do mesta pricestovali vlakom. na železničnej stanici ich 
privítal pezinský sprievodca peter ronec. hosťom, ako bývalý železni-
čiar-rušňovodič, odprezentoval historické obrázky zo železnice a po-
dal informácie od obdobia prvej konskej železnice.

Kuchár Martin Sucha pripravil pre gurmánov dva recepty z húb

 Návštevníci výstavy Pezinský
 Modrák spoznávali huby 
 prostredníctvom obrazoviek

milí diváci. pôvodne som vás chcel pozdraviť milí návštevníci, ale 
vzhľadom na vzniknutú situáciu musíme takto. týmito úvodnými 
slovami organizátora jiřího vitáloša sa v sobotu 17. októbra dopolud-
nia začal prvý ročník výstavy pezinský modrák. premiéra podujatia 
bola zvláštna tým, že sa konala on line, prostredníctvom tv pezinok, 
keďže vzhľadom na protipandemické opatrenia dostali kultúrne akcie 
zasa – verme že len dočasnú – „stopku“.

»

»
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Na určitý čas sme museli obmedziť 
naše aktivity. Napriek tomu sa život 
v  Radosti nezastavil. Od začiatku roka 
sa nám podarilo zrealizovať niekoľko vy-
stúpení. Ako prvým sme sa na vyzvanie 
mesta a za aktívnej účasti zástupkyne 
primátora Márie Wagingerovej predsta-
vili práve tým, ktorí boli v týchto epide-
miologických časoch najviac izolovaní 
– našim dôchodcom. 15. júna sme zrea-
lizovali dve vystúpenia – v DSS Pezinok 
na Hrnčiarskej ulici a v Zariadení opat-
rovateľskej služby na Komenského uli-
ci. Ozvučenie nám zabezpečilo Pezinské 
kultúrne centrum, konkrétne p. Dušan 
Polák. Predstavili sme náš program zo-
stavený z piesní z oblasti Liptova, My-
javy, Gemera. Po vystúpení, ako už býva 
zvykom, sme si s našimi milými divákmi 
aj spoločne zaspievali. 27. júla sme ob-
dobný program uviedli aj pre dôchodcov 
v Zariadení pre seniorov CASA Sloven-
sko v  Kučišdorfskej doline. Vidieť na 
tvárach ľudí úsmev a spokojnosť bolo 
pre nás skutočnou odmenou.

Významným počinom bolo aj vy-
stúpenie z  25. júla pri otváraní pivníc 
v Modre, kde sme sa mohli prezentovať 
viac ako 30 piesňami o  víne, vinohra-
doch a  vinároch. Ohlas na vystúpenie 
u prítomných potvrdil, že ľudia sa, na-
priek neprajnému vývoju epidémie, ne-
zabudli odviazať od problémov, stretnúť 

sa pri dobrom jedle a vínku a započúvať 
sa do krásnych ľudových piesní, ospevu-
júcich vinárov,  ich náročnú prácu a  jej 
výsledky.

Vystúpenie na stretnutí členov Eu-
rópskeho vinárskeho rytierskeho stavu 
22. augusta v  Slovenskom Grobe bolo 
famózne. Hrali sme pre tých, ktorí sa 
veľkou mierou podieľajú na dobrom 
mene slovenských vín a ktorí vedia našu 
snahu o  prezentáciu „vinárskych“ pies-
ní, zostavených podľa jednotlivých slo-
venských vinárskych oblastí, aj náležite 
oceniť. 

Konanie septembrového vystúpenia 
profesionálneho súboru PUĽS z  Prešo-
va, ktorého „predskokanom“ mal byť 
FSS Radosť, bolo z dôvodu situácie veľ-
mi diskutabilné. Nakoniec sa však vy-
stúpenie konalo a my sme boli poctení, 
že sa môžeme prezentovať pred takýmto 
uznávaným súborom. Vystúpenie bolo 
plné nezabudnuteľných piesní Radosti 
a perfektného výkonu hudby, spevákov 
a tanečníkov PUĽS-u.

Ani život v samotnom súbore sa jeho 
„izolovaním“ do domáceho prostredia 
nezastavil. Umelecký vedúci súboru 
nepoľavuje vo svojej práci a počas „do-
máceho väzenia“ pripravil pre spevá-
kov a speváčky veľké množstvo nových 
piesní. Súbor sa pod jeho vedením snaží 
obsiahnuť krásu slovenského folklóru 

podľa jednotlivých regiónov Slovenska. 
V  súčasnosti už súbor spieva piesne z 
Myjavy, zo Záhoria, z Liptova, z Geme-
ra, zo Šariša. V poslednom čase sme za-
čali nacvičovať aj piesne z  Horehronia 
a  z  Hontu. Okrem toho pripravujeme 
špeciálny program na jesenný jubilejný 
koncert k 15. výročiu založenia FSS Ra-
dosť aj za účasti našich priateľov z Valaš-
ského Meziříčí zo súboru Polajka. 

Do budúcnosti pripravuje umelecký 
vedúci súboru piesne z  oblasti Podpo-
ľania, Hrochote a  Očovej, Podunajska, 
Terchovej, Tekova a Trenčianska a v ne-
poslednom rade z  Terchovej a  Zemplí-
na. Myslím, že naši fanúšikovia sa majú 
na čo tešiť a my si len spoločne prajme, 
aby našej činnosti priali všetky potrebné 
zdravotné, ekonomické a  spoločenské 
podmienky tak, aby sme ju mohli i na-

ďalej rozvíjať pre radosť nás všetkých.
Chceme ešte požiadať o pomoc a pod-

poru pri našom dlhodobom cieli – vyda-
nie nášho samostatného CD s  nahráv-
kami piesní bohatého repertoáru FSS 
Radosť. Okrem návštevy našich koncer-
tov by si tak mohli naši priaznivci aj v 
súkromí vypočuť piesne, ktoré poznajú 
z našich koncertov. 

Š. Šalát, Fss radosť z pezinka

 Život vo FSS Radosť
 sa nezastavil

Pri príležitosti sviatku odovzdal kňaz 
– salezián don Jozef Luscoň SDB pe - 
zinskému farárovi vdp. Andrejovi Šott-
níkovi relikvie blahoslaveného dona 
Titusa Zemana, ktorý sa na Veľkú noc 
v roku 1951 skrýval na Cajle v rodine 

svojho spolubrata saleziána Štefana Šil-
hára, kde sa zotavil po druhej výprave  
a pripravil sa na tretiu. 

Po sv. omši A. Šottník a synovec T. 
Zemana Michal Radošinský odhalili 
pamätnú tabuľu T. Zemana na ohrado-

vom múre kostola. Veniec k nej zavesil 
predseda Oblastnej organizácie Konfe-
derácie politických väzňov Slovenska 
Pezinok František Matiašovský. Keďže 
sa zo zdravotných dôvodov nemohol zú-
častniť priamy svedok, kňaz - salezián 
a rodák z Cajly don Štefan Šilhár SDB, 
jeho svedectvo, ako aj svedectvo jeho 
bratanca dona Alfonza Šilhára SDB pre-
čítal Stanislav Pátek. 

Na záver pamätnú tabuľu požehnal 
J. Luscoň, ktorý pre miestnych veria-
cich priniesol aj svoju knihu Titus, ideš! 
Okrem skrývania sa v roku 1951 bol 
don Titus Zeman v Pezinku aj v roku 
1943 na primíciách dona Štefana Sandt-
nera a v roku 1968 na primíciách dona 
Štefana Šilhára. Do zahraničia previedol 
aj pezinského rodáka dona Tibora Str-
niska a v súdnom procese Titus Zeman 
a spol. s ním bol odsúdený ďalší pezin-
ský rodák don Štefan Sandtner.

Popoludní sa v cajlanskom kosto-
le konala aj gréckokatolícka odpusto-
vá svätá liturgia, ktorej slúžiteľom bol 
bratislavský farár o. Rastislav Čižik. Na 
záver bolo myrovanie a obchod okolo 
chrámu s čítaním evanjelií na štyri sve-
tové strany.

text a foto: p. sandtner

 Na Cajle odhalili pamätnú tabuľu

Fss radosť z pezinka mal v roku 2020 veľké plány, ktoré boli spojené 
so skutočnosťou, že život bude prebiehať v bežných podmienkach. od 
začiatku marca sa však kvôli ochoreniu coviD-19 situácia zmenila.  
napriek tomu nás nový vírus neodstavil  od našej „radosti” v radosti.

v záhrade kostola povýšenia sv. kríža v pezinku v historickej časti pe-
zinka cajla sa 13. septembra konala hodová rímskokatolícka svätá omša 
pri príležitosti sviatku titulu chrámu. hlavným celebrantom bol kňaz – 
salezián don jozef luscoň sDB.

»
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M. Volner má v dôsledku ochorenia 
problémy s  pohybovým aparátom, pri 
chôdzi používa barlu. Napriek tomu 
sa zlodej neštítil klamať a kradnúť. Po 
tom, ako M. Volner vybral hotovosť 
z  bankomatu (išlo o  mamin dôcho
dok, ktorá má rovnako ťažké zdravot
né prob lémy), oslovil ho neznámy muž 
a ponúkol mu odvoz autom. Tvrdil, že 
má síce voľno, ale pracuje ako taxikár. 
Počas cesty na Zigmundíkovu ulicu  
zastavil vozidlo s tým, že musí vyzdvih
núť mamu, ktorá má prísť z Bratislavy 
autobusom a že bude mať veľa tašiek, 
tak jeho barlu i  ruksak, v ktorom mal 
peňaženku s  hotovosťou, presunie zo 
zadného sedadla do kufra.... Šofér ho 

vyložil na Zigmundíkovej ulici, podal 
mu barlu, ruksak a odišiel. Vtedy M. 
Volner zistil, že mu z peňaženky zmiz
lo 480 €.

Bezohľadnosť činu prekvapila M. 
Volnera i  jeho blízkych, preto by radi 
upozornili verejnosť na zlodeja, ktorý 
sa môže ešte stále pohybovať po meste 
a číhať na ďalšie potenciálne obete krá
deže. Dávajte si pozor.

-red- 

INZERCIa

Milé členky ZO 
ÚŽS v Pezinku,
oznamujeme vám, že vzhľadom 
na situáciu spôsobenú šírením 
vírusu COVID-19 sme nemohli 
uskutočniť plánované aktivity:
17. 3. 2020 – MDŽ
14. 5. 2020 – Deň matiek 
19. 6. 2020 – Športový deň
30. 9. 2020 –  Mesiac úcty k star-

ším
10. 10. 2020 – Jablkové   
    hodovanie
november 2020 – Kurz studenej 
    kuchyne

Našu činnosť obnovíme hneď, 
ako nám epidemiologická situácia 
dovolí, o  čom vás budeme včas in
formovať. Najbližšie plánujeme 
Vianočné posedenie dňa 17. 12. 
2020.

Ďakujeme za pochopenie a praje
me pevné zdravie.

Za výbor ZO predsedníčka 
PaedDr. Elena Matuská

 V meste sa pohybuje
 bezohľadný zlodej

Pezinčan Miloš Volner sa 9. septembra stal obeťou krádeže, keď mu  
neznámy páchateľ odcudzil hotovosť vo výške 480 € priamo z  peňa-
ženky. Vzhľadom na to, že M. Volner je na plnom invalidnom dôchod-
ku v dôsledku diagnózy Wilsonova choroba, išlo o obzvlášť bezohľad- 
ný čin.

GlaZÚrOVaNIE VaNí
za prijateľnú sumu
so zárukou.
Tel.: 0905 983 602

Nové štýlové 
bývanie 
vo Vinosadoch
Ceny bytov 
už od 89.900 €
Ceny domov 
už od 143.400 €
www.bolesky.sk

»
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Miloval život a tak veľmi chcel žiť.
S  bolesťou v  srdci sme  
si dňa 20. 9. 2020 pri-
pomenuli smutných 
7 rokov, čo nás náhle 
opustil bez slovka roz-
lúčenia milovaný man-

žel, otec, dedko a  pradedko eugen 
rudolf Ba čík. S  úctou a  láskou spo-
mínajú manželka Jožka, deti, vnuci 
a pravnuci. Za tichú spomienku ďaku-
jeme tým, ktorí naňho nezabudli.

Si tam, kam chodia hviezdy plávať,
tam hľadíme, keď nemôžeme spávať.
Len krásne spomienky ostali na Teba
a tiché modlitby posielame do neba.
Dňa 22. 9. 2020 uply-
nulo 18 rokov a 26. 10. 
2020 si pripomenieme 
nedožité 60. narodeni-
ny môjho manžela, otca 
a syna jaroslava Boďu 
z Pezinka. S láskou a úctou spomínajú 
manželka Estera, dcéra Zuzana, mama 
a ostaná smútiaca rodina.

Dňa 4. 10. 2020 sme 
si pripomenuli nedoži-
té 90. narodeniny na-
šej ma mičky, babičky 
a  prababičky jozefky 
suchárekovej z  Gri-

navy a dňa 18. 10. 2020 
nedožité 70. narodeni-
ny milana sucháreka. 
S láskou spomína celá 
rodina. Ďakujeme za ti-
chú spomienku.

Dňa 21. 10. 2020 uply-
nu lo 20 rokov, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mama, stará 
a  pra stará mama jú-
lia matoleko vá, a  26. 
12. 2020 uplynie 9 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý otec, starý 

a  prastarý otec mi-
chal ma tolek. S  lás-
kou a  bolesťou v  srdci  
spomínajú dcéra Mária 
s  manželom a  deť mi, 
syn Igor s  manželkou 

a pravnúčatá Rebeka, Terezka a Peťko. 
Pripája sa aj rodina Kosová.

Dňa 11. 10. 2020 uply-
nulo 5 rokov od úmrtia 
našej drahej mamičky 
jožky mihalovičovej.  
S láskou spomínajú 
dcé ra Alena, švagri-
ná Ľudmila, vnuci Jaroslav, Michaela, 
pravnúčik Jarinko a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 13. 10. 2020 sme 
si pripomenuli nedoži-
té 70. narodeniny pav-
la viktorina. S  láskou 
spomína manželka 
s dcérami. 

Dňa 31. 10. 2020 uply-
nie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil dra-
hý manžel František  
nagy. S láskou a vďa-
kou spomína manželka 

Štefánia a os tatná rodina. Venujte mu, 
prosím, s na mi tichú spomienku.

Dňa 18. 10. 2020 sme 
si pripomenuli 8. výro-
čie úmrtia nášho milo-
vaného manžela, otca 
a dedka ing. Františka 
kostku. So spomienkou 

a  bolesťou v  srdci spomína manžel-
ka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia 
Liam a Laird. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

Tak tíško odišla duša Tvoja, že nestihla si 
povedať ani zbohom, rodina moja.
Dňa 16. 10. 2020 uply-
nie 1 rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá  
te ré zia Guštafíková. 
S  láskou spomína rodi-
na. Kto ste ju poznali,  
venujte jej  s  nami tichú spomienku.

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

Dňa 6. 10. 2020 uply-
nulo 47 rokov od úmr-
tia nášho drahého 
Fran tiška srnu a dňa 
6. 8. 2020 sme si pri-
pomenu-

li 4. výročie úmrtia 
našej drahej márie sr - 
novej. S láskou spomí-
na dcéra Janka s   rodi-
nou.

Dňa 12. a 28. 10. 2020 si pripomíname 
nedožité 100. výročie narodenia našej 
mamy Grácie macekovej a  jej man-
žela jozefa maceka. S láskou spomí-
najú dcéry Zdenka, An ka, Mária, Vie ra 
a syn Ľuboš. Kto ste ich poznali, venuj-
te im tichú spomienku.

Odišli tíško, niet ich medzi nami, 
no v našich srdciach žijú stále s nami. 

Dňa 30. 10. 2020 si 
pripomenieme 12. vý-
ročie úmrtia nášho 
otca a  dedka rudolfa 
lind tnera, ktorý by 
sa zároveň dňa 17. 11. 

2020 dožil 80 rokov. 
Dňa 4. 11. 2020 by sa 
79 rokov dožila naša 
mama a  babka ro - 
zália lindtnerová. 
S  láskou spomína celá 
rodina.

Dňa 25. 10. 2020 si pri-
pomíname 16 rokov od 
úmrtia nášho drahého 
miroslava ružičku.  
S láskou, vďakou a úc-
tou spomínajú manžel-

ka, syn s rodinou, vnučka s rodinou. 
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú 
spomienku.

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

Dňa 8. 11. 2020 uply-
nú 3 roky, čo nás na-
vždy opustil náš milo-
vaný syn, brat, krstný 
otec ing. jozef juráš. 
S láskou a úctou si spo-

mínajú rodičia, brat Juraj s manželkou 
Marcelou, krstné deti Zuzka a Miško.

Len krásne spomienky ostali na Teba, 
tiché modlitby posielame do neba. 
V srdci Ťa stále máme 
a s láskou na Teba spomíname.

Dňa 25. 10. 2020 si pri-
pomíname 4. výročie 
úmrtia nášho drahé-
ho otca, dedka, brata, 
strýka a švagra Duša-
na slimáka. Kto ste 

ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

Odišiel si od nás ako tichý sen, 
nepovedal si zbohom, už neprídem.
Keby sa tak dal vrátiť čas, 
vidieť Tvoje oči a počuť Tvoj hlas. 
Už len kytičku na hrob dáme, 
zažneme sviecu a tíško spomíname.

26. 10. 2020 si pripome-
nieme 12 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, 
otec a  dedko Štefan 
adler. S  láskou spomí-
na manželka, syn Šte-

fan, dcéra Eva s  rodinami.

Dňa 31. 10. 2020 uply-
nie 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil drahý man-
žel František nagy.  
S láskou a vďakou spo-
mína manželka Štefánia 

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

Dňa 6. 11. 2020 uplynie 
16 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, svokor 
a  dedko pavel Bube-
ník. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spo-

mienku. Synovia s rodinami.

Nad hlavou hviezdy, pod nohami svet,
no Teba, otec náš, 

už dávno medzi nami niet.
Tak ako voda svojím tokom plynie, 
tá krásna spomienka na Teba 
nikdy nepominie.
Dňa 26. 10. 2020 si pri-
pomíname 20. výročie 
úmrtia môjho manže-
la, otca, dedka, svokra 
petra Švarca. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 
manželka Mária, synovia Milan a Pavol 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 29. 10. 2020 uply-
nie 26 rokov, čo nás 
tragicky opustil manžel  
a otec jozef osuský.  
S láskou si naň spomí-
najú manželka, syn s ne - 

vestami, vnuci, pravnúčatá a ostatná 
rodina.

Dňa 22. 10. 2020 uply-
nulo 14 rokov, čo nás 
navždy opustil náš 
otec, svokor a  dedko 
milan cibulka. 
Kto ste ho poznali, ve-

nujte mu tichú spomienku. Dcéra s ro-
dinou.

Dňa 5. 10. 2020 sme si 
pripomenuli smutné 
1. výročie úmrtia na-
šej milovanej mamičky, 
babičky a  prababičky 
júlie Dubekovej. Ďa-

kujeme všetkým, ktorí jej  spolu s na-
mi venujú tichú spomienku. S  láskou 
spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 29. 10. 2020 si pri-
pomíname 10. výročie 
úmrtia vojtecha on-
droviča. S láskou a úc-
tou spomínajú manžel-
ka Agneša, deti Soňa, 
Juraj a Martin s rodinou.

Dňa 29. 10. 2020 si pri-
pomíname 50. výročie 
úmrtia nášho drahého 
otca a  starého otca sa-
muela Zbudilu. S  lás-
kou a  úctou spomínajú 

synovia Juraj a Dušan s rodinami.

Len ten, komu blízkeho človeka 
temný hrob vzal, pochopí, čo je žiaľ.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré radi spomíname...
Bola skromná vo svojom živote, 
no veľká vo svojej láske a dobrote.
Tak tíško ako sen prichá-
dza Tvojich narodenín 
deň. Dňa 15. 11. 2020 si 
pripomenieme nedožité 
50. narodeniny našej mi-
lovanej anitky klamo-
vej, rod. Bučekovej.
My Ti už nič viac nemôžeme priať, 
len kytičku kvetov na hrob dať, 
zapáliť sviečky 
a s láskou na Teba spomínať. 
Nezomrel ten, 
kto ostáva v našich srdciach. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú spolu s nami.

Dňa 16. 10. 2020 sme  
si pripomenuli 2. vý-
ročie úmrtia nášho 
manžela, otca a  ded-
ka Františka rebra. 
S  láskou spomínajú 
manželka s ro dinou.

spomínameBlahoželáme

ZosoBáŠili sa

Dňa 10. októbra 2020 
sa dožil jubilea 85 ro - 
kov pán ján osley 
z Pezin ka. S láskou spo-
mína najmä na svoje 
mladé roky, keď spolu 

s kamarátmi urobili lyžiarsku zjazdov-
ku na Pezinskej Babe, ktorá sa dlhé ro-
ky tešila veľkej obľube. Do ďalších ro-
kov mu zo srdca prajeme pevné zdravie 
a spokojnosť. Rodina a priatelia.

Dňa 19. októbra oslávi-
la krásne 85. narodeni-
ny naša drahá mamič- 
 ka a babička Ľudmila 
Čolláková. Do ďalších 
rokov života prajeme 

veľa zdravia, vitality, energie, optimiz-
mu a Božieho požehnania. S  láskou 
dcéry Radka a Zuzka a vnuk Samuel 
s priateľkou Terezkou.

28. 10. 2020 nadíde deň 
v roku jediný, kedy bu- 
de pán rudolf Da-
maš kovič sláviť svoje 
okrúh le narodeniny!  
K jeho životnému jubi-
leu 90 rokov mu srdečne blahoželajú  
a s láskou za všetko ďakujú manželka  
a obe dcéry s rodinami. Pravnúčatá 
Kubko, Žofka, Linduška a Maťko posie-
lajú oslávencovi veľkú pusu.

Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom, spo- 
lupracovníkom a zná-
mym, ktorí sa prišli  
dňa 28. 8. 2020 rozlúčiť 
s na šim vždy usmiatym 
martinom nosáľom. Ďakujeme za 
pre javy úcty,  súcitu a kvety. Smútiaca 
rodina.

poĎakovanie

Patrik Hudek a Daniela Fuseková
Michal Krajčovič a Lucia Stareková
Peter Hrbáčik a Martina Vrabcová
Miroslav Virgovič a Jana Hrvolová
Matej Cifra a Kristína Aulitisová
Michal Križan a Natália Timková
Eduard Pribul a Simona Strapková
Eduard Šipoš a Andrea Noskovičová
Milan  Michalec a Mária Demáčková
Ján  Durkáč a Petra Zajkoska
Peter Lipnický a Zuzana Adámková
Daniel Szórád a Monika Zacharová
Peter Velits a Lenka Jaslovská
Jakub Benko a Darina Peniašková
Tomáš Rakšáni a Lenka Hoangová
Ivan Kasanický a Andrea Straková

Prijatie jubilantov 
sa presunulo
do ich domovov

slávnostné prijatia jubilantov 
primátorom mesta igorom hia-
nikom, ktoré boli naplánované 
na september, boli vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu a  od-
porúčania úradu verejného zdra-
votníctva sr zrušené.

Preto sa vedenie mesta rozhodlo so 
seniormi osláviť ich sviatok netradič-
ným spôsobom, a  to osobne priamo 
v  ich domácnostiach. Primátor mesta 
I. Hianik a viceprimátorka Mária Wa-
gingerová navštívili v  priebehu me-
siaca september jubilantov, ktorí pre-
javili záujem o  účasť na slávnostnom 
stretnutí. Jubilantom odovzdali bla-
hoželanie k  okrúhlemu výročiu a  fi-
nančný dar od mesta. Vzhľadom na 
sprísnenie dovtedajších protiepide-
miologických opatrení však nestihli  
navštíviť všetkých záujemcov o  stret-
nu tie. Slávnostné prijatia či osobné 
stretnutia budú opätovne obnove-
né hneď ako to situácia v  súvislosti 
s ochorením COVID-19 dovolí. 

-red-
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absolútny víťaz
Alexander Jablokov 0:31:56
René Valent  0:32:09
Gabriel Svajda  0:32:20

muži
Alexander Jablokov  0:31:56
René Valent  0:32:09
Gabriel Svajda  0:32:20

ženy
Eva Tulejová  0:38:05

Zuzana Polohová  0:39:00
Monika Hurbanová  0:40:08

muži do 39 rokov
Alexander Jablokov  0:31:56
René Valent  0:32:09
Gabriel Svajda  0:32:20

muži 40-49 rokov
Martin Knapčok  0:34:26
Patrik Lopušný  0:36:44
Kristián Göcze  0:37:04

muži 50 rokov a viac
Miloš Jakubčiak  0:35:19
Miroslav Nemeček  0:38:33
Vladcimír Cích  0:41:57

ženy do 39 rokov
Eva Tulejová  0:38:05
Zuzana Polohová  0:39:00
Monika Hurbanová  0:40:08

ženy 40-49 rokov
Iveta Kongyiková  0:45:19

Lucia Kurincová  0:45:35
Dagmar Halenkovićová

0:46:48

ženy 50 rokov a viac
Viera Litváková  0:44:56
Alena Leščáková  0:57:45
Libuša Fordinálavá  1:00:01

teams
BEHAME.SK (3 čl.) 1:04:05
3NT Bratislava (2 čl.) 1:10:32
RUN FOR RUN (5 čl.) 1:18:41

najrýchlejší 
pezinčan
Juraj Polák  0:32:48

najrýchlejšia 
pezinčanka
Nikoleta Mesárośová   0:45:57

-red-

Žiaci ZŠ Jána Kupeckého sa v septem-
bri zúčastnili slovenského finále Detskej 
PTS v Šamoríne. Po dlhšom oddychu sa 
družstvo snažilo bojovať v  jednotlivých 
atletických disciplínach. Sily družstva  
v zoskupení j. nagy, Štefanides, ma-
ťaš, Bobovská, pánik-Bachoríková, 
sališová stačili na obhájenie 12. mies-
ta.

Individuálne pohybové schopnosti 
a rýchlosť sa prejavila v Behu Pezinkom, 
kde sa na štartovú čiaru postavilo takmer 

20 pretekárov zo ZŠ Jána Kupeckého. 
Medzi najrýchlejších v  jednotlivých ka-
tegóriách a zároveň medzi víťazov patrili 
veronika Behálová, matej knapčok 
aj matúš Štefanides. Druhé miesto ob-
sadil jakub nagy a  tretiu pozíciu si vy-
bojovala mia Štefanidesová.

Vďaka spoločnosti ZSE nadácia sa 
škole podarilo zaob starať štartovacie 
bloky, pomocou ktorých sa deti zdokona-
ľujú v technickom správnom štartovaní. 
jakub nagy, Zuzana pánik-Bacho-

ríková a matej knap čok využili svoje 
skúsenosti a zúčastnili sa i na atletických 
mítingom AZB, kde si vylepšili svoje 
osobné úspechy v behu na 60 m, 150 m, 
600 m, 1500 m. Matej Knapčok sa svojím  
časom nominoval i na M-SR starších žia-
kov a M-SR do 23 rokov a dorastu, kde 
ško lu i  mesto úspešne reprezento val 
svojím dvojnásobným víťazstvom v Pla-
tinovom putovnom pohári, a to v behu 
na 60 m a 300 m.

text a foto: ZŠ j. kupeckého 

ŠPORT

Jazdec Autoklubu Pezinok Pavol Jaj-
cay štartoval na Brnenskom okruhu 
premiérovo. Zrušený piatkový tré ning 
nahradila rovno kvalifikácia na sobotný 
pretek. Po informovaní z  administra-
tívy, že tréning bol možný len vo štvrtok, 
sa začal tím Autoklubu oboznamovať s 
traťou a nastaveniami na aute. V sobot-
nom pre teku odštartovali z  11. miesta, 
pričom sa im podarilo prebojovať na ko-
nečné 9. miesto v cieli.

V sobotu večer začalo nad okruhom  
pršať až do nedeľného rána, no poobed-

ný pretek sa štartoval na suchej trati  
a so slnkom. Hneď po odštartovaní za-
čali súboje až do posledného kola. V prí-
pade Autoklubu Pezinok až do posled-
nej zákruty na cieľovú rovinku. Posled-
né štyri zákruty sú v Brne do kopca.  
Pavol Jajcay netrafil správny  vjazd do 
pr vej šikany, kde bojoval o 6. miesto  
s minuloročným absolút nym víťazom 
Petrom Nemsilom a na cieľovej rovinke 
sa prepadol na 7. miesto. Výsledkom bo-
lo 9. a 7. miesto v Čechách.

text a foto: autoklub pezinok

Atléti odštartovali školský rok

 Autoklub Pezinok 
 na Grand Prix Brno

 Beh Pezinkom 2020
v sobotu 12. septembra sa v našom meste konal 9. ročník obľúbeného špor tového 
podujatia Beh pezinkom. trasu v dĺžke 9 km absolvovalo tento rok kvôli epide-
miologickej situácii menej bežcov ako zvyčajne. celkovo ich bolo prihlásených 300 
(190 mužov a 110 žien), odštartovalo 265 bežcov. hlavný beh, ktorý sa už tradič-
ne začínal i končil v Zámoc kom parku, bol odštartovaný o 14.00 h. výsledky: 

seriál mazda  mx5 cup sa presu nul za hranice do Českej republi ky na 
masarykov okruh v Brne. v rámci medzinárodných majstrovstiev Česka 
sa organizovalo aj podujatie Formula Gp Boss, majstrovstvá slovenska, 
Česka, rakúsky swift cup a pretek his torických vozidiel.

Prvý šampionát MSR v akvatlone sa 
uskutočnil v  Turčianskych Tepliciach 
11. júla, kde sa člen ŠK TRIATLON Pe-

zinok Alexander Kostoláni umiestnil  
na 3. mieste. O mesiac neskôr, 15. au-
gusta, sa konali v  Košiciach Majstrov-
stvá SR v triatlone. Alexander sa stal vi-
cemajstrom SR v triatlone, keď obsadil 
2. miesto. Rovnako 2. miesto získal aj 
na poslednom tohtoročnom šampioná-
te MSR v duatlone, ktorý sa uskutočnil 
27. septembra v Spišskej Novej Vsi.

Alexander je úspešný nielen v triat-
lone, ale aj v  atletike. Na Majstrov-
stvách Bratislavy najmladšieho žiactva 
sa v be hu na 1000 m s časom 3:34 min. 
umiestnil na 1. mieste a  stal sa Maj-
strom AZB. 

Rovnako úspešný bol aj na Majstrov-
stvách Bratislavy v  kategórii mlad-
ších žiakov v  behu na 1500 m, kde sa 
umiestnil na 1. mieste s  časom 5:39 
min. a stal sa Majstrom AZB aj v tejto 
disciplíne.

Alexandrovi srdečne blahoželáme  
k výborným výsledkom a prajeme naj-
mä pevné zdravie a  veľa úspechov 
v športovom, ale aj osobnom živote.

text a foto: 
Šk triatlon pezinok

Alexander  Kostoláni
 úspešne  reprezentuje
 klub i mesto

hoci bola triatlonová sezóna 2020 skrátená kvôli protiepidemiologic-
kým opatreniam v súvislosti s ochorením coviD-19, podarilo sa uspo-
riadať všetky žiacke vrcholné podujatia – majstrovstvá sr v triatlone, 
majstrovstvá sr v akvatlone a majstrovstvá sr v duatlone.

Majstrovstvá SR v triatlone Košice

celú výsledkovú listinu nájdete na: https://www.sportsofttiming.sk

»
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výsledky hlasovania podľa 
odbornej poroty komisie športu
1. kategória – Športovec roka – 
juniori (jednotlivci)
1. miesto – jakub richtárik (futbal) – 
21 hlasov
2. miesto – stella kovačičová (tenis) – 
20 hlasov
3. miesto – Daniel ryška (karate) – 19 
hlasov

2. kategória – Športovec roka – 
muži/ženy (jednotlivci)
1. miesto – tereza sedláková (basket-
bal) – 38 hlasov

2. miesto – patrícia Gašparovičová 
(futbal) – 31 hlasov
3. miesto – Branislav hulák (futbal) – 
31 hlasov

3. kategória – Športovec roka – 
seniori (jednotlivci)
1. miesto – alena Drahošová (triatlon) 
– 47 hlasov
2. miesto – martin knapčok (atletika) 
– 40 hlasov
3. miesto – Ľubica toporová (beh) – 26 
hlasov
4. miesto – oľga Whitworth (pé-
tanque) – 26 hlasov

4. kategória – Športový kolektív – 
juniori
1. miesto – plavecký klub pezinok,  
štafeta žiakov – 40 hlasov
2. miesto – klub oB sokol pezinok,  
štafeta žiakov – 35 hlasov
3. miesto – kst peZtan–tc chariZ-
ma – pár marko kmeťka a sofia Zub-
čáková – 27 hlasov

5. kategória Športový kolektív – 
seniori (muži/ženy)
1. miesto – vtc peZinok – ženy (vo-
lejbal) – 51 hlasov

2. miesto – karate-kickbox pezinok 
(ka rate-kickbox) – 31 hlasov
3. miesto – 1. sFGk carpathians slo-
vakia (FootGolf) – 25 hlasov
4. miesto – stk ZŠ na bielenisku pez-
inok (stolný tenis) – 25 hlasov

výsledky hlasovania podľa 
verejnosti – najobľúbenejší 
športovec roka 2019
1. kategória – Športovec roka –
juniori
1. miesto – eliška hořinková (pláva-
nie) – 168 hlasov
2. miesto – lukáš Baksa (hokejbal) – 
110 hlasov
3. miesto – veronika Behalová (pláva-
nie) – 105 hlasov

2. kategória Športovec roka – 
muži/ženy
1. miesto – tereza sedláková (basket-
bal) – 164 hlasov
2. miesto – patrícia Gašparovičová 
(futbal) – 145 hlasov
3. miesto – marek Štrba (pétanque) – 
108 hlasov

3. kategória – Športovec roka – 
seniori
1. miesto – rastislav Blaško (FootGolf)  
– 213 hlasov
2. miesto – alena Drahošová (triatlon) 
– 145 hlasov
3. miesto – oľga Whitworth (pétan que)  
– 93 hlasov

4. kategória – Športový kolektív –
juniori
1. miesto – plavecký klub pezinok, 
štafeta žiakov (plávanie) – 227 hlasov
2. miesto – jokerit juniors pezinok 
(hokejbal) – 127 hlasov
3. miesto – pár oliver kasa a viktória 
polláková (KST PETAN-TC CHARIZ-
MA) – 110 hlasov

5. kategória – Športový kolektív -
muži/ženy
1. miesto – 1. sFGk carpathians slo-
vakia (FootGolf) – 204 hlasov
2. miesto – karate-kickbox pezinok 
– 135 hlasov
3. miesto – vtc peZinok – ženy – 
123 hlasov

Športovec so zdravotným 
postihnutím 
1. miesto – Barbora Féglová (lyžova-
nie, tenis, plávanie) – 384 hlasov
2. miesto – Šimon jakuš (plávanie) - 
368 hlasov

-red- 
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Pretekári LK BABA Pezinok si na zná-
mej trati so zákrutou vyskúšali disciplíny 
slalom, obrovský slalom a kombinácia. 

Tieto preteky mali opäť medziná rodné 
zastúpenie s účasťou jazdcov z Českej 
republiky, Slovenska, Poľska a Nemec-

ka. Slováci sa medzi konkurenciou ne-
stratil i a vybojovali cenné umiestnenia 
nielen v pretekoch, ale aj v celkovom 
hodnotení Československého pohára.  
V sobotu sa jazdil slalom a následne 
kombinácia. Nedeľa potom patrila pre-
tekom obrovského slalomu.

výsledky v slalome:
Tomáš Srnánek – 1. miesto (st. žiaci)
Martin Schvarc – 2. miesto (st. žiaci)

výsledky v kombinácii:
Tomáš Srnánek – 1. miesto (st. žiaci)
Martin Schvarc - 2. miesto (st. žiaci)

výsledky v obrovskom slalome:
Tomáš Srnánek - 1. miesto (st. žiaci)
Martin Schvarc - 2. miesto (st. žiaci)

výsledky v celkovom hodnotení 
Československého pohára:

Filip Schvarc – 3. miesto (predžiaci)
Tomáš Srnánek – 1. miesto (st. žiaci)
Lukáš Ceizel – 2. miesto (st. žiaci)
Martin Schvarc – 3. miesto (st. žiaci)
Terézia Ančicová – 3. miesto (junior-

ky a ženy)
text a foto: lk BaBa pezinok

Inline korčuliari absolvovali 
posledné preteky v sezóne

netradičná sezóna poznačená globálnou pandémiou koronavírusu vy-
vrcholila počas víkendu 12.-13. septembra vo vysokej peci poslednými 
tromi pretekmi Československého pohára inline alpine.

Mesto ocenilo najúspešnejších 
športovcov za rok 2019

v stredu 30. septembra sa v priestoroch Domu kultúry uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov Ankety 
Športovec roka Mesta Pezinok za rok 2019. spustenie kampane prebehlo už vo februári, kedy mohla odborná  
i široká verejnosť navrhovať jednotlivých športovcov. v apríli bolo spustené hlasovanie a začiatkom mája sme 
už poznali víťazov. slávnostné oceňovane však bolo z dôvodu epidemiologickej situácie posunuté z pôvodného 
termínu na septembrový. všetkým víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ich ďalšej športovej kariére.

»

»

 Začal sa 
 nový ročník
 MHbL

malokarpatská hokejbalová liga 
v  pezinku začala písať v  druhej 
polovici septembra svoje ďalšie 
pokračovanie. minuloročný maj-
ster Gladiators hrnčiarovce sa 
neprihlásili, keďže hrajú iný for-
mát súťaže v nitre. v lige tak os-
talo 8 mužstiev z pezinka, rece, 
senca a Bratislavy.

Formát súťaže je stanovený tak, že  
sa stretne každý s každým 3x v základ-
nej časti a po jej skončení bude nasledo-
vať play off, v ktorom sa rozhodne o no-
vom majstrovi ligy. Viac o  lige nájdete 
www.hokejbalpezinok.sk.

výsledky:

1. kolo
Watberg Senec – Jokerit Pezinok 14:1
Savages Petržalka – HC CHilli 5:0 kont.
Pavúci Pezinok – Lions 9:4
Vitamíny Pezinok – Diabli Reca 2:4

2. kolo
Vitamíny Pezinok – Pavúci Pezinok 2:22
Jokerit Pezinok – Savages Petržalka 3:8
HC Chilli – Diabli Reca 5:3
Watberg Senec – Lions 11:1

3. kolo
Diabli Reca – Savages Petržalka 4:3
Watberg Senec – Vitamíny Pezinok 11:1
Lions – Jokerit Pezinok 3:4sn
Pavúci Pezinok – HC Chilli 10:5

4. kolo
HC Chilli – Watberg Senec 2:5
Pavúci Pezinok – Savages Petržalka 7:2
Lions – Vitamíny Pezinok 7:3
Jokerit Pezinok – Diabli Reca 4:9

-pv-
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