
 „Je jednoznačne dané, že ak majú obyva-
telia dostupnejšie očkovanie, sú v prostre dí, 
ktoré poznajú, ochota zaočkovať sa, sa zvy-
šuje,” uviedla MUDr. A. Šimková k spus
te niu očkovania v Pezinku. V župnom oč  
kovacom centre na poliklinike, ktoré 
pre vádzkuje Bratislavský samosprávny  
kraj (BSK), sa očkuje piatky, soboty 
a pon delky. V piatky od 16.00 do 19.00 h  
vakcínou AstraZeneca, v sobotu od 8.00  
do 11.00 h a  v pondelok od 16.00 do 
19.00 h vakcínou od výrobcu Pfizer. Oč  
kovacie hodiny sa však môžu meniť po
dľa počtu vakcín.  Záujemcovia o očkova  
nie sa môžu prihlasovať cez štátny sys

tém Národného centra zdravotníckych 
informácií (NCZI) alebo cez systém BSK. 
Župa vo svojom systéme na prihlasova
nie sa náhradníkov rozšírila možnosť vy
brať si očkovacie miesto (Bratislava, Pezi  
nok a  Malacky). Zároveň naďalej platí, 
že uprednostnení sú ťažko zdravotne 
postihnutí a chronicky chorí pacienti. 

Ak ste sa prihlásili na očkovanie do 
Pezinka a dostali ste pozvánku do Brati
slavy, ide o pozvánku, ktorú posiela štát
ny systém NCZI. Teda nie Bratislavská 
župa ani mesto Pezinok. V takomto prí
pade odporúča BSK tri možnosti:

Ak sa viete dostaviť do veľkokapacit

ného očkovacieho centra v  Národnom 
futbalovom štadióne, svoju registráciu  
nerušte a choďte na termín, ktorý vám  
prišiel v SMS správe. Kapacita na futba  
lovom štadióne je približne 3500 ľudí  
denne, takže na tomto mieste sa dosta
nete na rad skôr.

Ak je pre vás komplikované ísť do Bra
tislavy a chcete sa očkovať len v Pezinku, 
zrušte termín v  štátnom registračnom 
systéme a prihláste sa znovu. Vyberte si 
miesto očkovania len Pezinok.

Ak chcete zvýšiť šancu, že v Pezinku 
prídete na rad skôr, zaregistrujte sa ako 
náhradník cez formulár BSK. Uprednost  
není sú ťažko zdravotne postihnutí, pa
cienti s  chronickými chorobami, darco
via krvi a tehotné ženy. Formulár nájde
te na webovej stránke BSK.

-red-/BSK

Aktívny park Za hradbami je člene
ný na viacero zložiek. Jednou z častí je 
workoutová a fitnes zóna vybavená kon
štrukciou na cvičenie s vlastnou váhou. 
Ide o  sústavu rôznych rebríkov, hrázd, 
bradiel a  lavičky. Táto časť plynule pre
chádza do silovej zóny. V nej sa nachá
dzajú dva komplexné stroje určené pre 

rekreačných i  profi športovcov. Dopĺňa 
ju fit zóna, kde sú navrhnuté pohybové 
stroje, určené najmä pre staršiu generá
ciu. Osvetlená pergola dlhá viac ako 20 
metrov oddeľuje od seba workoutovú 
zónu a priestor multifunkčného ihriska. 

Ďalším dôležitým prvkom nové

......... Rýchla správa

#Testovanie 

Mobilné 
odberové 
miesta

Mobilné odberové miesto v  Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela na Malackej ceste č. 63 je zrušené. Na ochorenie  
COVID19 sa môžete otestovať v dvoch mobilných odberových miestach na Bratislavskej ulici č. 85 pred budovou Ambu
lantnej pohotovostnej služby, a to cez týždeň od 12.00 do 20.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 18.00 h pre registro
vaných a v nedeľu od 14.00 do 18.00 h pre neregistrovaných. Na testovanie sa môžete objednať na www.korona.gov.sk. 

#projekty
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 Aktívny park Za hradbami
 už slúži verejnosti 

vo vnútrobloku Za hradbami vznikol unikátny projekt určený všetkým 
vekovým kategóriám. Jeho súčasťou je okrem detských ihrísk, multi-
funkčné a workoutové ihrisko, terasa i fitnes zóna. 

Očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19 môžete 

podstúpiť aj v Pezinku

Bratislavský samosprávny kraj v  spolupráci s  mestom Pezinok otvoril  
v piatok 7. mája očkovacie miesto v budove mestskej polikliniky na hol-
lého ulici v ambulancii muDr. adriany Šimkovej. tím zdravotníkov za-
očkoval v priebehu prvých šiestich dní približne 1 200 ľudí.

»

»
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ho parku je detské ihrisko členené na 
tri časti. V  prvej nájdete hernú zosta
vu, ktorá sa skladá z balančného mosta 
a dvoch šmýkačiek, pružinovej hojdačky 
a pieskoviska. Priestor je doplnený ská
kacou škôlkou. Medzi dvoma ihriskami 
sa nachádza oddeľovací múrik, na kto
rom je umiestnená kresliaca tabuľa. Na 
gumovom povrchu je nastriekaná krátka 
atletická dráha, kde sa môžu deti medzi 
sebou pretekať. Posledný priestor je vy
bavený troma typmi hojdačiekhojdačka 
hniezdo, hojdačka pre malé a hojdačka 
pre väčšie deti. Zónu dopĺňajú balančné 
stupienky, ktoré majú za úlohu tréning 
balančnomotorických zručností detí.

Pri výstavbe Aktívneho parku boli 
po užité viaceré kvalitné materiály, ktoré  
zabezpečia, aby ihrisko slúžilo Pezinča
nom čo najdlhšie. „Na detskom ihrisku  
a v workoutovej zóne je použitá liata EPDM 
podlaha, ktorú tvoria dve vrstvy. Jednou 
z nich je tlmiaca SBR vrstva, ktorá je čier-
na. Na ňu je natiahnutá pochôdzna vrs-

tva EPDM v  hrúbke 10 mm. Podklad na  
mul tifunkčnom ihrisku síce vyzerá rovna- 
 ko, ale má iné zloženie. Táto podlaha je 
tvrdšia, lebo sa na nej hrajú loptové hry. 
Je kom bináciou ET podložky vo vrstve  
25 mm a EPDM pôchodznej vrstvy o hrúb-
ke 10 mm. Na terasy sme použili tropické 
drevo, ktoré je veľmi kvalitné, odolné a malo 
by nás všetkých prežiť,” vysvetlil Tadeáš 
Horňák zo spoločnosti Octago Corpora
tion, j.s.a, ktorá projekt pre mesto rea
lizovala. Aktívny park Za hradbami bol 
financovaný z  rozpočtu mesta Pezinok 
v sume takmer 166 000 €. 

text a foto: Daniela malíková

 Aktívny park 
Za hradbami
 už slúži verejnosti

Pokračovanie zo strany 1

Výsledky analýzy kovového odpadu a tetrapakov: 

 Potrebný je častejší
 zber i zvýšenie
 počtu nádob 

analýza kovového odpadu a tetrapakov, ktorá sa začiatkom mája usku-
točnila v závode ecorec Slovensko, s. r. o., v spolupráci s inštitútom cir-
kulárnej ekonomiky, prispela k  rokovaniam o  zlepšení podmienok na 
triedenie týchto druhov odpadu. Pomôcť má častejší – dvojtýždenný zber  
kompozitných obalov, tzv. tetrapakov v  štyroch najkritickejších mie-
stach, ako aj doplnenie nádob na kovy.

 Krízový štáb
 mesta sa zhodol
 na nevyhnutnom
 odlove diviakov 

Situácia s premnoženou diviačou 
zverou, ktorá sa stále častejšie po- 
 hybuje v obytných zónach, je čo-
raz vážnejšia. K  riešeniu zvolal  
primátor krízový štáb mesta, kto-
rý zasadol vo štvrtok 13. mája 
o 17.00 h. Zhodol sa na nevyhnut-
nom odlove diviačej zveri. 

Zástupcovia mesta, Okresného úra
du Pezinok, Mestskej polície Pezinok, 
Okresného riaditeľstva PZ Pezinok a po  
ľovníckych združení sa v záujme bezpeč
nosti spoločne zhodli na radikálnom rie
šení v podobe intenzívneho odlovu divia
čej zveri vo všetkých poľovných revíroch. 
Lov sa bude sústreďovať na jedno až 
trojročné jedince (nie mláďatá), v jesen
ných mesiacoch na staršie diviaky. 

Zároveň sa zvýši hliadkovanie Mest
skej polície Pezinok v okolí školských za
riadení. V lokalitách, v ktorých sa divá zver  
pohybuje najčastejšie, vykonávajú moni
toring aj poľovníci. Potrebné je odlákať 
zver od obytných zón a nastaviť bezpečné 
vykonávanie odlovu. 

Súčasťou záverov zasadnutia krízové
ho štábu je aj potreba upozorňovať na ri
ziká prikrmovania, ktoré je jedným z dô
vodov súčasnej situácie. Prikrmovanie 
spô sobuje stratu prirodzenej plachosti 
diviačej zveri.

nina Bednáriková

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
vzalo na vedomie návrh obchodnej spo
ločnosti Bratislavská vodárenská spo
ločnosť, a. s., (obchodná spoločnosť s ma  
jetkovou účasťou mesta Pezinok) na zlú  

čenie obchodnej spoločnosti Bratislav
ská vodárenská spoločnosť, a. s., (ná
stupnícka spoločnosť) s obchodnou spo
ločnosťou Infra Services, a. s., a schválilo 
hlasovanie primátora mesta Pezinok na 

Valnom zhromaždení obchodnej spoloč
nosti Bratislavská vodárenská spoloč
nosť a. s., za prijatie uznesenia, ktorým 
sa vysloví súhlas so zlúčením.

Bod – Návrh na vykonanie kontro
ly dodržiavania ustanovení zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí pri prevo
doch vlastníctva majetku mesta a  pre
nájmoch majetku mesta a  obstaranie 
Zásad hospodárenia a nakladania s ma
jetkom mesta a Zásady finančného hos
podárenia mesta bol na základe posla
neckého návrhu poslanca Jozefa Chyno
ranského stiahnutý z rokovania.

Doplnený bod – Návrh Memoranda 
o spolupráci súvisiacej s realizáciou pro
jektu Spoločne proti čiernym skládkam 
bol vzatý na vedomie. Ide o spoluprácu, 
resp. partnerstvo mesta s občianskym 
združením Inštitút pre dobre spravo
vanú spoločnosť na projekte financova
nom z nórskych fondov, týkajúcom sa 
problematiky čiernych skládok. „Cieľom  
tohto projektu je adresovať existujúci prob-
lém čiernych skládok v samospráve Pezinok. 
Chceme k tomuto problému pristúpiť kom-
plexne. Jednak zmapovať existujúcu situá-
ciu v súvislosti s  čiernymi skládkami, ná-

sledne dáta zanalyzovať formou kvantita-
tívnej a kvalitatívnej analýzy a potom pri-
stúpiť ku komplexnému riešeniu, ktoré bude  
pozostávať z  behaviorálnych intervencií, 
z využívania aplikácie a portálu Odkaz pre 
starostu a takisto aj z osvetovej kampane,” 
uviedla zástupkyňa občianskeho združe
nia Veronika Prachárová a  dodala, že  
združenie plánuje pripraviť celú straté
giu aj manuál boja proti čiernym sklád
kam, ktorý bude následne k dispozícii aj 
ostatným samosprávam.

nina Bednáriková 

 Zmena úradných
 hodín 
 na MsÚ Pezinok 

v úradných hodinách mestského 
úradu Pezinok dôjde od 1. júna 
k zmene. neúradným dňom bude 
okrem štvrtka aj utorok.

Úradné hodiny od 1. júna:
pondelok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h 
utorok: neúradný deň
streda: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h 
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00–12.00 h

Neplatí pre klientské centrum, poda
teľňu, pokladňu, overovanie a evidenciu 
obyvateľstva. Tieto pracoviská sú pre 
verejnosť otvorené aj počas neúradných 
dní v čase 9.00–11.30 a 12.30–14.30 h.  
Pokladňa sa uzatvára vždy 15 minút 
pred skončením úradných hodín z dôvo
du dennej uzávierky pokladne. 

Stavebný úrad a referát 
rozvoja mesta:
pondelok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h 
utorok: neúradný deň
streda: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h 
štvrtok: neúradný deň
piatok: neúradný deň

 Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali na mimoriadnom zasadnutí
Predmetom rokovania mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľ-
stva Pezinok, ktoré sa konalo vo štvrtok 29. apríla o 16.00 h, bol návrh 
na zlúčenie obchodnej spoločnosti infra Services, a. s., s obchodnou spo-
ločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., a návrh na vykona-
nie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obci pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku 
mesta. Súčasťou rokovania bol aj doplnený bod o spolupráci súvisiacej 
s realizáciou projektu Spoločne proti čiernym skládkam.

»

»

Súčasťou rozboru kovového odpadu  
a tetrapakov bola vzorka štyroch 1100lit
rových nádob, a to dve z každej sledova
nej komodity. Kontajnery so separova
nými kovmi a  kompozitnými obalmi 
po chádzali zo Svätoplukovej ulice a ulice 
1. mája v Pezinku. Výsledky analýzy do
kazujú, že obyvatelia Pezinka vedia, čo 
patrí do jednotlivých zberných nádob. 

Z  celkového počtu 117,8 kg kovového  
odpadu tvorili veci, ktoré do týchto kon
tajnerov nepatria, iba 12, 14 kg, teda prib
ližne 10 %. Nápojové obaly tvorili viac ako 
1/4 odpadu. V budúcnosti by mali zo zbe
ru vypadnúť, lebo bu dú zálohovateľné. 
Priestor na zlepšenie by sa našiel pri dos
tatočnom stláčaní kovových obalov. Úpl
ne stlačených ich bolo 11,54 %, polostla
čených 11,12 % a nestlačených 2,55 %.

„Niektoré kovové obaly sa stlačiť nedajú, 
tak sme ani nekontrolovali ich stlačiteľnosť. 
Stlačiť sa ale dajú plechovky. Dokonalým 
stlačením týchto obalov by sme v analyzova-
ných nádobách (2x 1100 l) vedeli ušetriť cca 

400 litrov. Jedno 120-litrové vrece nestlače-
ných plechoviek po stlačení zaplnilo cca 50 
litrov v nádobe na kovy,” vysvetlila Kata
rína Bednáriková z Inštitútu cirkulárnej 
ekonomiky. 

Podobne dobré výsledky dosiahlo 
mes to aj v prípade tetrapakov. Tie tvori li 
z celkového počtu odpadu viac ako 88 %,  
pričom znečistenie predstavovalo tak mer 

12 %. Stlačených ich bolo 77 % a nestlače
ných asi 11 %. 

„V kontajneroch na kovy a VKM (tetra-
paky alebo kompozitné materiály) sa naj-
častejšie nachádzajú kartóny a plasty, teda 
komodity, na ktoré sú určené iné kontajne-
ry,” upozornila vedúca referátu životného  
prostredia, komunálnych služieb a do
pravy Oľga Moťovská. Toto tvrdenie 
po tvrdzujú aj výsledky analýzy. „V nádo-
bách na tetrapaky sa nachádzala napríklad 
nestlačená krabica od pizze, veľká kartóno-
vá zásielka od kozmetickej firmy či viaceré 
obaly, ktoré sem ale nepatria,” poukázala 
na objavené nedostatky v Pezinku Ivana 
Maleš z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

V  súčasnosti sa v  Pezinku nachádza 
36 kontajnerov na kovy a rovnaký počet 
nádob na kompozitné materiály, ktoré sa 
vyprázdňujú 1x mesiac. K zlepšeniu spô
sobu triedenia určite prispejú aj zmeny, 
o ktorých mesto momentálne rokuje so 
spoločnosťou NATURPACK. 

text a foto: 
Daniela malíková 

Opäť môžete využiť bezplatný zber 
veľkorozmerného elektroodpadu pria
mo z vášho bydliska. najbližší termín  
je naplánovaný na 5. júna. Stačí sa  
dva dni pred termínom zberu ob jednať 
cez www.zberelektroodpadu.sk. Spo  
trebiče treba pred ich odovzdaním do 

zberu očistiť (vyliať vodu z filtra práčky  
alebo odmraziť mrazničku) a v deň zberu 
vyložiť do vchodu bytovky alebo za brá
nu domu. Nezbierajú sa televízory a počí
tačové monitory. Tie je možné odovzdať 
v zbernom dvore na Viničnianskej ceste.

-red-

Mobilný zber elektroodpadu

»

»



3máj 2021  •  PezinčanSAMOSPRÁVA

Za žiakov a  žiačky základných škôl 
vyplňovali dotazník rodičia, ktorí vní
mali u  21,3 % detí výrazne zvýšenú 
pasivitu, apatiu, nezáujem o bežné čin
nosti, 15,7 % nervozitu, nepokoj, 15,7 
% detí sa odmietalo učiť a 12,8 % detí 

bolo emocionálne labilných. Výsledky  
prieskumu tiež ukázali, že u 37 % stredo 
 školákov sa vyskytla vý razne zvýše
ná miera nervozity a nepo koja, u 28 % 
z nich sa výrazne zvýšila pa sivita, apa
tia a nezáujem o bežné činnosti, 34,7 % 

študentov prejavilo výrazný nezáujem 
o učenie, 36, 7 % prežívalo výrazné oba
vy a úzkosť, u 28,3 % sa prejavila emoci
onálna labilita a zvýšená plač livosť. 

Výsledky prieskumu poukazujú na 
celkove vyššiu mieru prežívania stresu 
u dievčat, u detí, u ktorých neboli dobré 
vzťahy medzi rodičmi, u detí, ktoré ne
mali stále v blízkosti osobu, na ktorú sa 
mohli obrátiť a u detí, ktoré viac sledo
vali správy o  COVID19. Nebol rozdiel 
v  tom, či dieťa žilo s  matkou aj otcom 

alebo len s matkou. COVID19 v rodine 
alebo v blízkosti dieťaťa nemal vplyv na 
prežívanie stresu.

Kompletné výsledky sú zverejnené na 
stránke www.prevenciaad.sk. Odbor
né pracovníčky naďalej poskytujú psy
chologické poradenstvo v súvislosti s co
vidovými a  postcovidovými stavmi pre 
rodičov a deti. Prvý kontakt prostredníc
tvom: ozprevenciaad@gmail.com.

ivan Lukšík

Sociálne služby mesta Pezinok sa 
pripravujú na letnú sezónu. Pod 
rúškom poslušnosti očakávame tep - 
lé dni v nádeji, že blízkosť prenikne 
aj do našej každodennosti. Ďakuje-
me vám všetkým, ktorí nás podporu-
jete a zdieľate s nami spoločné chví-
le. Stále viac a viac cítime záujem pe-
zinskej komunity o sociálne služby.

terénna opatrovateľská služba 
funguje v  domácnostiach v  rôznych re
žimoch, maximálne však do 8 hodín. Na
šich 23 opatrovateliek a  opatrovateľov 
slúži po celom Pezinku počas pracovných 
dní 8 hodín denne (alebo menej podľa 
potreby.) V  súčasnosti môžeme ponúk
nuť záujemcom opatrovateľskú službu 
do jedného mesiaca od podania žiadosti.
Naše podporné služby – jedáleň (s ob
medzeniami), práčovňa a  rozvoz stravy 
sú otvorené pre seniorov v štandardnom 
režime a  podľa aktuálneho covid auto
matu. Naši klienti si môžu v pracovných 
dňoch vybrať z dvoch jedál, ktoré im pri
nesieme domov alebo si poň môžu prísť 
na Hrnčiarsku 44. Donášku jedla do do
mácností zabezpečujeme prostredníc
tvom nášho partnera z Grinavy aj počas 
víkendu. Aj vašu bielizeň vám vyperieme 
a vyžehlíme. Tiež na Hrnčiarskej ulici 44. 
Prepravnú službu máme pozastavenú, 
o  obnovení vám dáme vedieť na mest
skej stránke www.pezinok.sk, v  časti 
sociálne služby.

nocľaháreň je otvorená denne od 
19.00 do 7.00 h pre ľudí bez domova. 
V  lete ju čaká maľovanie vnútorných 
priestorov, preto bude fungovať v obme
dzenom režime.

Denné centrá sa v Pezinku otvárajú 
podľa záujmu a zdravotnej kondície na
šich seniorov. Ak vám je doma dlho, prie
story centier na Hrnčiarskej, Kolárovej, 
Cajlanskej a Oreší sú pre vás v popolud
ňajších hodinách v  pracovných dňoch 
k dispozícii. 

Zariadenie opatrovateľskej služ-
by sídliace na Komenského ulici (známe 
aj pod názvom U  svätej Anny) sa bude 
v  lete zameriavať na oživenie exteriéru. 
Chceme vymaľovať ploty, vysadiť kvety 
a inštalovať vyvýšené záhony pre našich 
klientov. Naším cieľom je vytvoriť at
mosféru domova. Jednak tým, že naše 
zariadenie je malé, a tak si môžeme vy
tvárať „rodinné vzťahy”, jednak tým, že 
máme nadštandardný počet personálu, 
čím garantujeme, že každý dostane to, 
čo potrebuje a  čo si žiada. A  aj tým, že 
vďaka spolkom a nadšencom organizuje
me hudobné a tvorivé posedenia v našej 
záhrade.

Prichádzame s ponukou pre tých Pe
zinčanov, ktorí sa starajú o svojich blíz
kych doma a  poberajú opatrovateľský 
príspevok. Každý z  vás môže v  našom 
zariadení (ZOS Pezinok) využiť (za pred
pokladu voľných kapacít) odľahčovaciu 
službu. Za kalendárny rok ide o 30 dní 
odľahčovacej služby, čo znamená, že mô
žete svojho blízkeho umiestniť v našom 
zariadení na dobu maximálne 30 dní. Po
čas tejto doby nestratíte nárok na opat
rovateľský príspevok. Je to vaša dovolen
ka od opatrovateľskej práce.

Tí, ktorí ste počas leta doma a hľadáte 
využitie, ponúkame dobrovoľnícke akti
vity v našich sociálnych službách. Odľah
číte naše pracovníčky, ktoré ako jedny 
z mála nezažili prácu z domu, nakazili sa 
covidom v práci, potrebujú oddych. Záro
veň vám naši klienti ponúknu iný pohľad 
na svet, v ktorom nie je stres, naháňanie 
a strach z nedostatku hmotných statkov. 
Taký refresh. Čakáme vás. (0917 974 
270, 033 690 1970).

adriana Strečanská

Školy prijali 409 prihlášok
do prvých ročníkov

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský 
rok 2021/2022 sa uskutočnil 8. a 9. apríla. Základné školy v zriaďovateľskej pôsob
nosti mesta prijali 409 prihlášok – ZŠ Fándlyho (134), ZŠ Na bielenisku (126), ZŠ 
Kupeckého (104) a ZŠ Orešie (45 prihlášok). O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľ zák
ladnej školy do 15. júna 2021 na základe trvalého pobytu v danom školskom obvode. 

-red-

Súťaž podporuje využitie bicyklov 
na pravidelné dochádzanie do práce už 
niekoľko rokov a  organizuje sa aj v oko
litých krajinách podporujúcich rozvoj 
cyklistickej dopravy. Na Slovensku súťaž 
zastrešuje národný cyklokoordinátor  
z Ministerstva dopravy, výstavby a regi
onálneho rozvoja SR v spolupráci s ob
čianskym združením OCI BB z Banskej 
Bystrice. Popularita projektu Z roka na 
rok rastie.

Jeden tím môže mať minimálne 2, 
maximálne 4 členov, ktorí sú preukáza
teľne v čase trvania súťaže zamestnan
cami firmy, pod ktorou je tím do súťaže 
registrovaný. Z  jednej firmy môže po
chádzať ľubovoľný počet tímov. Do sú
ťaže sa môžu prihlásiť aj tímy študentov 
z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zare

gistrujú. Podmienkou je, že v deň začatia 
kampane (t. j. 1. 6. 2021) musia dosiahnuť  
vek minimálne 15 rokov. V prípade, že 
je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je 
povinný jazdiť do školy/škôlky v  sprie
vode osoby staršej ako 18 rokov. Za svo
je družstvo zodpovedá jej vedúci. Každý 
súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz. 
Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci 
a taktiež tímy, ktorých členovia sú z rôz
nych organizácií. Sídlo či pracovisko tí
mov firmy, inštitúcie musí byť v Pezinku. 
Štatút,  pravidlá súťaže a podmienky 
registrácie nájdete na stránke www. 
dopracenabicykli.eu.

Jednotlivé tímy sa môžu prihlásiť 
v termíne do 7. 6. 2021. Súťaž sa usku
toční od 1. do 30. júna 2021.

Peter vlasák 

K  19. máju 2021 sa v  Pezinku sčítalo 23 072 
obyvateľov, čo predstavuje 90,33 %. asisto-
vané sčítanie, ktoré sa začalo 3. mája, naďalej 
pokračuje. Potrvá do 13. júna.

Asistované sčítanie je určené pre obyvateľov, ktorí 
sa nevedia alebo nemôžu sčítať. Takíto obyvatelia môžu 
za účelom sčítania navštíviť kontaktné miesta zriadené 
mestom. Pre chorých a imobilných obyvateľov je k dis
pozícii mobilný asistent, o ktorého je možné požiadať 
mesto telefonicky. Sčíta vás priamo doma.

Každý mobilný asistent je vybavený preukazom mo
bilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s  oby
vateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: 
meno a  priezvisko asistenta,   identifikátor asistenta 
sčítania a  evidenčné číslo preukazu asistenta. Totož
nosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na zákla
de predchádzajúceho objednania, je možné si spätne 
overiť zavolaním na mesto. Odporúčame obyvateľom, 
aby si pri prvom telefonáte s mobilným asistentom vy
žiadali jeho celé meno a evidenčné číslo preukazu mo
bilného asistenta, prípadne aj identifikátor asistenta 
sčítania. Na základe týchto údajov si môžu overiť totož
nosť asistenta v obci.

Mobilní asistenti nechodia sami bez predošlého do
hodnutia si termínu k obyvateľom domov. Ak by vás 
niekto kontaktoval takýmto spôsobom, nevpúšťaj
te neznáme osoby do svojich príbytkov a kontaktujte 
mesto alebo políciu.

Zoznam kontaktných miest v Pezinku:

radničné nám. 7, prízemie, msÚ Pezinok
Barbora Krasulová, tel.: 033/6901 131, 
email: barbora.krasulova@msupezinok.sk

Úradné hodiny: 
pondelok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h 
utorok: 8.00–11.30 a 12.30–16.00 h 
streda: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h 
štvrtok:  9.00–11.30 a 12.30–14.30 h 
piatok: 8.00–12.00 h 

radničné námestie 7, 1. poschodie, msÚ Pezinok
Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, 
email: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
Úradné hodiny: 
pondelok:  8.00–11.30 a 12.30–16.00 h 
utorok:  8.00–11.30 a 12.30–16.00 h 
streda: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 h 
štvrtok: neúradný deň 
piatok: 8.00–12.00 h 
 
m. r. Štefánika 1, Stará radnica 
(priestory informačného centra)
Anzhelika Pelevina, tel.: 033/6901 120,
na tomto kontaktnom mieste vám pomôžeme aj  
s registráciou na očkovanie.
Otváracie hodiny: 
pondelok: 8.00–11.00 a 13.00 – 16.00 h 
utorok : 8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00 h 
streda: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 h 
štvrtok: 9.00 – 13.00 a 13.00 – 16.00 h 
piatok:  9.00 – 13.00 h

 -red-

V Pezinku máme sčítaných cez 23 000 ľudí 

ZOS INFORMUJE

 Prevencia AD zrealizovala prieskum o vplyve pandémie na deti
občianske združenie Prevencia aD zrealizovalo v  mesiacoch marec 
a apríl online dotazníkový prieskum na stredných a základných školách 
v okrese Pezinok, ktorý sa zameriaval na reakcie detí na stres v súvislos-
ti s pandémiou a ochorením CoviD-19. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 
235 rodičov detí základných škôl a 300 stredoškolákov.

 Do práce na bicykli 2021
»

»

»

Kontakt na koordinátora za mesto Pezinok:
Mgr. Peter Vlasák, tel.: 033/6901 106
email: peter.vlasak@msupezinok.sk

mesto Pezinok sa opäť zapojilo do celonárodnej súťaže   organizovanej 
ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sr s názvom 
Do práce na bicykli 2021. obyvatelia prihlásených miest budú počas celé-
ho júna jazdiť do práce bicyklom a súťažiť o umiestnenie v troch kategó-
riách na lokálnej a troch kategóriách na národnej úrovni. registrácia je 
otvorená do 7.6. 2021.
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Pamätáte si ten pocit, keď ste sa 
pr výkrát prešli po tomto kúsku Sta-
rej hory?

Myslím, že to bola spoločná radosť celej 
našej rodiny a trocha aj obavy, ako zvládnuť 
najmä ochranu viniča proti chorobám. Na-
šťastie, v prvých rokoch nám za úhradu rie-
šilo ochranu ešte vinohradnícke družstvo, 
a tak sme mali relatívne dosť času sa v tejto 
problematike „dovzdelať”.

ako ste vy, mladý muž z  Prievi-
dze, prišli k vinohradu?

Dobre som sa oženil. (smeje sa) Oma-
ma mojej manželky Pavlína Horváthová 
bola potomkom ľudí, ktorí prišli odkiaľsi 
z Bavorska sem do malokarpatskej oblasti 
povzniesť kultúru vinohradníctva a  vinár-
stva. Zanechala nám síce nie veľký, ale o to 
milší kúsok vinohradu na Starej hore, kto-
rý sme zveľaďovali so svokrom a  švagrom  
a nakoniec sa oň starám spolu s manželkou. 
Práve preto, že vinohrad nie je veľmi veľký, 
môžem sa mu venovať ako relaxu popri mo-
jom zamestnaní.

máte však aj krásnu stredomor-
skú záhradu s  množstvom kvetov, 
stromov, kríkov...

Po reštitúciách a  pozemkových úpra-
vách sa mnohým vinohradníkom zdalo byť 
nespravodlivé, že za pôvodnú výmeru vi-
nohradov, ktoré v  minulosti nebývali na 
terasách, dostali aj svahy terás, z  ktorých 
vlastne nebol žiaden úžitok, len starosti 
s  ich udržiavaním. Aj ja som to na začiat-

ku vnímal podobne, ale hneď po prvej zime 
som postrehol výnimočnosť tejto lokality.

čím to je?
Už samotná poloha Starej hory mi napo-

vedala, že bude čímsi iná. Celý deň slnkom 
zaplavená stráň a v zimnom období rýchlo 
miznúca snehová pokrývka, pre vinič ako 
stvorená poloha. Lenže na svahu terasy, 
kto rý som chcel, samozrejme, využiť tiež, 
sa mi nejako nedarilo založiť vinič. Mikro-
klíma lokality je výnimočná, ale aj veľmi 
su chá, a vlastne hlavne preto som sa pus-
til do experimentovania, výsledkom čoho je 
už takmer 25-ročná stredomorská záhrada. 
Stredomorská flóra sa na Starej hore cíti 
ako doma, podobne ako vinič, ktorého do-

movina je tiež v  tej oblasti. Úžasný relax, 
ktorý mi práca vo vinohrade i  vo voňavej 
záhrade poskytuje, je na nezaplatenie. Zá-
hradu v  súčasnosti vnímam aj ako veľký 
dô kaz klimatickej zmeny, pretože ukazuje, 
že človek vracia klímu do obdobia terciéru, 
čiže pred doby ľadové. Takéto zmeny v his-

tórii Zeme nie sú výnimočné, lenže problém 
je hlavne v tom, že teraz je to veľmi rýchle 
a vegetácia, ktorá tu pred ľadovými dobami 
rástla a bola ľadovcami vytlačená do útočis-
ka k  Stredozemnému moru, sa sem sama 
tak rýchlo nevráti a naša v  súčasnosti pô-
vodná vegetácia sa len ťažko prispôsobuje 
teplému a suchému zmenenému podnebiu.

máte aj to privilégium, že sa na 
Pezinok pozeráte z výšky alebo skôr 
z nadhľadu. čo sa v ňom mení?

Pohľad z našej terasy na široké okolie Pe-
zinka s vinohradmi je v súčasnosti úžasný. 
Ak by som chcel tento dnešný pohľad porov-
nať s tým pred 25 rokmi, bol by to výpočet 
mnohých zmien. Vinohradnícka krajina sa 

jednoznačne zmenila k lepšiemu. V počiat-
koch bol bežný pohľad na neobrobené, za-
nedbané a spustnuté vinohrady, ktoré boli 
výsledkom na štyridsať rokov pre rušeného 
vzťahu k  dedičstvu otcov. Zrazu nebolo 
toho, kto by sa chcel alebo vedel starať o vi-
nohrady. Chvalabohu sa situácia postupne 
zlepšovala a aj vďaka aktivitám Združenia 
pezinských vinohradníkov a vinárov začala 
byť krajina okolo Pezinka oku lahodiaca.

menila sa nielen krajina, ale aj 
klíma.

Áno, o pozitívnu zmenu krajiny sa zaslú-
žil človek, ale človek má zásluhu aj na zme-
ne klímy, čo nie je až také pozitívne. Pri po-
hľade z mojej terasy vidím, že vinohrady sa 
z roka na rok – najmä od konca 90. rokov 
– čoraz skôr zelenajú a aj oberajú. Vegetač-
né obdobie sa predlžuje, žiaľ, ide s tým ruka 
v  ruke nedostatok zrážok, čo negatívne 
ovplyvňuje množstvo aj kvalitu úrody. 

vašej stredomorskej flóre to však 
vyhovuje...

Z  hľadiska mojej záhrady klimatická 
zmena predstavuje pozitívum v tom, že mô-
žem pestovať čoraz náročnejšie druhy, na-
príklad olivovníky, vavríny či kamélie.

Práca vo viniciach je ťažká. neod-
rádza to ľudí od pestovania viniča?

Veru, dá sa pozorovať aj zmena vzťahu 
ľudí k  vinohradom. Po prvotnom nadšení 
nových vlastníkov pôdy a zistení, že práca 
vo vinohrade je celoročná drina, ostali mno-
hé parcely opustené. Našťastie je v Pezinku 
veľa nadšených vinohradníkov, ktorí ich kú-
pili, prípadne si ich prenajali a zveľadili.

čoraz častejšie počúvame o kon-
fliktoch vo vinohradoch. vidíte ich 
aj vy?

Nie všetci obyvatelia Pezinka si uvedo-
mujú, že vinohrady sú najmä miestom tvr-
dej práce, a nie rekreačná zóna. Isteže, nikto  

nechce ľudí z  oblasti vyháňať, mali by si 
však uvedomiť, že vinohrady sú súkrom-
ným vlastníctvom, ktoré treba za každých 
okolností rešpektovať.V  počiatkoch mojich 
aktivít na Starej hore bolo vo viniči vidieť 
okrem pracujúcich vinohradníkov iba sem-
tam človeka, ktorý väčšinou smeroval do 
le sov Malých Karpát. Keď sa dnes pozriem 
k  soche svätého Urbana, je to jedna veľká 
pro menáda, ľudia sa nepohybujú len po 
úče lových komunikáciách, ale aj priamo vo  
viniciach. Neraz pozorujem konflikty medzi 
chodcami, cyklistami a vinohradníkmi, kto-
rí idú pracovať do viníc. Často mi pri tom  
napadá myšlienka, či sme neurobili sami sebe  
medvediu službu, keď sme prostredie vino-
hradov zveľadili pre obyvateľov Pezinka. Asi 
musíme byť trpezliví, ľudí vychovávať, vzde-
lávať a už konečne ich vymaniť z pocitu fa-
lošnej slobody, keď sú presvedčení, že môžu 
robiť, čo chcú, ísť, kam chcú a kedy chcú... To  
nie je sloboda, ale anarchia!

Súčasťou svahov malých Karpát 
je aj zver. v posledných rokoch sa vi-
nohradníci sťažujú, že im ničí úrodu. 
máte recept, ako tomu zabrániť?

Môj názor je v tomto ohľade nekompro-
misný, čo sa asi mnohým nebude páčiť, ale 
zver by sa v lesoch nemala chovať ako hos-
podárske zvieratá – žiadne prikrmovanie. 
Všetko by som nechal na prírodu, zima by 
urobila výber a myslím si, že v lesoch by sa  
sama ustálila rovnováha. A  keď nebude 
pretlak zveri v lese, nebude jej toľko ani vo 
vinohradoch.

Bude tento rok podujatie víno 
a le vanduľa, aby si návštevníci mohli 
pozrieť vašu vzácnu záhradu? 

Tento rok zo známych dôvodov akcia ne-
bude. Hoci sa opatrenia v súčasnosti uvoľ-
ňujú, už by sa nestihla zorganizovať. Ne-
sľubujem, ale možno niektorú sobotu v  jú - 
ni alebo v  júli sprístupním záhradu aspoň  
Pezinčanom. To sa, samozrejme, v pred sti-
hu dozvedia.

text: e. K., foto: ľ. J. 

Z výšky nad Pezinkom pozoruje zmeny
už vyše štvrťstoročia chodí vladimír Píš takmer denne na Starú horu. 
Sklonený obrába vinohrad a záhradu, ktorú obdivujú ľudia nielen po-
čas podujatia víno a levanduľa. a keď sa vystrie, má z tej výšky Pezinok  
a okolitú krajinu ako na dlani. Deň za dňom pozoruje zmeny vo vinohra-
doch, ale aj premeny počasia, vzťahu ľudí k viniciam i k sebe navzájom... 
niečo sa mení, iné ostáva rovnaké, ako keď prvý raz vyšiel na pozemok, 
ktorý jeho rodina zdedila po predkoch.

»
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Pri prechádzkach do Zámockého parku míňa-
me Pamätník osloboditeľom. ale uvedomuje-
me si vôbec, čo znamená? Pietne miesto má 
svoju atmosféru.

„Informačná tabuľa, hrob neznámeho vojaka, pa
mätník a obranné guľometné zariadenie, tzv. Kugel
stand. Kúsok odtiaľ ďalší pamätník. Pamätník Pezinča
nom, ktorí padli v druhej svetovej vojne. A tesne vedľa 
sa nachádzali hroby šiestich sovietskych vojakov, ktorí 
boli zabití guľometnou paľbou z veže farského kostola. 
Po exhumácii ich previezli na Slavín. Chodíme okolo a tr  
píme ,prevádzkovou slepotou‘. Vieme o tomto mieste, 
ale ani si len neuvedomujeme, čo znamená. Dnes je to 
už pietne miesto. Pamätní ky osloboditeľom sa budova
li v minulých desaťročiach na lukratívnych parcelách, 
zvyčajne v centre mesta či obce. Dnes je bežnou praxou 
pamätník zrušiť z dôvodu jeho rekonštrukcie a parce
lu predať developerovi. Vďaka spolupráci nálezcu po
zostatkov sovietskeho vojakatankistu, vedenia mesta  
a rus kej ambasády bol pochovaný práve tu. Aj preto, 
aby sa v Pezinku nič také nestalo. Ležia tu kosti človeka, 
ktorý padol pri oslobodzovaní nášho mesta. Mladého 
človeka, ktorý mal život pred sebou. A na pamätníku sú 
mená ďalších a k tomu poslednému je pri pojená veta: 
neznamyj dla imeni. Neznámych podľa mena. 

126 ľudských životov vyhaslo v nezmyselnom voj
novom konflikte. 126 otcov, synov, manželov tu za
hynulo v nezmyselnej vojne. Človeku sa derie na jazyk 
slovo – zbytočne? Na Veľkú noc pred 76 rokmi poču
li naši prastarí otcovia a matere hukot blížiacej sa de
lostreleckej paľby. Aj našej časti Slovenska sa dotkla 
vojna. Pri prechode frontu a po následnom nemec
kom bombardovaní, zahynuli aj Pezinčania, Cajlania, 
Grinavania. No padli tu aj synovia nemeckých a ma
ďarských otcov a mám. Oni sem určite nechceli prísť 
zomrieť. Ležia tu, zahrabaní v zákopoch v pezinských 

horách. Ani jeden tu nechcel zomrieť. Osobne som za
žil návštevu pána Tereščenka, vnuka gardového voja
ka, ktorý tu slúžil ako obsluha známych ruských kaťúš  
a padol na pozícii pri dnešnom Panholci. Hľadal svoj
ho deda, lebo otec to už ne stihol. Bol to veľký chlap, 
ale videl som ho plakať, keď som mu ukázal meno jeho 
deda na pamätníku. Nešlo o nič. Len o elementárnu 
úctu. Ži li vo svojej dobe. Nám neprislúcha hodnotiť, či 
bola dobrá alebo zlá. A taktiež o tom netreba politizovať  
a zneužívať historické udalosti. Je tu. Nachádza sa v na  
šom meste. Nie je to turistická atrakcia. Ale je to miesto, 
ktoré si zaslúži úctu a pietu. Lebo pripomína niečo, čo 

my už nechceme zažiť.  Zbytočnú a nezmyselnú vojnu.
Máme tu pandemické opatrenia. Oficiálne oslavy 

oslobodenia sa neudiali. Verejné oslavy konca tej šesť 
rokov trvajúcej nezmyselnej vojny sa tiež neuskutoč
nili. Vďaka vedeniu mesta a  partnerských organizácií 
sa uskutočnil aspoň pietny akt, na ktorý môžeme byť 
v tejto dobe propagácie násilia, neonacizmu a prevraca
nia histórie naozaj hrdí. Všetci Pezinčania. Nikto nám 
nebráni položiť kvet alebo sa len tak pozastaviť na tom 
mieste, vzdať úctu a tešiť sa z to, že deti a vnuci tých, čo 
tu bojovali, nezažili hrôzu vojny.”

text: Peter Wittgruber, foto: -red- 

SPEKTRUM

StĺPEK PO NAŠEM

Ludé moji!
Máme po výnymečném stave. 

Nečo, f čém zme f tej našej EÚ neja
ko vynykaly pret ostatnýma. A  zase 
zme len obyčajný. Já osobne sem nyšt 
zvlášt výnymečné nepocícil. Any pri 
vyhlásený, any pri odvolaný. Any ven
ku, any doma. A čo to je, to výnymeč
né? Sám nevím. Šeci moji rovesný
ci, ale aj starší ode mna sa tvára, že 
zme ešče celkom zachovalý a  ideme 
z  dobu. Ja ale velyce rát spomínam 
na dobu predmobilovú. Dobu, ket 
sa ludé normálne spolu stretaly, vy
právaly. Sem tam si zavolaly ces pev
nú linku a nečudovaly sa, ket negdo 
neotpovedal. Nebol doma, alebo len 
nekam otskočil. Teda, ket mal doma 
vúbec telefón. Ftedy bolo normálne, 
že sa ludé stretaly, vyprávaly, písaly 
si listy, čumkarty z  dovolenék, kú
pelú. Hlavne dzeci maly vícej volno
sci a dohody medzi rodyčma a dzec
ma sa plnyly na slovo. Obojstranne. 
Veci a  ludé sa pomenovávaly pravý
ma menama. Né, nemám nostalgiju 
za bolševikem, kus pekného obdobá 
bolo aj po revolúcii. Sloboda, cesto
vány, rozhodovány o  vlastném živo
ce. Nové možnosci podnykat, tvo
rit, študovat... Potom došly mobily. 
Najskúr monopol EuroTelu. NMT 
systém a  čašké „cihly”. To bolo ešče 
fajn, lebo to bolo neskutečne drahé 
a nemalo ich any jedno percento lu
dzí. A  signál? No, na dnešek úplne 
smíšne. Krátko pret zlomem storočí 
došél na trch Gloptel a systém GSM. 
Nescihaly zme sa čudovat, čo s cena
ma urobila jedna konkurenčná firma. 
Za rok mala pokrycí signálem skoro 
sto percentné, za dva roky milijón 
užívatelú. Začala sa medijálna deba
ta, či ten signál spúsobuje nádory na  
mozgu alebo né, či patrí mobil do ru
ky dzecom a mládeži. V novém storo
čí dodaly do mobilu blutút, hencfrý, 
barvy, digitálny foťák, internet, čet, 
čipy, strýmy, aplykácije a  dzeci sa 
z mobilem v ruke budú rodzit. Nevíte 
si to prectavit? Vedzely ste si pret tri
cet rokma prectavit dnešné technoló
gije?!? Teda, ket máte aspon štyricet. 
Nevím, či stĺpek číta aj negdo mlačí. 
No, podme dálej. Veliká polytika do
kazuje, že velyký Igor bude strečkovat 
doftedy, kým tam bude. Za Lenona 
zme si myslely, že to bude do smrci. 
Prirodzenej, či umelej. S Ficem detto. 
Dnes?!? Nakonec sa takýto národný, 
obetavý, velkohubý a  médijama scí
haný ujko utopí postupne sám. Tagže 
trpezlyvost. V našej malej – místnej 
polytyke je to zdanlyvo klydnejšé, ale 
téš to nestojí za vela. Získaly zme sí ce 
prvé místo medzi okresnýma mesta
ma na Slovensku, keré nemajú žádne 
napojený na okolyté funkčné cyklo
chodnýky, zato v okresném poradzí 
místneho a  mobilného očkována 
pro ci korone zme tesne na druhém 
mísce za Modru. Asy tý moderné 
technológije a  drístak nefungujú aš 
tak, jako by sa zdálo na prvý kukuč. 
A  klasické médijá any tak. Velykým 
hitem na drístaku sú početné skupiny 
rodzín dzivých svín a danielu putujú
cich po sídliskách. Asi sa volačo doču
ly o chystaném  zoologickém zákone 
z  dzílny Igora jr., trocha zle pocho
peného plastického ekológa. Svine. 
Robily banket na rozlúčku. Celkom 
slušne, žádny randál. Any ohne a ra
chetle nepotrebovaly. Nekerý z nás by 
si mohly zebrat vzor. Aj f tej rodzinnej 
súdržnosci. Pámbu s nama a zlé preč! 

Zúctu Strýco Lajo

Pietneho aktu kladenia vencov sa  
za splnenia nevyhnutných hygienic
kých podmienok súvisiacich s pandé
miou koronavírusu zúčastnili zástup
covia mesta Pezinok a okresu Pezinok, 

zástupcovia Zá kladnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov brigádneho generála Ka ro
la Peknika, Zväzu vojakov Slovenska 
– Klubu Pezinok a Malokarpatského 

baníckeho spolku Pezinok. 76. výročie 
oslobodenia mesta sme si pri Pamätní
ku osloboditeľov na Mladoboleslavskej 
ulici pripomenuli 1. ap ríla.

-red-

– Dobrý deň, pani Slimáková... po
zdra vil nejaký pán (s respirátorom na 
tvári) moju sestru v  miestach starej 
pum py (pri Koníčkovi). Ako slušné diev
ča (70), slušne odzdravila:

– Dobrý deň! Pristavilo pri nej auto 
(strieborný Citroen Xara Picasso).

–Ja som váš tretí, či štvrtý sused. Ne
máte mi, prosím vás, požičať na benzín? 
Idem tankovať a  zabudol som si doma  
peňaženku. Večer vám to prinesiem na
späť.

– No, ale ja mám pri sebe len pár drob
ných, idem na vodný aerobic, tam mám 
permanentku, tak si neberiem so sebou 
hotovosť. A zahrabala po drobných...

– Nevadí, dajte, čo máte, ja sa veľmi 
ponáhľam a večer vám to vrátim. Zobral 
od sestry štyri eurá a auto odfičalo. Mys

lela si, hmmm, asi nejaký Lajkov kama
rát, ktorého si nepamätám.

Asi o dve hodiny sa sestra vrátila z ba
zéna a hneď sa mi pochválila. Práve ma 
osobná asistentka obliekala a  chystala 
do vozíčka. Chvíľku na to niekto klope 
na dvere. Asistentka beží otvoriť.

– Dobrý deň! Je doma pani Slimáko
vá? Ja som jej prišiel vrátiť tie štyri eu
rá, čo mi požičala. Ďakujem pekne. Ale, 
ospravedlňujem sa, nemám drobné, 
mám len celú dvacku. Máte mi vydať?

– No, ja nemám, opýtam sa brata, po
čkajte. Lajkóó...

– Mám desinu v peňaženke a niekde 
z ruksaku vyhrabem tých šesť! Odpove
dám z izby. Vydal som pokyny asistentke. 
Tá rutinne vybrala desinu z peňaženky, 
drobné z ruksaka. Ukázala mi, že našla 

a utekala k dverám odovzdať chlapíkovi. 
Ten poďakoval, zvrtol sa na opätku a že 
ide do auta pre tú dvacku. Asistentka sa 
vrátila k obliekaniu a z izby do izby pre
behol tento rozhovor:

– Si mi dlžná šestnásť!
– Keď máš drobné, daj mi len tie štyri 

a nechaj si tú dvacku!
– Dám, daj dvacku.
– Ale, šak ti hovorím nechaj si tú 

dvacku a daj mi len tie štyri. Ja nepobe
žím teraz do bankomatu pre dvacku.

– A ty ju nemáš?
– Nie. Mne ju nedal. Stanka, vám ju 

nedal?!? Oslovila asistentku.
– Mne ju nedal, povedal, že ju má 

v aute a ide pre ňu. A to nie je váš známy? 
Vy ho nepoznáte?!?

– Nie, ja som ho v živote nevidel.

– Ani ja! Ozvalo sa zo susednej izby. 
V  tom momente vystrelila asistentka  
z domu a utekala za ním. Stihla nám len 
potvrdiť, ža to bol strieborný Citroen 
Xsara Picasso. Ešpézetku už nevidela.

A to som si myslel, že po prečítaní toľ
kých kníh a odsledovaní všetkých troch 
sérií seriálu podvodníci ma už žiaden ne
má šancu nachytať. Ale že sa na to spol
čí s mojou sestrou, to by ma ani vo sne 
nenapadlo. Ona síce tvrdí, že s ním nič 
ne má, že predsa tiež prišla o štyri éčka. 
Neviem, neviem. V  jej prospech síce 
sved čí aj to, že pri jej vyberanom vkuse 
by sa nespojila s niekým, kto má len Cit
roen, ale dočasne ju nechávam v  okru
hu podozrivých. Pre istotu sledujem jej 
účty a odpočúvam ju. Ide predsa o dobré 
meno rodiny.               Lajo Slimák

 Neuveriteľný príbeh podľa skutočnej udalosti

 Pripomenuli sme si Deň víťazstva nad fašizmom

 Pamätník venovaný osloboditeľom

»

»

Pri Pamätníku osloboditeľov na 
mladoboleslavskej ulici sme si 
7. mája pripomenuli 76. výročie 
ukončenia druhej  svetovej voj-
ny.
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Stále platia isté obmedzenia. Študov
ňa je zatvorená, nie je možné využívať po
čítače knižnice ani si čítať v čitárni. Tak
tiež nefunguje herňa, ktorú obľubovali 
najmenší. Teraz je knižnica „z rýchlika”.  
Počet čitateľov v knižnici je obmedzený  
na 1 osobu na 15 m2. Obmedzený je aj čas 
strávený v knižnici na maximum 15 mi
nút. Knižnica je v režime „vezmi a choď”.

Vďaka podpore Fondu na podporu 
umenia postupne pribúdajú nové titu
ly, ktoré nahradia staré vyradené. Veľa 
kníh však pribudlo aj vďaka čitateľom, 
ktorí knižnici darovali často úplne nové 
knihy. Stále prebieha aj projekt „Daruj 
knihu knižnici. Bude pre všetkých”. Jed
noducho, čitatelia sa môžu tešiť, bude to 
pribúdať!

Knižnica pokračuje aj v  započatom  
cykle Čitateľský denník Dada Nagya.  
Mô žete sa teda tešiť aj na nové knižné 
tipy. Rovnako pokračuje aj v tvorbe li
terárnych kvízov. Detskí čitatelia si už  
mohli overiť, ako pozorne čítali naprí
klad rozprávky Boženy Němcovej alebo 
príbehy muflóna Ancijáša. Tiež mohli 
prevetrať aj znalosti o Danke a Janke či 
Pippi Dlhej Pančuche. V najbližšej dobe 
sa môžete tešiť na kvíz o Mimi a Líze.

S otvorením knižnice je opäť sprí
stupnená aj výstavná sieň. Aktuálnu vý
stavu Chráňme si dedičstvo predkov: Vinič-
né vystrieda výstava obrazov Františka 
Hrtúsa, rodáka z Kysúc, ku ktorému sa 

hrdo hlási náš región, pretože väčšiu časť 
života prežil v Modre. Vychodil strednú 
školu v  Liptovskom Mikuláši, pracoval 
v  moravských baniach, absolvoval vý
tvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte 
v Trnave u Rudolfa Horňáka a Ladislava 
Čecha. Učil, žil a tvoril v Modre, kde sa aj 
inšpiroval modranskými zátišiami a zá

kutiami. Maľbe sa venoval popri zamest
naní. Po úspešných výstavách začal pra
covať ako umelec v slobodnom povolaní. 
V jeho tvorbe možno rozpoznať dekora
tivizmus inšpirovaný ľudovým umením, 
od polovice sedemdesiatych rokov sa ve
noval realistickej krajinomaľbe, portrétu 
a zátišiu. V posledných rokoch života sa 
orientoval na prírodný detail. Výstava 
František Hrtús: Na návšteve v Modre  
bu de sprístupnená na požiadanie do 
konca júna.

-red-/tS malokarpatská knižnica 

KULTÚRA

Na bankovke je v štylizovanej podobe 
znázornená hlavná budova múzea a his
torický vinohradnícky lis, ktorý je jeho  
charakteristickým prvkom. Múzeum ich  
má totiž najviac v  Európe. Predaj bol 

spustený symbolicky pri príležitosti No  
ci múzeí a galérií v  sobotu 15. mája. 
Špeciálna – limitovaná edícia v náklade 
5000 kusov sa vypredala v priebehu pr
vých dní.          malokarpatské múzeum

Keramické trhy 2021
sa presúvajú na jeseň

obľúbené podujatie Keramické tr hy sa v minulom roku z dôvodu 
nepriaznivej pandemickej situácii nekonalo. tento rok sa presúva 
na jesenný termín.

Organizačný výbor Keramických trhov sa na svojom zasadnutí dňa 6. 5. 
2021 rozhodol, že podujatie Keramické trhy sa kvôli aktuálnym pandemickým 
podmienkam neuskutoční v  tradičnom júnovom termíne (11.–13. 6. 2021). 
Malokarpatské múzeum v Pezinku ako hlavný organizátor trhov sa bude usilo
vať o  zorganizovanie podujatia v  termí ne 15. a  16. októbra 2021 od 10.00  
do 20.00 h v súlade s aktuálne platnými nariadeniami.

malokarpatské múzeum

Prechod sa začína v mieste, kde v stre 
 doveku stála banícka osada Zumberg, 
prechádza cez pezinské kúpele, svojho 

času veľmi obľúbené a čerpajúce vodu pre 
svoju prevádzku z banských diel. Ďa lej 
vedie banským poľom Ferdinand – Karo

lína, kde sa ešte v 50. rokoch 20. storočia 
ťažil pyrit. Čiastočne priblíži dobývanie 
zlata a pokračuje k povrchovej dobývke 
antimónovej rudy – najvyššie miesto na 
trase chodníka. Následne schádza popri 
štôlňach Antimónová a Pyritová k úpra
várenským objektom a na nádvorie závo
du Rudné bane. Odtiaľ ponad odkalisko 
pokračuje k „najmladšej” štôlni Budúc
nosť a vracia sa k východiskovému bodu.

text a foto: -red-/malokarpatský 
banícky spolok 

Pezinské kultúrne centrum 
pozýva na zábavno-dojíma-
vý príbeh v podaní legen-
dárnych hercov. 
už 14. júna v amfiteátri. 
Predaj vstupeniek: 
pokladňa DK Pezinok 
a ticketportal.

 Prechod Banským náučným
 chodníkom sa konal

Centrum voľné
ho času v Pezin
ku (CVČ) ob no
vilo v ponde lok  
10. mája svoju  
krúžkovú čin
nosť. Po čas ob  
do bia, keď mu
se lo byť zatvore
né, vznikla z jed
nej miestnosti  
v budove cen
tra v Zámoc
kom parku retro 
miestnosť, ktorá 
je prístupná ši
rokej verejnosti. 
Príďte si zaspo
mínať na staré 
ča sy a pripome
núť si obdobie 
80. a 90. rokov.

Cvč

Retro miestnosť 
v CVČ

v sobotu 22. mája sa konal 10. ročník turistického prechodu Banským  
náučným chodníkom. malokarpatský banícky spolok pripravuje tradičný 
komentovaný prechod banským chodníkom pre širokú verejnosť každý 
rok. Súčasťou je výklad baníkov, ktorí pracovali v pezinských baniach, 
občerstvenie a skvelá atmosféra.

 Malokarpatská knižnica je otvorená

 Malokarpatské múzeum 
v Pezinku má eurobankovku
 s vlastným motívom

malokarpatské múzeum v Pezinku prinieslo širokej verejnosti ako aj váš-
nivým zberateľom novú vlastnú edíciu pamätnej eurobankovky. hlav-
ným dôvodom jej vydania bolo 60. výročie založenia múzea.

»

 už po desiatykrát

od stredy 21. apríla je otvorená malokarpatská knižnica v Pezin ku nie 
iba ako výdajné okienko. Dovtedy knihovníčky chystali objednávky, 
upratovali knižný fond a doháňali resty, ktoré sa počas bežnej prevádzky 
knižnice vždy nahromadia. teraz však náv števníci knižnice môžu vstú piť 
do oddelení a sami si vybrať knihy priamo z políc.

»

»
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„Máte v ruke prvé číslo Pezinčana. 
Držte ho opatrne. Je to len batoľa,  
kto ré sa narodilo 1. mája 1966. Je eš - 
te drobné, slabé, ale má chuť do ži  - 

vo  ta. A  my chceme, aby žilo  

a  rást lo,” píše sa v  úvode prvého 
čís la Pezinčana, ktoré vydal Mest
ský dom kultúry a vzdelávania Pe  
zinok. Od vydania prvého čísla Pe  
zinčana uplynulo 55 rokov. V máji 

1966 priniesol oby

vateľom Pezinka prvé informácie 
z diania v meste, a  to na šiestich  
stranách formátu A4. Okrem hla
vič ky a úvodu na prvej strane ob
sa hoval článok z histórie 1. mája,  
správy z činnosti Okresného  
do  mu pionierov a mláde že, kul túr 

nu rubriku a  dve 

športové in formácie doplnené 
kresbami. Pe zin čana za čal vydávať 
Mestský dom kultúry a vzdeláva
nia ako ob časník s cieľom informo
vať občanov mesta predovšetkým 
o kultúrnom a spoločenskom dia
ní. Hneď o rok bol formát A4 zme
nený na menší A5 s počtom strán 
16. Zmena nastala aj v hlavičke.

V  rokoch 1968–1969 Pezinčan  
nevy chádzal. Vydávanie bolo ob
no  vené v ro ku 1970. O deväť rokov  
neskôr začal vychádzať tlačenou 
formou, a  to opäť vo formáte A4. 
Štvorstranový rozsah bol rozšíre
ný na 8 strán, doplnený o fotogra

fie a došlo aj k zvýšeniu nákla
du z počiatočných 300 na 3000 

výtlačkov. Pezinčan bol prvými 
tlačenými novinami v okrese. Na 
prelome 80. a 90. rokov vystrie

dala noviny na určité obdobie Pe
zinská verejnosť.

Pezinčan od svojho vzniku pre
chádzal rôznymi úpravami, ktoré 
spočívali v zmene formátu, perio
dicite vydávania, kvalite tlače, ná
kladu. Neustále sa vyvíjala obsaho  
vá i  grafická úroveň novín. Novi
ny vydával Mestský dom kultúry 
a vzdelávania, neskôr Mestské kul
túrne stredisko a Mesto Pezinok. 
Pozíciu šéfredaktora zastávali: Zla
ta Hrnčírová, Miroslav Stojkovič, 
Darina Demková, Milan Oravec, 
Oli ver Solga, opäť Milan Oravec  

            a Peter Brunovský.

v akom období a ako dlho ste pra-
covali v redakcii Pezinčana?

Priamo na tvorbe Pezinčana, ako šéfre-
daktor, som sa podieľal v dvoch obdobiach. 
V rokoch 1983–1989, kedy bol Pezinčan 
ešte občasník, vychádzal spravidla štyri-
krát do roka a robil som ho popri funkcii ria-
diteľa Domu kultúry. Potom som šesť rokov 
pôsobil v Modre, kde som založil a viedol 
mesačník Modranské zvesti. Do Pezinčana 
som sa vrátil v roku 1999, keď som vystrie-
dal šéfredaktora Olivera Solgu, ktorý sa 
stal zástupcom primátora. Tu som zotrval 
do roku 2012, až do môjho odchodu do dô-
chodku. Šéfredaktorom Pezinčana som bol 
devätnásť rokov, ale už pred predtým som 

úzko s redakciou spolupracoval a robil som 
autorsky športovú stranu novín.

čo pre vás znamená Pezinčan? aké 
spomienky máte na prácu šéfredak-
tora mestského periodika?

Práca v Pezinčanovi ma veľmi bavila, 
bola to moja srdcovka. Snažili sme sa dostať 
do novín čo najviac najzaujímavejších infor-
mácií. Vždy som si kládol otázku, či v ak-
tuálnom čísle je dostatok tém a materiálov, 
ktoré väčšinu čitateľov zaujmú. Samozrej-
me, vzhľadom na skromné obsadenie re-
dakcie, sme všetko nestíhali. Vždy sme sa 
však snažili o to, aby Pezinčan boli no viny 
hodné okresného mesta. Snažili sme sa aj 
povzniesť úroveň služieb a krásy mesta or-

ganizovaním súťaží o najlepšiu predajňu a 
najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Súťaže trva li 
niekoľko rokov a u občanov mali veľký ohlas.

na čo spomínate s radosťou?
Tých príležitostí bolo viac. Najviac ma po-

tešilo, že sa nám podarilo úspešne zvládnuť  
grafické vylepšenie novín. V tom prvom ob-
dobí sme zmenili grafiku a začali sme do no-
vín zaraďovať viac fotografií. Za krátky čas 
sme už riešili prechod na modernejšiu ofse-
tovú tlač, ktorú nám robila tlačiareň v Pieš-
ťanoch. V druhom období môjho pôsobenia 
v Pezinčanovi sme prešli na väčší novinový 
formát A3 a plnofarebnú tlač v bratislav-
skej tlačiarni Petit Press. Priamo v redak-
cii sme robili kompletné tlačové predlohy 
celého čísla. Tieto sme elektronickou cestou 
v dohodnutom čase posielali do tlačiarne, 
kam sme už potom išli len pre vytlačené no-
viny. Boli sme radi, že sa nám tiež podarilo 
navýšiť náklad na 10-tisíc výtlačkov.

ako redaktor ste sa venovali 

množstvu tém. utkvela vám v pamäti 
niektorá z nich viac ako ostatné?

Redaktor v mestskom periodiku sa stret-
ne s množstvom tém, tu neexistuje špecia-
lizácia pre niektorú oblasť. Rád som písal 
o rôznych voľnočasových aktivitách a obe-
tavosti občanov. Veľa priestoru v našich 
novinách sme venovali propagácii darcov-
stva krvi. Náležitú pozornosť sme venovali 
vinohradníctvu. Peknú spomienku mám na 
besedu so starými vinohradníkmi, ktorí nás 
oboznámili so svojimi neľahkými životnými 
príbehmi.

čo vás na redakčnej práci bavilo 
najviac?

Pre mňa bola táto práca mimoriadne 
za ujímavá, doslova koníčkom. Bez zaniete-
nosti sa táto práca nedá robiť. Musíte jej ve-
novať veľa večerov a času cez víkendy, vtedy 
keď sa odohráva najviac spoločenských pod-
ujatí a iných aktivít. Mojou záľubou bolo aj je  
fotografovanie, samozrejme, z každého nav-

štíveného podujatia som robil zábery. Prá-
ca redaktora je náročná a zodpovedná, ale 
nakoniec vás poteší, keď ju čitatelia ocenia.

majú mestské noviny význam aj  
v dnešnej dobe?

Určite áno. Je pravda, že mestská televí-
zia a internet sú v dnešnej dobe pohotovej-
šie, ale noviny majú zatiaľ nezastupiteľné 
miesto. Dnes sa už nepíšu mestské kroniky, 
aj to posilňuje úlohu tlačených médií. Kaž-
dý mesiac sa môžeme presvedčiť, ako ľudia, 
najmä tí starší, sa po Pezinčanovi zháňajú 
a tešia sa , keď ho nájdu vo svojej schránke. 
Mnohí si ho roky odkladajú, a viacerí posie-
lajú aj do zahraničia.

čo by ste popriali novinám do ďal-
ších rokov?

Tvorcom Pezinčana želám veľa spokoj-
ných čitateľov, veľa dobrých nápadov a tém, 
aby sa im darilo robiť zaujímavé noviny.

Stranu pripravila nina Bednáriková

KULTÚRA

Prvé číslo Pezinčana vyšlo 
pred 55 rokmi

Pezinčan je s nami od roku 1966. v jeho redakcii pracovalo za ten čas 
množstvo ľudí, ktorým noviny prirástli k srdcu. Jedným z nich je i dlho-
ročný šéfredaktor Pezinčana milan oravec. Pri príležitosti 55. výročia 
vydania prvého čísla si spoločne s nami zaspomínal na prácu v mestskom 
periodiku. 

»
 Milan Oravec: Noviny majú nezastupiteľné miesto

Prvé číslo Pezinčana 
vyšlo pred 55 rokmi, 
rok 2021 je však 54. 
ročníkom vydávania. 
Dôvodom je ročný vý-
padok, počas ktorého 
noviny nevychádzali.
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Spoločnému užívaniu slúžili aj cinto
rín a stará synagóga. V dokumentoch ju  
nachádzame od polovice 18. storočia.  
V roku 1756 za ňu a cintorín platili židia 
30 zlatých, v roku 1827 dávali majiteľom 
panstva za synagógu, byt rabína a šach
tera, cintorín, za výsek a výčap košer vína, 
pozemky a za vlastný kúpeľ, spolu s da
ňou za ochranu už 650 zlatých. Židovský 
rituálny kúpeľ stál v  blízkosti podhrad
ného mlyna. Súhlas s  jeho postavením 
udelil František Pálffy 16. októbra 1815. 
Pezinská židovská obec si ho postavila vo 
vlastnej réžii na pozemku veľkom 120 
štvorcových siah (431,5 m2). Ročné ná
jomné za pozemok bolo stanovené na 12 
zlatých, náklady na údržbu stavby si obec 
hradila sama. Stará synagóga mala roz
mery 8 7/12 x 4 4/6 siahy, teda asi 16,3 x 
8,85 m. Miestni židia ju využívali približ
ne do roku 1850. Krátko pred tým, v roku 
1848, dochádza v dôsledku revolučných 
zmien k uvoľneniu prísnych nariadení vo  
vzťahu k  židovskému obyvateľstvu. To 
revolúciou získalo slobodu pohybu a do
čkalo sa zrušenia get. Aj pomery v  tom 
pezinskom sa zmenili. Zmenili sa aj po
vinnosti platieb smerom k  panstvu aj 
mestu. Zvyšujúce sa finančné nároky na 
bývanie v  starom gete, vysoké povinné 
poplatky za užívanie bytov a spoločných 
nehnuteľností prinútili židov opustiť 
svoj starý svätostánok. Sumu, ktorú Pálf
fyovci za užívanie synagógy požadovali 
(750 zlatých), považovali predstavení 
ná boženskej obce za prehnanú a  prijali 
spoločné rozhodnutie starú modlitebňu 
opustiť. Jej využitie po opustení majera 
nepoznáme. V 20. rokoch 20. storočia si 
časť pozemku i s budovou bývalej syna
gó gy prenajal Alojz Steger a  zriadil si 
v nej autodielňu. Priestory, ktoré prevzal 
od Pálffyovcov, boli v dezolátnom stave 
a Steger ich na vlastné náklady upravil. 
Od majiteľov mal prisľúbené, že mu po
zemok predajú, k  transakcii však nedo
šlo. Keď mesto v roku 1930 odkúpilo od 
Pálffyovcov zámok a park, súčasťou kúp
nopredajnej zmluvy bola aj časť bývalého 
pálffyovského majera a  na ňom stojaca 
budova bývalej synagógy. Alojz Steger sa 
na mesto obrátil v máji 1931 s ponukou 
odkúpenia ním užívaných nehnuteľnos
tí. Mesto Stegrom navrhnutú sumu od
mietlo a z kúpy zišlo. Budovu starej syna
gógy nechalo prestavať na nový kultúrny 
dom a  Orlovňu, ktoré boli slávnostne 
otvorené v  auguste 1936. Brnenský ar
chitekt Richter zachoval pri jej výstav
be priečelie synagógy a prednú baštu. 
V  roku 1942 mesto odpredalo Orlovňu 
rímskokatolíckej cirkvi.

Už v roku 1849 sa obec rozhodla po
staviť si novú, vlastnú synagógu. Boli na 
 vrhnuté plány, prijaté dary a  zahájené 
rôz norodé prípravy. Pre vnútorné nezho
dy predstavenstva náboženskej obce bo li 
aktivity spojené so stavbou pozasta vené. 
Ich oživenie registrujeme opäť v  ro
ku 1856. V  tomto roku sa židovská ná 
bo ženská obec a  jej predstavení Jakub  
Rosenblüh a Filip Stern obrátili na mest
skú radu so žiadosťou o podporu na sta
vebný materiál na výstavbu synagógy. 
Modlitby v  tom čase museli vykonávať 
v  dvoch malých miestnostiach, Tóru 

ma li uloženú v  truhlici a  istú časť roka 
1856 nemohli dokonca ženy navštevovať 
bohoslužby. Keďže novú modlitebňu ne
bolo možné postaviť bez veľkorysej pod
pory a  pomoci donorov, požiadala obec 
mestskú radu o  prenechanie vhodného 
miesta na realizáciu stavby na mestskej 
pôde. Zároveň žiadali o podporu pri pá
lení vápna v mestskej vápennej peci, vý
robe tehál a  kúpe dreva potrebného na  
pálenie tehál. V roku 1863 požiadala ná
boženská obec Miestodržiteľskú radu  
v Budíne o povolenie zorganizovať zbier
ku milodarov na plánovanú stavbu syna  
gógy, kúpeľa a  cintorína. O  rok neskôr 
žiadali pôžičku vo výške 8  000 zlatých 
na stavbu synagógy a  školy. Táto bola  
zamietnutá, keďže miestna obec sa neve
dela preukázať dostatočnou zábezpekou. 
V roku 1868 boli hotové stavebné plány 
synagógy a  stavebnej plochy za Trnav
skou bránou na dolnom konci Šancovej 
ulice, ktorú obci darovalo mesto. V roku 
1871 získala obec od Ministerstva nábo
ženstva a verejného vyučovania pôžičku 
vo výške 5  000 zlatých. Bola určená na 
pokrytie nákladov na zariadenie inte
riéru modlitebne. Nová synagóga bola 
postavená v  maurskobyzantskom štýle 

s dvoma vežičkami na fasáde a pseudo
románskymi polookrúhlymi oknami. 
Fasádu zdobila bohatá štuková orrna
mentika s dôrazom na geometriu. Stav
ba mala rozmery 25 x 14 metrov. Nová 
synagóga slúžila svojmu účelu 70 rokov. 
Židia, ktorým sa podarilo prežiť hrôzy 2. 
svetovej vojny, po jej skončení neobnovili 
reálne fungovanie obce. Jej predstavite

lia sa v roku 1948 dohodli s mestom na 
odkúpení templa a  k  nemu patriaceho 
domu so záhradou za 400 000 korún, ko
nečná suma schválená v roku 1949 bola o 
50 000 korún vyššia. Pôvodný plán využiť 
stavbu ako kultúrny dom sa nezreali zoval 
a  v  roku 1958 nechalo mesto synagó  
gu zbúrať. „Vojaci z pezinskej posádky vy-
konali demoláciu synagógy odstrelom.” Sú  
bežne s aktivitami smerujúcimi k výstav
be novej synagógy rokovali predsta vitelia 
židovskej náboženskej obce s mes tom Pe
zinok aj o novom mieste na cinto rín.

Starý židovský cintorín sa rozprestie
ral v priestore pálffyovského majera, ne
ďaleko starej synagógy. Mal rozlohu 761 
štvorcových siah (cca 2732 m2). V  roku 
1858 už pravdepodobne prestával po
stačovať potrebám miestnej židovskej 
komunity, obec sa preto obrátila na ma
gistrát so žiadosťou o pridelenie vhodné
ho miesta na nový cintorín. Ďalšiu správu 
o starom cintoríne máme až z roku 1939, 
kedy jeho plochu prenajala náboženská 
obec mestskému hlavnému oficiálovi 
Petrovi Pivkovi. Ten na parcele vysadil 
50 ovocných stromov. V  januári 1943 
prejavilo o  miesto záujem miestne veli
teľstvo Hlinkovej gardy (HG) a zažiadalo 

o zrušenie charakteru cintorína. Okresný 
úrad v Modre žiadosť odobril a  súhlasil 
s možnosťou použiť pozemok ako ihrisko 
alebo na stavebné účely. Podľa úradu sa  
na bývalom cintoríne od roku 1900 ne
pochovávalo, takže jeho zrušenie bolo  
v zhode s platným zákonom. Okrem to
ho mal byť predmetný pozemok vlast
níctvom miestneho veliteľstva HG, kto  

ré ho dostalo do daru od bývalého vlast
níka, rodiny Pálffyovej z Budapešti. 
Okres ný úrad v  rovnakom čase nariadil 
zástupcovi náboženskej obce v le hote do 
15 dní odstrániť na bývalom cintoríne sa 
nachádzajúce zbytky náhrobkov a uložiť 
ich na nový židovský cintorín. Reprezen
tantom zdecimovanej náboženskej obce 
bol jej posledný predseda, Max Kohn. Je  
ťažko predstaviteľné, že v atmosfére stra 
chu, ktorá bola po 1. vlne deportácií do  
koncentračných a  vyhladzovacích tábo  
rov (od marca do októbra 1942) v komu
nite zrejmá, by jej členovia boli schopní 
naplniť nariadenie vrchnosti vo vzťahu 
k  svojmu starému pohrebnému miestu. 
Jeho osud nám tak zostáva neznámy. 
Dnes je plocha niekdajšieho starého cin
torína súčasťou súkromných parciel.

Odpoveďou pezinského magistrátu 
na žiadosť náboženskej obce o  pridele
nie nového miesta na pochovávanie bolo 
vyčlenenie časti mestského pasienku na 
„Ganku” pri ceste vedúcej do Viničného, 
v  blízkosti starého cintorína, vo výme
re 344 štvorcových siah (1237 m2). Po
zemok bol vyňatý z daňovej povinnosti  
a pezinskí židia ho dostali do užívania, 
nie však do majetku. Pozemnoknižná 

vložka mesta z konca 19. storočia uvádza 
plochu nového cintorína už vo veľkosti 
435 štvorcových siah (1564 m2). V roku 
1909 požiadal vtedajší predseda spolku 
Chevra Kadiša (plnil pohrebné, nábožen
ské, pietne i dobročinné úlohy) Samuel 
Reisner mesto o pridelenie ďalšej plochy 
o rozlohe 300 štvorcových siah. Dôvodil, 
že miestna židovská obec využíva nový 
cintorín už 50 rokov a je takmer úplne 
plný, preto je potrebné ho rozšíriť. Navr
hol vyčleniť časť mestského pozemku, vy
užívaného ako stromová škôlka. Tento sa 

nachádzal v priamom susedstve cintorí
na. Mesto v máji 1909 schválilo židovskej 
obci bezplatné použitie mestského po
zemku v rozsahu 450 štvorcových siah na 
rozšírenie cintorína. Jedinou podmien  
kou bolo, že ho obec prevezme až po 1. ok  
tóbri, kedy vyprší nájom stromovej školy 
a obec si pozemok okamžite ohradí, aby 
to nebránilo mestu v ďalšom prenájme 
zvyšnej plochy. Zväčšený cintorín tak za
beral 885 štvorcových siah – asi 3183 m2, 

čo korešponduje s  výmerou uvedenou 
v  uznesení Rady Národného výboru 
z novembra 1956 (32 á). Dnes má plocha 
kedysi užívaná pezinskou židovskou ko
munitou ako miesto posledného odpo
činku jej členov rozlohu 20 árov a od roku 
1999 je majetkom Ústredného zväzu ži
dovských náboženských obcí v SR. Je po
sledným viditeľným svedectvom prítom
nosti komunity v našom meste.

Po skončení 2. svetovej vojny sa na
krátko podarilo obnoviť náboženskú 
obec, jej predsedom bol Alexander Dia
mant. V priebehu nasledujúcich pár ro
kov sa úplne rozpadla. Preživší sa vraca
li do mesta bez rodinných príslušníkov, 
priateľov a susedov, ktorí neprežili vraž
denie v  koncentračných táboroch. Via
cerí sa pustili do opätovného budovania 
života, prihlásili sa späť o svoje majetky. 
Reštitučný proces bol zdĺhavou záležitos
ťou vyžadujúcou dokazovanie dedičských 
nárokov i vlastnej politickej a občianskej 
spoľahlivosti. Keď do nej vstúpil Víťazný 
február so zoštátnením, pre mnohých to  
bola posledná kvapka. Koncom 40. ro
kov odišla väčšina navrátivších sa židov. 
Smerovali do Izraela, Kanady, Austrálie  
či USA. Pezinská náboženská obec sa roz  
padla a jej koniec spečatilo uznesenie vý
boru Ústredného zväzu židovských ná  
boženských obcí z  15. novembra 1949. 
Predstavenstvo obce bolo zbavené funk
cie, keďže „následkom vysťahovania sa na-
šich súvercov z Vašej židovskej nábožen skej 
obce nie sú splnené podmienky k jestvovaniu 
samostatnej náboženskej obce. Pre nízky 
počet členov bolo nutné túto rozpustiť.”

text: Petra Pospechová, 
foto: mv Sr, Štátny archív v Brati-

slave – pracovisko archív modra

Židovská komunita bola súčasťou Pezinka od stredoveku, najstaršie 
zmienky o  jej prítomnosti pochádzajú z prvej tretiny 16. storočia. od 
poslednej tretiny 17. storočia sa s predstaviteľmi židovskej obce stretá-
vame takmer nepretržite do polovice 20. storočia. Priestorom, v ktorom 
komunita žila a fungovala, bol až do polovice 19. storočia najmä pálf-
fyovský majer na čikošni a Kasnách (Kasten), území približne dnešnej 
Sládkovičovej a časti Šancovej ulice, resp. časti pri ceste na vinosady. tu 
mali židia svoje byty, obchodné prevádzky a spoločne užívané objekty, za 
ktoré platili Pálffyovcom presne stanovený poplatok.

Synagógy a židovské cintoríny v Pezinku
»

Letecký pohľad na Pezinok s vyznačeným miestom starého a nového židovského cintorína

Stará synagóga na pálffyovskom majerinová synagóga na Šancovej ulici
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taXi PeZinoK 
0940 76 73 71

e-mail: ag.taxi.ag@gmail.com
taXi PeZinoK – aG taXi

GLaZÚrovanie vaní Za PriJateľnÚ Sumu
So ZáruKou. tel.: 0905 983 602

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný servis vozidiel ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a. s., Nová 17, 902 03 Pezinok
Tel.: 0800 112 117, www.karireal.sk

V roku 1991–1992 sme prevádz
kovali s Rudom Krasulom Bodegu,  
prvú súkrom nú reštauráciu v Pe
zinku. Bola na námes tí, presne na  
au tobusovej zastávke  do Bratisla
vy. Potom tam bol dlho Orange, te
raz je tam Yaprak Döner ke bab Pe
zinok. Výklad nám robila zá hradná 
architektka Ing. Hana Čechová – 
nádhera. Bohužiaľ, tak sme boli ja 
i Rudo vyťažení – obaja sme mali 
zamestnanie –, že sme v tom kolo
toči ne pomysleli na dokumen táciu. 
Nemáme ani jednu fototografiu  
z interiéru, ani z  exteriéru – k jedu. 

Prosíme pamätníkov, ktorí  
nejakou náhodou majú ľubo - 
voľné fotografie z Bodegy, ur-
čite sa dohodneme.

miro Kohút – 0905 521 989

za rýchlu opravu verejného osvetle
nia na Muškátovej 25. Porucha, kto  
rú som nahlásil na sekretariáte pri
mátora, bola ešte v  ten deň odstrá
nená. Ďakujem za seba i obyvateľov 
bloku. Imrich Szedlák 

a Kvetoslava Braunová

www.vykupautomobilov.sk
oSoBné a náKLaDné autá

0917 09 52 14

ĎaKuJem

Zariadenie opatrovateľskej služby  
v Pe zinku na Komenského ul. 23 po
skytuje starostlivosť celoročnou po  
bytovou formou.  Kapacita zariade
nia je 18 lôžok. aktuálne je v zaria-
dení voľné miesto. V prípade záuj
mu volajte na čísla 033/6901 970, 
033/6901 971 alebo 0917 974 270.
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Tak tíško odišla duša Tvoja, 
že nestihla si povedať 
ani zbohom, rodina moja. 
Ďakujeme všetkým prí
buzným, priateľom, zná
mym aj susedom, ktorí 
sa 4. 5. 2021 prišli roz
lúčiť s našou drahou ma
mičkou, babičkou a  pra
babičkou Žofiou manákovou. Zároveň 
ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetino
vé dary. Smútiaca rodina

Dňa 27. 5. 2021 uplynu
lo 9 rokov, čo nás opus
til náš drahý manžel, 
otec, dedko a  pradedko 
vladimír Slimák. Ďa
kujeme všetkým, ktorí 

spolu s nami naňho spomínajú. Manžel
ka, dcéry, vnučky s rodinami a  ostatná 
rodina.

Dňa 15. 5. 2021 sme si 
pripomenuli 12. výročie  
úmrtia našej drahej ma
mičky Gizely Schvar-
covej a  v  tomto roku 
uplynie 36 rokov, odkedy 

nás opustil náš milý otec
ko Ladislav Schvarc. 
S láskou a úctou spomína 
dcéra a nevesta s rodina
mi. Kto ste ich poznali, 
venujte im spomienku.

Dňa 1. 6. 2021 si pripo
menieme 8 rokov od 
úmrtia nášho otca emi-
la Lunáka a  dňa 28. 8. 
2021 si pripomenieme 
jeho nedožité 80. naro
deniny. S láskou a úctou spomínajú deti 
Janetta, Maroš, Dáša a vnučka Karolín
ka. Kto ste ho poznali, venujte mu, pro
sím, tichú spomienku.

Čas plynie, nevráti, čo vzal, len pekné 
spomienky ostávajú v srdciach nám.

Dňa 26. 5. 2021 uplynu lo  
14 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko Pavel nestarec. 
S  láskou spomína man
želka Oľga s  dcérou Sil

viou a Zlaticou s rodinou. Kto ho poznal, 
prosím, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 11. 5. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
80. narodeniny našej 
milovanej mamy, babky, 
prababky Zdenky Stra-
pákovej. Kto ste ju po

znali, venujte jej s nami tichú spomien
ku. Smútiaca rodina.

Dňa 20. 5. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
80. narodeniny našej 
drahej manželky, matky, 
babky, prababky marty 
Blažíčkovej a  zároveň 

si 13. júna 2021 pripomenieme 14 rokov 
od úmrtia. S  láskou a  úctou si spomí
na manžel, syn Vlado s manželkou, syn 
Robo, dcéra Stanka, vnučky, pravnučky, 
neter, ako i ostatná rodina. Kto ste ju po
znali, venuje jej, prosím, tichú spomien
ku. Ďakujeme.

Ďakujeme všetkým prí
buzným, priateľom a zná 
 mym, ktorí sa prišli dňa 
29. 4. 2021 rozlúčiť na po 
slednej ceste s naším dra  
hým ľubomírom Dugo-
vičom. Zo srdca ďakujeme za kvetinové 
dary a prejavené slová sústrasti. Zároveň 
sme si dňa 8. 5. 2021 pripomenuli jeho 
nedožitých 45 rokov. Spomínajú rodičia 
Anna a Peter, sestra Monika a brat Peter 
s rodinami, príbuzní a priatelia.

Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal. 
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať 
a s láskou spomínať. 

Dňa 16. 5. 2021 sme si pri
po menuli 5. smutné vý
ročie, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, 
dedko a brat Pavel čech. 
S láskou a úctou spomína  

jú a za tichú spomienku ďaku jú manžel
ka Anna, syn Peter, dcéry Hanka, Miriam 
s rodinami, vnučka a vnuci a brat Dušan.

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.

Dňa 30. 5. 2021 si pripo
míname nedožité 70. na
rodeniny milana mrav-
ca. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu, prosím, tichú  
spomienku. S láskou a úc  

tou spomínajú manželka Joja, dcéry Joj
ka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 1. 5. 2021 uplynulo 
8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
hildegard hanusková. 
S láskou, vďakou a úctou 
spomínajú tí, ktorí Ťa 

milovali, deti s rodinami. Ďakujeme všet
kým, ktorí jej venujú tichú spomienku.

Srdce unavené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo žiť.
Čas plynie, život ide v diaľ,
nám ostali len obrovská bolesť a žiaľ.
Dňa 18. 5. 2021 uplynuli neuveriteľne 

3 roky, čo nás navždy 
opustila  naša milova
ná maminka a  babička 
Gabriela Gyurischo-
vá. S láskou spomínajú 
dcéry a vnúčatá.

Dňa 30. 3. 2021 uplynulo 
24 rokov, čo nás opustil 
náš drahý otec Ján Be-
lanský a  26. 7. 2021 si 
pri pomenieme 40 rokov, 

čo nás 
opustila naša drahá ma
ma, babka a  prababka 
ema Belanská. S láskou 
a úctou spomínajú dcéra 
Viera a syn Ivan s rodina

mi.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 10. 5. 2021 sme si 
pripomenuli 6. výročie 
úmrtia môjho manžela, 
otca, dedka a  pradedka 

Jaroslava Ženiša. S láskou spomíname.

Dňa 26. 5. 2021 sme si 
pripomenuli 6. výročie 
úmrtia môjho manžela 
antona Brnu. S lás
kou spomína manželka 
a deti s rodinami. Ďaku

jeme všetkým, ktorí mu spolu s nami ve
nujú tichú spomienku.

Nezomrel som, lebo viem,
že budem stále žiť srdciach tých,
ktorí ma milovali.
Kto v srdci žije, neumiera.

Ďakujeme všetkým prí
buzným, priateľom, su
sedom a  známym, kto
rí sa 22. 4. 2021 prišli 
rozlúčiť s naším drahým 
bratom, strýkom, krst

ným otcom, bratancom, švagrom a pria
teľom ivanom Slimákom, ktorý nás 
opustil 17. 4. 2021 vo veku nedožitých 
72 rokov. Ďakujeme aj všetkým, ktorí  
si naňho v dobrom spomenuli. Česť jeho 
pamiatke. Smútiaca rodina.

Odišla si tíško cestou, 
ktorou kráča každý sám, 
len kniha spomienok 
ostala otvorená dokorán. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
Veľkú lásku a úsmev si rozdávala, 
mala si rada život a všetkých nás, 
tú lásku k Tebe v našich srdciach 
nezničí ani čas.
Dňa 6. 6. 2021 si s veľkým  
smútkom pripomenieme 
21. výročie, čo nás opus
tila naša drahá anitka 
Klamová, rod. Bučeková.  
Kto ste ju poznali a  radi 
mali, venujte jej, prosím, s láskou a úctou 
tichú spomienku spolu s nami. Smútiaca 
rodina.

Dňa 29. 4. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
60. narodeniny Joze-
fa Kolesára. Posielame 
mu blahoželanie do ne  
ba a  s  láskou na neho 

spomíname. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Osud nikdy nevráti, čo vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 17. 5. 2021 uplynu lo 
23 rokov, čo nás navždy 
opustila drahá emília 
vargová, rod. Slamková. 
Ďakujeme všetkým, kto
rí jej venujú spomienku 

spolu s nami. Dcéra s rodinou.

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
V  tomto období si pripomíname 21. 
výročie úmrtia nášho drahého Jozefa  
virgoviča. S  úctou a  láskou spomína 
smútiaca rodina.

SPomíname a ĎaKuJeme

Dňa 11. 5. 2021 zomrel don Štefan Šil hár, 
kňaz-salezián v Bratislave, ktorý sa narodil 2. 
7. 1932 vo vtedajšej obci Cajla. Pochovaný bol  
14. 5. v saleziánskej hrobke na Cintoríne 
vrakuňa v Bratislave.

Po základnej škole v  Pezinku absolvoval svoje 
gym naziálne štúdiá v Bratislave, Trnave a Modre.  
Roku 1949 vstúpil rehoľnou profesiou do Sale zián
skej spoločnosti. V  apríli 1950 bol komunistic
kým režimom internovaný najprv vo vlastnom re   
hoľnom dome v Šaštíne a neskôr prevezený do kon 
 centračného kláštora do Podolínca. Ako 19roč ný 
utiekol z  vlasti, aby mohol doštudovať za kňaza: 
prešiel štyri páry hraníc peši a dostal sa do Turí na 
na filozofické štúdiá. Po nich ho predstavení po
slali na predpísanú didaktickopedagogickú prax 
na dva roky do Francúzska, kde pôsobil v Malom 
ukrajinskom seminári v  Loury (Loi ret) a  potom 
zas na rok vyučovať francúzštinu do Talianska do  
saleziánskeho ašpirantátu (Cumiana, Torino). Kaž
dé prázdniny cez tri mesiace počas štvorročných 
teologických štúdií (Bollengo, Torino) dopĺňal túto 
pedagogickú prax v Nemecku.

Za kňaza bol vysvätený 1. júla 1959. Roku 1963 
do siahol v Anglicku v Oxforde s vyznamenaním re
čový diplom (Certificate of Proficient in English), 
ktorý neskôr doplnil v Ríme habilitáciou pre nasle
dovné vyučovanie angličtiny.

Vyššie filozofické štúdiá absolvoval na univer
zitách v  Turíne a  v  Ríme, kde bol promovaný za 

dok tora. Ústredná časť jeho doktorskej práce Filo
zofia slo body podľa náuky Jozefa De Finance vyšla 
tlačou v taliančine viaceré články na túto tému fi
lozofie slobody uve rejnil v slovenčine už vo vlasti.

Bol viackrát na študijnej a kňazskej výpomocnej 
praxi v  Anglicku, Nemecku, Spojených štátoch 
ame rických, Kanade, v Španielsku, kde v Madride 
dosiahol diplom z kurzu katechetiky, a tiež vo Svä
tej zemi.

Už ako študent sa zaoberal hudbou a publikoval 
články a básne v mládežníckych časopisoch (Zvo
ny, Mládež a  misie). V  zahraničí jeho články na 
roz ličné témy uverejnili časopisy Slovenské hlasy 
z Ríma, Osservatore Romano a Bollettino salesia
no. Jeho knižné preklady z viacerých rečí vyšli tla
čou, a to z nemčiny, z francúzštiny, z angličtiny, z 
taliančiny a latinčiny.

Udržiaval veľkú korešpondenciu so Slovenskom, 
i  do tisíc listov ročne, aby podnecoval v  ľuďoch 
kres ťanskú nádej a príčinlivý optimizmus v snahe 

po lepšom i  zdravé národné povedomie. Osobne 
vy ex pedoval vyše štyritisíc balíkov náboženských 
kníh priamo na Slovensko alebo i cez okolité štáty.

Dvadsaťpäť rokov pôsobil v Taliansku ako kňaz 
a profesor – niekoľko rokov v severnom Taliansku 
a potom v Ríme, kde strávil spolu plných tridsať 
ro  kov. Od r. 1986 ho požiadali, aby sa výluč ne 
venoval naliehavej pastorácii a ústre tovej činnosti 
v prospech slovenských pútnikov a návštevníkov 
Večného mes ta. Táto práca okrem rozličných slu
žieb si často vyža do vala i 10–12 hodín, ba i viac, 
nepretržitého osobného sprievodu po kultúr
nonáboženských miestach a  pamätihodnostiach 
Ríma, ba i  okolia. Z  jeho dokumentačného diára 
vyplýva, že počas svojho pobytu v Ríme sprevádzal 
vyše päťdesiattritisíc ľudí zo Slovenska.

Od svojho definitívneho návratu po 41 rokoch 
v cudzine na rodné Slovensko, v septembri 1992, 
uverejnil do štyridsať článkov na rozličné témy, 
hlav ne z  oblasti filozofie, všeobecnej a  morálnej 
teológie, ekológie, sociálnej etiky a  hagiografie, 
medzi ktorými má aj niekoľko prekladov z talianči
ny, francúzštiny a angličtiny. Publikovali to časopi
sy Duchovný Pastier, Katolícke noviny, Mariánske 
zvony, Rodinné spoločenstvo, Bartolomej, Svetlo, 
Liturgia. Zborník Etika – Ekuména – Ekológia, 
uverejnil jeho prednášku v Nitre o filozofickoteo
logickom postoji k prírode. Mal viacero prejavov vo 
vatikánskom a slovenskom rádiu a osobné inter
view ako aj príležitostný jubilejný pohovor v STV.

Po návrate na Slovensko popri pastoračnej vý
pomoci v Bratislave a viacjazyčnom tlmočení, ce
lebrovaní a  písomnom prekladaní vyučoval ako 
odborný asistent filozofické disciplíny na filozofic
kopedagogickom Inštitúte sv. Tomáša Akvinské
ho v Žiline.

text a foto: Peter Sandtner 

 Svätá omša
pri príležitosti výročia narodenia i úmrtia 
dona Štefana Sandtnera

Vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie  
v Pezinku sa 30. apríla kona la svätá omša pri príle
ži tosti 105. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia 
kňazasaleziána, básnika, pedagóga, po litického 
väzňa a pezinského rodáka dona Štefana Sandtnera 
(*30. 4. 1916, †14. 8. 2006). Hlavným celebrantom 
bol salezián don Jozef Luscoň, koncelebroval farár  
v Pezinku vdp. Andrej Šottník. Na záver sv. omše 
predniesla Melánia Hájiková výber z poézie Š. Sandt  
nera. V kostole bola vystavená aj pamätná tabuľa, 
ktorá po skončení rekonštrukcie bude opätovne 
umiestnená na fasádu bytovky na Záhradnej ulici, 
kde Š. Sand tner prežil väčšinu života.

text a foto: Peter Sandtner 

Daniel Blanarovič a Denisa Mezeiová
Miloš Ivanič a Valentina Dudaš
Mário Šušota a Barbora  Šubová
Milan Ondrejíček a Andrea Fuchsová

ZoSoBáŠiLi Sa

Zomrel don 
Štefan Šilhár
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Kostru 1. SFGK Carpathians Slo
vakia pod vedením prezidenta klubu 
Rastislava Blaška vo svoje piatej sezó
ne Tour a Pohára tvoria osvedčení líd  
ri Tomáš Kikuš v kategórii muži do 45 
rokov, Branislav Thron v kategórii se
niorimuži nad 45 rokov a Marek Tá
bora v kategórii Amatérinováčikovia. 
Do klubu v novej sezóne prišla sed
mička statočných nových hráčov, ktorí 

FootGolf predtým súťažne nehrali, 
avšak viacerí majú skúsenosti s fut
balom na krajskej úrovni. Z futbalovo 
známych mien v Pezinku sú to Richard  
Hulák, Miroslav Kaňuk a Jakub Ga
vorník, ktorých doplnili Pavol Gášpár, 
Michal Hruška a Matej Toman, všetci 
zaradení do kategórie Amatéri. 

Juniorskú kategóriu popri víťaz
ke Slovenského Pohára 2020 Tamie 

Thron posilnil Matúš Dúbravka. Klub 
má ďalších členov, ktorí s klubom tré
nujú alebo budú hrať Karpatskú regio
nálnu footgolfovú ligu.

Skúsený harcovník Branislav Thron 
drží klubovú vlajku v kategórii senio  

rimuži nad 45 rokov, v ktorej zatiaľ 
vy bojoval druhé a tretie miesto, v Po
há ri skončil tretí. 

V silnej kategórii Amatérov, kde 
hrá v tejto sezóne viac ako dvadsiatka 
hráčov s futbalovými skúsenosťami, si 
zatiaľ najlepšie počínal Marek Tábora, 
keď sa v prvom pohárovom kole do  
stal na druhú priečku. 

V silnej konkurencii juniorskej ka
tegórie do 18 rokov sa úspešne presa
dzuje šestnásťročný futbalista Matúš 
Dúbravka (na fotografii), ktorý začal 
s footgolfovými tréningami len od 
začiatku apríla. Na troch kolách Tour  
v Bernolákove, Šuranoch a Skalici sa 
mu zatiaľ podarilo vybojovať dve tretie 
miesta a na pohárovom kole v Tomá
šove si vybojoval opäť tretie miesto, 
keď ho zakaždým od striebra delil je
diný kop. Matúš Dúbravka je prvým 
juniorom, ktorý bol vybraný do klubu  
v rámci projektu FootGolf ako vý - 
zva v spolupráci s Malokarpatskou  
komunitnou nadáciou REVIA.

V súťaži klubov je 1. SFGK Carpa
thians Slovakia na predbežnom pia
tom mieste. Do súťaže sa zarátavajú 
vý sledky štyroch najlepších hráčov 
klubu na každom kole. Finále klubov 
sa uskutoční vyraďovacou formou v 
októbri na základe umiestnenia v Tour 
a Pohári. Hráči klubu sa v prvý júno
vý víkend zúčastnia aj na medzinárod
nom turnaji Slovak Open 2021 v Ber
nolákove.

text a foto: 
1. SFGF Carpathians Slovakia

ŠPORT / INZERCIA

»

 Majstrovstvá Slovenska
v šachu družstiev žiakov

Prvé majstrovstvá Slovenska online v šachu družstiev žiakov ZŠ sa ko-
nali v nedeľu 18. apríla. organizátorom bol šachový klub Doprastav Bra-
tislava. Za počítač si zasadli žiaci a žiačky ZŠ a prvého stupňa osemroč-
ných gymnázií.

Majstrovstiev Slovenska družstiev sa zúčastnilo 534 žiakov a žiačok zo 131 škôl 
z celého Slovenska. Základnú školu Jána Kupeckého reprezentovali súrodenci Oli
ver Kúdela zo 6. C triedy a Naďka Kúdelová z 1. C triedy.

Turnaj sa hral online tempom 7 min. plus 3 s/1 ťah žrebovacím systémom Are
na počas 2 h, pričom počet hráčov nebol obmedzený. V počte účastníkov vytvorili 
slovenský rekord.                    Jana Štrbová

matúš Dúbravka, úspešný footgolfista 
1. SFGK Carpathians Slovakia v kate-
górii Juniori do 18 rokov, s pohárom za  
3. miesto na 1. kole Slovenskej tour.

 1. SFGK Carpathians Slovakia
 s prvými sezónnymi úspechmi

Footgolfová sezóna za účasti klubu 1. SFGK Car-
pathians Slovakia sa začala na Slovensku kon-
com apríla v rámci protipandemických opatre-
ní. niektoré kolá Slovenskej FootGol fovej tour 
a Slovenského FootGolfového Pohára prebehli 
v obmedzenej forme individuálnych testovaní 
hráčov, pričom kolá plánované na marec a apríl 
boli prenesené na máj.

»



12 Pezinčan  •  máj 2021

Vďaka spolupráci LK Baba – Pezinok, 
CKPK a komunite lokálnych bajkerov sa 
podarilo vyznačiť a vyčistiť tri XC okruhy 
s celkovou dĺžkou 10 km. Skvelou sprá
vou nielen pre miestnych cyklistov je vy

budovanie trailu Pr vá Baba. Úzky 
prírodný chodník s prvka mi ako klo
pené zákruty, dropy a vlny je veľkou 
zábavou a vo svete cyklistiky stále po
pulárnejšou témou.

Projekt Babskych Trailov finančne  
podporila Revia – Malokarpatská ko mu
nitná nadácia, vďaka, ktorej sa okrem  
cykloturistického značenia a mapy are
álu podarí vybudovať malý skill park, 
ktorý pomôže zlepšiť zručnosti nejed
nému cyklistovi.

V slnečnú májovú sobotu (8. 5.) sa 
uskutočnil testovací deň, kedy bolo 
možné pojazdiť XC okruhy a traily. 
Po prvýkrát v letnej sezóne bol v pre
vádzke vlek, ktorým sa návštevníci na 
bi cykli mohli vyviesť nahor. Početná 
účasť na testovacom dní svedčí o zá
ujme verejnosti, atraktivite strediska  
a dodáva energiu komunite pracovať 
ďalej. Veríme, že čoskoro sa opäť stret
neme na Babských Trailoch.

text: emil Cino,
foto: František Pribula
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Oliverovi Grayovi sa podarilo vy
bojovať aj 3. miesto na 200P s časom 
2:52,44. Zároveň si viacerí plavci PKPK 
vyskúšali viackrát plávať aj vo finále  
a tieto večerné štarty sa im veľmi vyda
rili. Gratulujeme. „Naši plavci sú stále bez 

bazéna, symbolické tréningy v bublinách 
nenahradia systematickú prípravu, preto aj 
naďalej na šou prioritou ostáva zaujať deti 
športom, aby mali radosť z plávania a dob-
rý pocit,” uviedla Naďa Kúdelová.

text a foto: Plavecký klub Pezinok

 Plavci absolvovali ORCA CUP

 testovanie letnej prevádzky na Pezinskej Babe
Pezinská Baba je pre mnohých známa ako lyžiarske stredisko na 
hrebeni malých Karpát, kde je možné užiť si predovšetkým zim-
né športy. Potenciál využiť areál celoročne je skvelou myšlien-
kou. nemožno sa preto čudovať, že testovací deň letnej prevádzky 
vzbudil vysoký záujem. 

»

na každoročných medzinárodných pretekoch orCa CuP, ktoré sa konali 
v šamorínskej bubline, sa zúčastnili aj pezinskí plavci. Z Plaveckého klu-
bu Pezinok (PKPK) si na tomto podujatí zaplávalo 17 detí a každé jedno 
si so sebou odnieslo niekoľko osobných rekordov.

»


