
„Ihrisko dostalo nový povrch s  umelou 
trávou, nové mantinely, bočné ochranné 
sie te, taktiež stropnú sieť, aby pri športe 
nedošlo k prípadnému poškodeniu okolitých 
vozidiel, keďže sa v bezprostrednej blízkosti 
nachádza parkovisko,” vyjadrila sa vedúca 

oddelenia správy majetku Silvia Rupper
tová.

Novinkou je typ trávnika s  korko
vým posypom, ktorý vizuálne aj poci
tovo pripomína živý trávnik. Navyše 

 Pri obnove ihriska na Svätoplukovej
 bola použitá špeciálna technológia

Športové ihrisko na Svätoplukovej ulici dostalo novú podobu. Zároveň 
sa stalo jedným z dvoch ihrísk na Slovensku, kde bola použitá unikátna 
technológia – umelá tráva spolu so zásypom z ekologického korku. Ide  
o novinku, ktorá zlepšuje hracie vlastnosti, zvyšuje bezpečnosť a kom
fort hráčov.

......... Rýchla správa

#Jubilanti

Slávnostné 
prijatie 
jubilantov

Vzhľadom na zlepšenie epidemickej situácie mesto pripravuje slávnostné stretnutia primátora mesta Igora Hianika 
s jubilantmi. Pre jubilantov, ktorí oslávili 80, 85 alebo 90 a viac rokov v roku 2020, bude prijatie spojené s koncertom 
na nádvorí Krušičovej kúrie v dvoch termínoch – 14. júla a 11. augusta 2021. Prijatia jubilantov, ktorí oslávili 80,  
85 alebo 90 a viac rokov v prvom polroku 2021, sa uskutočnia do konca októbra 2021. Viac informácií na strane 11.

#projekty
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„Som veľmi rád, že po veľmi dlhých ro
koch rôznych rokovaní sa téma Grinavskej  
kanalizácie stala naozaj skutočnosťou 
a  v  týchto dňoch sa realizujú prvé výkopy. 
Zároveň som veľmi rád, že v posledných ob
dobiach došlo k naozaj veľmi korektným po
litickým komunikáciám a  dohodám na to, 
aby takáto investícia bola nielen zahrnutá 
do plánu, ale bola aj uskutočniteľná. Všet
kým, ktorí za tie roky priložili ruku k dielu 
a zaslúžili sa o to, aby sa realizácia výstavby 
kanalizácie stala skutočnosťou, patrí veľ
ká vďaka,” uviedol primátor mesta Igor 
Hianik. Výstavba chýbajúcej kanalizácie 
v mest skej časti Grinava je rozdelená do 

viacerých etáp. Prvou z nich je odkanali
zovanie oboch strán Myslenickej ulice od 
križovatky pri Kauflande až po odbočku 
na Slovenský Grob. Ide o základnú kos
trovú časť, na ktorú sa bude postupne na
pájať celá mestská časť.

Počas letných mesiacov, ktoré sú spo
jené s  nižším dopravným zaťažením, sa 
ako prvé budú realizovať práce na naj
kritickejších úsekoch – na križovatkách 
Myslenická–Grobská a Myslenická–Lim
bašská. V pondelok 21. júna sa začalo pra 
 covať na križovatke Grobská–Myslenic
ká. Zároveň došlo k  prvým dopravným 
obmedzeniam v  smere do Bratislavy 

v  po dobe zúženia dopravy do jedného 
jazdného pruhu. „Automobilová doprava 
bude stále priepustná, nepríde k obmedze
niu prechádzania. Chcel by som však vyzvať 
občanov k vzájomnej tolerancii. Ide o dobrú 
vec – aby mohla mať Grinava konečne ka
nalizáciu, ako sa patrí,” dodal primátor 
mesta.

Predpokladaný termín ukončenia vý
stavby prvej etapy je september 2022. 
„Keďže ide o cestu 2. triedy, nebude sa pra
covať počas zimných mesiacov, teda pred
pokladaný termín ukončenia prác tento rok 
je október alebo november 2021. Následne 
sa bude pokračovať v marci 2022 podľa do
hody s regionálnou správou ciest,” upresnil 
harmonogram prác stavebný technik Ján 
Maťovčík.

Po viac ako dvoch desaťročiach je výstavba kanalizácie v mestskej časti 
Grinava realitou. dlho očakávaná realizácia sa začala na križovatke Mys
lenická – Grobská v jazdnom pruhu smerujúcom do Bratislavy. 

Začala sa výstavba
kanalizácie v Grinave
Začala sa výstavba
kanalizácie v Grinave

»
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absorbuje vodu, čím počas horúcich dní 
znižuje tep lotu umelého povrchu. Je  
hypoalergén ny, bez zápachu a 100 % 
ekologicky ne závadný. „Našou ambíciou 
je zvyšovať povedomie o možnosti korkové
ho zásypu v umelých trávnikoch na Sloven
sku, pretože si myslíme, že ochrana život
ného prostredia je elementárnou súčasťou 

dnešnej doby. Sme presvedčení o tom, že 
práve komfort, zdravie a bezpečnosť hráčov 
by mali byť prioritou pri výstavbe športo
vísk s umelou trávou,”  vysvetlil konateľ 
spoločnosti DAJKY, s. r. o, ktorá rekon
štrukciu ih riska zrealizovala.  Projekt bol 
financovaný z  rozpočtu mesta v  sume 
23 773,51 €.

text a foto: daniela Malíková 

 Pri obnove ihriska na Svätoplukovej
 bola použitá špeciálna technológia
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Rozhodnutia k miestnym daniam
Mesto Pezinok začalo v júni doručovať rozhodnutia k miestnym daniam 
a miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2021. rozhodnutia 
sa doručujú priamo do poštových schránok obyvateľov, aby sa zamedzilo 
priamemu kontaktu medzi občanom a mestským doručovateľom.

Návrhy na mestské ocenenia predkla
dajú primátor Mesta Pezinok, poslan
ci Mestského zastupiteľstva v Pezinku  
a prostredníctvom primátora aj iné 
práv nické a fyzické osoby, teda samot
ní oby vatelia mesta. Predložené návrhy 
posudzuje a mestskému zastupiteľstvu 
na schválenie predkladá odborná komi
sia pri mestskom zastupiteľstve, ktorú 
tvoria odborníci na miestnu históriu  
a predstavitelia kultúrneho, športového 
a spoločenského života v meste. Mest
ské ocenenia za uplynulý rok boli odo
vzdané nasledujúcim osobám a združe
niam:

Čestné občianstvo 
Mesta Pezinok 
Čestné občianstvo sa udeľuje ako najvyš
šie vyznamenanie Mesta Pezinok, ktoré 
môže mestské zastupiteľstvo udeliť oso
bám, ktoré sa zvlášť významným spôso
bom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mes
ta, za šírenie jeho dobrého mena doma 
a vo svete alebo osobám, ktoré obohatili 
ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými 
výkonmi. 
Cenu získal Ing. Ján Hríbik, cSc. za dl  
horočné odborné, vedecké, pedagogické, 
poradenské a spoločenské ak ti vity v ob
lasti teoretických a  aplikačných otázok 
manažmentu vodného hospodárstva 
v poľnohospodársky využívanej krajine, 
ktorý obohatil slovenský vý skum v  ob
lasti hydromeliorácie s prihliadnutím na 
50 rokov profesionálneho pôsobenia.

Medailu so stužkou 
Za zásluhy o rozvoj mesta získali:

Milan Pavelka za dlhoročnú prácu v ob
lasti vinohradníctva a vinárstva, za pod
poru a propagáciu vínnej turistiky, šíre
nie dobrého mena a reprezentáciu Pezin
ka i  malokarpatského regiónu doma 
i v za hraničí, 
kolektív zamestnancov dSS za mimo
riadne osobné a profesionálne na sadenie, 
ktorým personál i  vedenie zmierňovali 
dopady pandémie v zariadení,

kolektív zamestnancov ZoS za obeta
vú každodennú starostlivosť per sonálu 
a dobrovoľníkov počas pandémie na čele 
s  vedúcou zariadenia Mgr. Adrianou 
Strečanskou,
dH Grinavanka za aktívne a  úspešné 
pôsobenie na hudobnom poli, za repre
zentáciu mesta na domácich i  zahra
ničných kultúrnych podujatiach a  sú
ťažiach, spoluprácu s  Mestom Pezinok, 
PKC a ďalšími orga nizáciami pôsobiaci
mi v Pezinku a Grinave s prihliadnutím 
k 100. výročiu založenia,
FSS radosť za dlhoročné reprezentova
nie mesta pri rôznych kultúrnych príleži
tostiach doma i  za hranicami. Spevácky 
súbor pôsobí v  Pezinku od roku 2005, 
pravidelne sa zúčastňuje prehliadok se
niorských speváckych súborov, realizuje 
vystúpenia pre seniorov v rámci Jednoty 
dôchodcov Slovenska či klientov domo
vov sociálnych služieb, priaznivcom a po
slucháčom odovzdáva svoju lásku k  fol
klórnym tradíciám.

cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho 
získali:

Júlia Piačková za dlhoročnú umeleckú 
tvorbu ocenenú viacerými vyznamena
nia doma i v zahraničí, ako aj odovzdá
vanie svojich ve domostí deťom od útleho 
veku až po se niorov,
Ingrid noskovičová in memoriam za 
rozvoj a  propagáciu v  oblasti kultúry 
a spoločenského života v Pezinku. Svoju 
lásku k umeniu prirodzene premietala aj 
do práce riaditeľky Pezinského kultúrne
ho centra, ktorú vnímala viac ako posla
nie.

cena Primátora Mesta Pezinok 
sa udeľuje občanom Mesta Pezinok, ob
čanom iných miest a cudzím štátnym prí
slušníkom a  právnickým osobám, ktoré 
vo svojom odbore prispeli výnimočným 
spôsobom k  rozvoju alebo propagácii 
Mesta Pezinok. Cenu udeľuje pri mátor 
Mesta Pezinok a  nepodlieha schváleniu 
v MsZ v Pezinku.

ocenenie získali:

ondrej Benčúrik za rozvoj a zveľadenie 
mesta a jeho dobrého mena, ktoré šíril 
doma a vo svete, ako aj za svoju poctivú 
vinársku prácu a vynikajúce tvorivé vý
kony, ktorými obohatil ľudské poznanie,
Ignác nay in memoriam za odvahu 
a  statočnosť, ktorú ako účastník česko
slovenského zahraničného odboja preja
vil v bojoch 2. svetovej vojny na západ
nom fronte a  za osobný vklad, ktorým 
ako príslušník 1. Československej samo
statnej obrnenej brigády vo Veľkej Britá
nii prispel k porážke fašizmu, 
Pavel Pukančík in memoriam za odva
hu a statočnosť, ktorú ako účastník čes
koslovenského zahraničného odboja pre
javil v bojoch 2. svetovej vojny na západ
nom fronte a  za osobný vklad, ktorým 
ako príslušník britského kráľovského 
letectva – RAF prispel k porážke fašizmu,
rychlejšie.sk za svoju aplikáciu, ktorá 
pomohla mestu počas pandémie korona
vírusu pripraviť pre Pezinčanov bezpeč
nejšie antigénové testovanie bez dlhých 
radov a čakania,
Peter Sabaka za jeho pomoc mestu pri 
riešení kritických situácií svojím proak
tívnym prístupom a ochotou pomôcť aj 
mimo svojho pracoviska a na úkor svojho 
voľného ča su. Vďaka nemu a tímu zdra
votníkov okolo neho sa podarilo zachrá
niť nejeden ľudský život. Jeden z nich aj 
z radov zamestnancov mesta.
Slávnostné udeľovanie mestských oce
není sprevádzal hudobný program, ktorý 
pripravila ZUŠ E. Suchoňa.

red/dm

v pondelok 14. júna o 18.00 h sa v priestoroch domu kultúry Pezinok 
uskutočnilo 44. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pe
zinku spojené s odovzdávaním mestských ocenení. Mestské ocenenia sa 
udeľujú každý rok 14. júna pri príležitosti výročia získania práv slobod
ného kráľovského mesta, ktoré Pezinku 14. júna 1647 udelil Ferdinand 
III. Habsburský, rakúsky arcivojvoda, rímsky cisár, chorvátsky, uhorský 
a český kráľ. História mestských ocenení v Pezinku siaha do roku 1977, 
kedy boli udelené po prvý raz.

Výzva na predkladanie podnetov
do návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024
Občania mesta Pezinok sa môžu zaslaním svojich podnetov a návrhov zapojiť 
do tvorby návrhu rozpočtu na rok 2022 a roky 2023, 2024. Svoje návrhy môžete 
zasielať na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok alebo 
mailom na adresu podatelna@msupezinok.sk do 23. júla 2021.

Finančné oddelenie MsÚ

Aktuálna zmena spoločenských pod
mienok priniesla so sebou zvýšenie uží
vania návykových látok. Prostredie na 
Slovensku sa oproti minulým rokom 
zmenilo hlavne v znižovaní vekovej 
hranice prvého kontaktu s návykovými 
látkami. Ide o  vážne problémy, ktoré 
majú narastajúcu tendenciu v našej spo
ločnosti, a napriek tomu sa stále nájdu 
rodičia, ktorí sú presvedčení o  tom, že 
ich dieťaťa sa daný problém netýka, čo 
môže byť nebezpečný omyl aj v zdanlivo 
bezproblémových rodinách. Preto sa 
Mestská polícia Pezinok v  spolupráci  
s ORPZ Pezinok, odd. školstva a sociál
nej starostlivosti a Informačnou kance
láriou pre obete trestných činov v Brati
slave, ktorú zastrešuje Odbor prevencie 
kancelárie ministra vnútra SR, dohodli 
na vzájomnej spolupráci. Ide o zvýšenie 

preventívnych aktivít, ktorých cieľom 
bude predchádzanie sociálnopatologic
kých javov zameraných predovšetkým 
na látkové závislosti. Prioritnou skupi
nou budú deti a mládež.

Počas letných prázdnin sa budú or
ganizovať rôzne akcie ako sú výlety,  
denné tábory,  pobytové tábory, kde  
hlavným cieľom bude prevencia. V plá
ne sú aj rôzne informačné kampane 
a osveta. Pravidelne sa budú organizo
vať preventívnobezpečnostné akcie za
merané na kontrolu zákazu podávania, 
predávania alebo iným spôsobom 
umožnenia požívania alkoholických ná
pojov osobám mladším ako 18 rokov. 
A  v  konečnom dôsledku rodičia detí 
budú mať možnosť konzultácii a pora
denstva.

MsP Pezinok

Stačí sa minimálne dva dni pred ter
mínom zberu objednať cez

www.zberelektroodpadu.sk.
Spotrebiče je potrebné pred ich odo

vzdaním do zberu očistiť (vyliať vodu 
z filtra práčky, odmraziť mrazničku)  

a v deň zberu vyložiť do vchodu bytov
ky alebo za bránu domu. Nezbierajú sa 
televízory a počítačové monitory. Tie je 
možné odovzdať v  zbernom dvore na  
Viničnianskej ceste.

red

Úhradu miestnych daní a poplatkov 
v hotovosti môžu občania zrealizovať 
priamo v pokladni mestského úradu. 
Odporúčame však využívať najmä bez
hotovostný bankový prevod na účet 
mesta. Údaje potrebné k platbe i lehoty 
splatnosti sú uvedené v daňových roz
hodnutiach.

Na uľahčenie bezhotovostnej úhrady 
obsahuje každé daňové rozhodnutie aj 
tzv. QR kód, ktorý si vie občan využíva
júci služby internetového alebo mobil
ného bankovníctva jednoducho načítať 
a po kontrole túto platbu aj uhradiť.

Bližšie informácie k vydaným daňo
vým rozhodnutiam či úhradám poskyt
nú zamestnanci referátu miestnych 
daní telefonicky alebo prostredníctvom 
emailu počas štandardných úradných 
hodín Mestského úradu v Pezinku:

Silvia vitálošová,
033/6901 607,
silvia.vitalosova@msupezinok.sk
viera noskovičová,
033/6901 602,
viera.noskovicova@msupezinok.sk

referát miestnych daní 
a poplatkov 

»

Mestská polícia posilňuje prevenciu

 Mobilný zber elektroodpadu
Bezplatný zber veľkorozmerného elektroodpadu priamo z vášho bydlis
ka pokračuje aj počas letných mesiacov. najbližšie termíny sú naplánova
né na 3. júla a 7. augusta. 

»

»

 Mesto ocenilo výnimočné 
osobnosti  a organizácie
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Investorom projektu výstavby kanali
začnej infraštruktúry v Grinave je Brati
slavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS),  
realizátorom Vodohospodárske stavby, a. s.  
Myslenická ulica je vo vlastníctve Brati
slavského samosprávneho kraja, pričom 
správu zabezpečujú Regionálne cesty Bra  
tislava, a. s.

Keďže výstavba kanalizácie si vyžaduje 
rozkopávky ciest, mesto Pezinok bude sú

bežne realizovať aj dažďovú kanalizáciu.  
„Splašková kanalizácia je pod gesciou BVS,  
a. s., dažďovú kanalizáciu, ktorá sa nachádza  
pod komunikáciou na Myslenickej, má na 
starosti mesto. Najskôr sa zrealizuje moni
toring stavu. Zároveň sa bude zisťovať, či je 
niekto na túto dažďovú kanalizáciu napoje
ný načierno,” doplnil primátor mesta I. 
Hianik. 

text: nina Bednáriková, 
foto: daniela Malíková 

SAMOSPRÁVA

Čo je drobná stavba 
Drobná stavba dopĺňa hlavnú stav

bu na pozemku stavby a nemá zásadný 
vplyv na existujúce prostredie. Hlavnou 
stavbou rozumieme rodinné a  bytové 
domy, chaty na individuálnu rekreá
ciu, ale i občianske stavby, ako sú škola, 
múzeum, hotel, kino, obchod a iné. Za 
drobné stavby považujeme prízemné 
stavby do výšky najviac piatich metrov, 
ktorých zastavaná plocha nepresahu
je 25 m2. Môžu to byť napríklad letné  
kuchyne, rôzne prístrešky na nádoby 
na odpadky aj bicykle, kôlne, altánky, 
stavby na chov drobného zvieratstva, 
sauny, ale aj budovy niektorých športo
vých zariadení a  pod. Drobnými stav
bami môžu byť aj podzemné stavby 
so zastavanou plochou najviac 25 m2  
a hĺbkou 3 metre, ako sú pivnice alebo 
žumpy, ale aj oplotenia či reklamné 

stavby s informačnou plochou do 3 m2. 
Aj prípojky na verejné rozvody elek
triny, plynu, vody a  kanalizácie patria 
medzi drobné stavby. Stavby na lesnej 
pôde, ktoré slúžia na zabezpečovanie 
lesnej výroby a poľovníctva, so zastava
nou plochou najviac 30 m2 a výškou päť 
metrov, ako sklady krmiva, náradia ale
bo hnojív, sú tiež drobnými stavbami. 
Okrem nich sú to aj ostrovčeky verejnej 
hromadnej dopravy, priechody či prie
pusty.

Napriek tomu, že drobná stavba ne
podlieha stavebnému povoleniu, musí 
byť ako každá iná stavba začlenená do 
územia v  súlade s  územným plánom. 
Tak ako každé mesto, aj Pezinok má 
vo svojom územnom pláne zadefino
vané rôzne kritériá pre konkrétne časti 
mesta, ktoré je nutné pri stavebnej čin
nosti dodržať. Je to hlavne zastavaná 

plocha, koeficient zastavania, plocha 
zelene a koeficient zelene.

Pozemok stavby, zastavaná plo
cha, koeficient zastavania a  koefi
cient zelene

Pozemok stavby, zastavaná plocha, 
koeficient zastavania a  koeficient zele
ne je základná štvorica stavebníckej ter
minológie, ktorá neminie žiadneho sta
vebníka. Aj keď význam pojmu pozemok 
stavby sa zdá byť na prvý pohľad ten istý 
ako stavebný pozemok, nie je to celkom 
tak. 

Stavebný pozemok môže byť aký
koľvek pozemok v zastavanom území, 
urče ný na zastavanie územným plánom 
mesta, územným plánom zóny alebo 
územným rozhodnutím, ale aj pozemok 
zastavaný stavbou. 

Pozemok stavby je ucelené územie 
zložené z jednej alebo viacerých susedia
cich parciel, ktorý patrí k hlavnej stavbe. 

Zastavaná plocha alebo tiež plo
cha zastavaná budovou je taká plo
cha, ktorú zaberá stavba postavená nad 

ňou. Do zastavanej plochy sa ráta kol
mý pôdorysný priemet všetkých zvis
lých nosných častí budovy, aj tých, kto
ré sú vo vyšších podlažiach. Pôdorysný 
priemet markíz, balkónov, spevnených 
plôch a pod. sa do zastavanej plochy ne
započítava. 

Pomer medzi plochou zastavanou 
budovami a plochou pozemku stavby 
udáva koeficient zastavania, jeho po
žadovanú hodnotu určuje tiež územný 
plán mesta.

koeficient zelene je zase pomer 
medzi plochou zelene na pozemku stav
by a celkovou plochou pozemku stavby. 
Medzi plochy zelene je možné zapo
čítať iba tú zeleň, pod ktorou sa nena
chádzajú žiadne podzemné stavby alebo 
zariadenia, ako sú napríklad pivnice, 
vsa kovacie bloky, šachty, žumpy. Plochy  
ze lene sú určené výhradne na pestova
nie okrasných alebo hospodárskych rast
lín. Patria sem záhrady, vinohrady, ovoc
né sady, trávniky, predzáhradky a pod., 
no nezapočítavajú sa k nim plochy par

kovísk ani iné spevnené plochy zo za
trávňovacích tvárnic.

Čo potrebujete na vybavenie 
drobnej stavby

Do formulára na ohlásenie treba, 
okrem mena a  priezviska stavebníka, 
uviesť popis, vybavenie a účel navrhova
nej drobnej, ale aj hlavnej stavby a mie
sto stavby (obec, ulicu, parcelné číslo 
pozemku, katastrálne územie), na kto
rom má byť uskutočnená. K pozemku 
stavebník doloží vlastnícke alebo iné  
právo (treba uviesť aké) a či bude stavať 
svojpomocne alebo dodávateľsky. Sú
čas ťou ohlásenia je aj jednoduchá vý
kresová dokumentácia s popisom stav
by, výkres situácie podľa katastrálnej 
mapy s okótovaním stavby na pozemku, 
výkresy pohľadov, pôdorysov a pod. Zá
ujemcom poskytne podrobnejšie odpo
rúčania stavebný úrad. Drobnú stavbu 
možno začať až vtedy, keď je stavební
kovi doručené písomné vyjadrenie mes
ta, že proti stavbe nemá námietky.

Irena dorotjaková, 
referát rozvoja mesta MsÚ 

 Drobnú stavbu je potrebné riadne ohlásiť
drobnú stavbu možno postaviť bez stavebného povolenia. Bez akéhokoľ
vek povolenia to však nepôjde, treba ešte vopred podať ohlásenie na sta
vebný úrad.

»

»

Členovia komisie sa snažia nájsť pre
hľadné a čo najvhodnejšie riešenie, aby 
režim parkovania neobmedzoval obyva
teľov centra (rezidentov) a aby bo li vhod
ne a účelne vymedzené miesta pre náv
števníkov. Za členov komisie bo li zvolení 
Kvetoslava Štrbová, Milan Čech, Milan 
Grell, Ľuboš Hidaši, Peter Janeček, Ma
rek Manák, Oliver Solga a Marián Šipoš, 
ktorí si za predsedu zvolili Branislava 
Macháča. Poslanci a  členovia dočasnej 
ko misie majú za sebou niekoľko pracov
ných stretnutí, na ktorých postupnými 
krokmi riešia všetky aspekty tejto nároč
nej problematiky.

a ako sa situácia s riešením parkova
nia v meste vyvíjala v čase? 

28. 2. 2020 bolo prijaté VZN 1/2020, 
ktoré hovorí o podmienkach dočasného 
parkovania v meste, o podmienkach vy
dávania rezidentských parkovacích ka riet 

a  cenách  parkovného  pre  návštev ní kov.
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/

File/samosprava/vZn/vzn2020_01.pdf 
O možnostiach riešenia parkovacej 

politiky bol mestskému zastupiteľstvu 
na rokovanie predložený informačný 
materiál v novembri 2020. https://www.
pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020
1126/MsZ_Pk_20201126bod12.pdf

Uznesením č. 1–61/2021 mestské za   
stupiteľstvo zriadilo 8. 4. 2021 komisiu 
a poverilo ju, aby spracovala koncept VZN  
o parkovaní. V tejto súvislosti je dôležité  
verejne vypočuť občanov, kto rých sa situ
ácia s parkovaním bezpro stredne dotýka.

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/ 
File/msz/20210408/uznesenie2021 
061.pdf

Treba mať na pamäti, že vyhlásením 
pamiatkovej zóny v Pezinku (2018) sa ku 
všetkému, čo sa v pamiatkovej zóne plá
nuje, vyjadruje Krajský pamiatkový úrad. 

Z  pripravovaných Zásad pamiatkovej 
starostlivosti je v  centre Pezinka nutné 
regulovať dopravu a postupom času zre
dukovať parkovanie na minimum a v pa
miatkovej zóne rozšíriť pešiu zónu.

Výsledkom jednotlivých stretnutí ko
misie sú zápisy a  prijaté odporúčania, 
ktoré chce komisia prezentovať a predis
kutovať s dotknutými obyvateľmi a pod
nikateľmi na verejných stretnutiach. Na 
jeseň sú naplánované v pezinskom kul
túrnom centre dve verejné stretnutia.

Prvé (9. 9.) pre občanov dotknutých 
zón a  druhé (13. 9.) pre podnikateľov, 
ktorí pôsobia v daných lokalitách.
témy septembrových stretnutí do 
diskusie s  občanmi a  podnikateľmi 
dotknutých zón: 
•  Rozšírenie rezidentských a  spoplatne

ných parkovacích zón (ulice Záhradná,  
horná časť Holubyho, Meisslova oproti 
Bille, Mladoboleslavská, Farská a bytov
ka pri Zámockom parku).

•  Možné úpravy parkovania v pamiatko
vej zóne mesta (zmeny časov, cien a spô  
sobu úhrady za parkovné).

•  Vybudovanie záchytných parkovísk na 
Kupeckého ulici a na Ulici 1. mája.

•  Spôsob vydávania rezidentských kariet 
a ich predpokladané ceny.

komisia pre dočasné parkovanie 
motorových vozidiel 

v pamiatkovej zóne

Parkovanie v mestách je čoraz väčším problémom a Pezinok nie je vý nim
kou. nárast počtu automobilov sa negatívne dotýka aj nášho mesta. opti
málne vyriešiť situáciu, aby boli spokojní obyvatelia aj návštevníci a záro
veň docieliť, aby v pamiatkovej zóne mesta neparkovalo takmer päť sto
viek áut, je zložité. Za účelom predloženia návrhu možného riešenia bola 
pri MsZ zriadená komisia pre dočasné parkovanie motorových vozidiel  
v pamiatkovej zóne.

»

 Pezinok potrebuje efektívnu

Pre obyvateľov Pezinka môže byť 
územ ný plán vzdialenou a neprehľadnou 
témou. Tento komplexný dokument sa 
týka ale všetkých obyvateľov mesta. Za
bezpečuje rozvoj celého územia mesta 
Pezinok s ohľadom na všeobecné potre
by. Ide o dôležitý rozvojový dokument, 
ktorý umožňuje harmonicky využívať  
a rozvíjať územie, no zároveň ho chráni 
pred nevhodnými stavebnými zásahmi.

Súčasný Územný plán mesta Pezinok 
je platný od 1. apríla 2017. V priebehu po 
sledných rokov bolo potrebné jeho zosú
ladenie s nadradeným Územným plánom 

Bratislavského samosprávneho kraja a so 
Zásadami ochrany pamiatkového územia 
Pamiatkovej zóny Pezinok z  roku 2018. 
Zmeny schválilo Mestské za stupiteľstvo 
v Pezinku ako Zmeny a doplnky ÚPN Pe
zinka č. 1/2018 v marci 2021.

Úloha územného plánu
V rámci územného plánu sa navrhu

je a  koordinuje funkčné a  priestorové  
využitie územia, vedenia technickej in
fraštruktúry (vodovodná, kanalizačná,  
plynovodná a elektrifikačná sieť), verej
né dopravné koridory, využívanie poľ

nohospodárskej a  lesnej pôdy, ako aj 
ochrana prírody a krajiny. Tento textový 
a  výkresový dokument stanovuje pra
vidlá a zásady, ako kvalitne a proporčne 
využívať územie mesta na rôzne funkcie, 
napr. bývanie, školy, služby, a sledu je aj 
ich vzájomnú previazanosť tak, aby boli 
v  súlade s verejným záujmom. Z doku
mentu možno vyčítať nielen informácie 
o účele stavieb v území, ale aj o základ
ných regulatívoch výstavby, ako sú na
príklad podlažnosť, zastavaná plocha 
alebo plochy zelene. Vybrané územia 
mesta môžu byť detailnejšie definované 
a regulované v územných plánoch zón.

Bežný život a územný plán
Územný plán je „živý” dokument. Mes  

to ho má povinnosť každé štyri roky pre

skúmať a zhodnotiť, či je jeho koncepcia 
stále aktuálna. Viete, že máte možnosť 
spolupodieľať sa na tvorbe územného 
plánu? Nejde totiž o umelý dokument, 
ktorý vám niekto schválil. Môžete viac
krát aktívne prispieť k  jeho tvorbe, na
príklad podaním pripomienky v  rámci 
verejného prerokovania alebo žiadosťou 
o zmenu. Ak si podáte žiadosť o zmenu 
územného plánu v konkrétnom území, 
musí byť zdôvodnená. Požiadať môžete 
napríklad o zmenu funkčného využitia, 
priestorového usporiadania, dopravné
ho alebo technického vybavenia, podlaž
nosti, alebo aj rozhrania urbanistických 
blokov. Po posúdení a vyhodnotení budú 
všetky vyhovujúce žiadosti zaradené do 
nasledujúcich zmien a doplnkov, prípad
ne nového územného plánu. Schvále

ný územný plán je záväzným právnym 
predpisom. Každému poskytuje infor
máciu o všetkom, čo sa v jeho okolí bude 
môcť v najbližšom období postaviť. Zá
roveň mu dáva právnu istotu, že to, čo sa  
postaví v  okolí jeho pozemku, bude 
v  sú lade s  územným plánom. Ak má 
váš su sed stavebný zámer, halu vedľa 
po zemku, kde bývate, a územný plán ur
čil v  tomto území bývanie v  rodinných 
domoch, nebude mu takáto výstavba 
umožnená.

Územný plán je zve rejnený na webe 
mesta v časti rozvoj mesta. 

Ak sa potrebujete dozvedieť, aké 
stavby sa dajú postaviť na konkrétnom 
pozemku, môžete nahliadnuť do územ
ného plánu alebo požiadať o územnoplá
novaciu informáciu.

Irena dorotjaková, referát rozvoja 
mesta MsÚ 

Prostredníctvom územného plánu mesto koordinuje a zosúlaďuje roz
vojové zámery a stavebné činnosti na svojom území. do tvorby územné
ho plánu môže zasiahnuť aj každý občan tým, že požiada o zmenu územ
ného plánu.

 Územný plán sa týka každého Pezinčana

 parkovaciu politiku
 Začala sa výstavba
 kanalizácie v Grinave
Pokračovanie zo strany 1

Poslanec MsZ Pezinok za mestskú časť Grinava drahomír Šmahovský:
„Je to veľké zadosťučinenie pre  Grinavanov, a  teda pre miestnu časť Pezinka  Grina
vu. Vnímam to ako veľmi dôležitú etapu a míľnik v dobudovaní infraštruktúry. Je to 
skvalit nenie života občanov, po čom dlhé roky túžili, a zároveň aj skvalitnenie životné
ho prostredia. Sú to dva dôležité faktory pre život človeka v našej miestnej časti, za čo 
patrí veľká vďaka minulému i súčasnému vedeniu mesta, BVS, a. s., ale i veľkej časti ob
čanov, ktorí sa pričinili o to, aby bola kanalizácia vybudovaná, pretože nám pomáha  
li pri  vysporiadavaní  všetkých zmlúv a majetkov pod budúcou kanalizáciou.  Gratulu  
jem všetkým Grinavanom, že sme sa dočkali prvého výkopu.”
 
Poslanec MsZ Pezinok za mestskú časť Grinava Milan Grell:
„Veľmi sa z toho teším. Som rád, že sa tieto práce posunuli. Verím tomu, že sa dielo po
darí do zdarného konca. Ešte doteraz som mal signály od ľudí, že stále neveria, že tá 
kanalizácia sa bude robiť, ale sú tu stroje, je tu technika. Treba poďakovať ľuďom, ktorí 
napomohli k tomuto veľkému kroku. Sme veľmi radi, že bývalé vedenie aj bývalí poslan  
ci MsZ boli nápomocní. Obyvatelia nám pomáhali so zmluvami, ktoré bolo treba pre prí
pravu pozemkov na kanalizáciu. Všetkým za túto snahu ďakujeme.”
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naše Zariadenie opatrovateľ
skej služby sa minulý týždeň 
oblieklo do slávnostného šatu. 
dňa 14. 6. 2021 sme dostali pa
mätnú medailu mesta Pezinok 
Za zásluhy o rozvoj mesta. veľ
mi sme sa potešili uznaniu, kto
ré nám pán primátor, v mene 
celého zastupiteľstva a radnice, 
tlmočil na slávnostnom odo
vzdávaní ceny. Za prejav uzna
nia ďakujeme. veľmi nás po
vzbudilo do ďalšej práce.

Milí Pezinčania, 
bez vašej pomoci naša práca nie je 

možná. Z vlastných skúseností viete, 
aké ťažké je starať sa o  človeka od
kázaného na pomoc. Niekedy sa sta
rá o  blízkeho človek sám, inokedy sa 
striedajú pri jednom človeku aj viace
rí. Váš príbuzný tak dostane službu 
kvalitnú, ktorá plne rešpektuje jeho 
dôstojnosť. Takú kvalitu služby chce
me poskytovať aj my. Len máme inú 
štartovaciu pozíciu. Prídu k nám ľudia, 
ktorých nepoznáme dlho, nevieme nič 
o ich mladosti, záľubách, zvykoch. Ro
bíme, čo sa dá, aby sme sa to dozve
deli. Pri klientoch, ktorí si pamätajú, 
sa informácie dozvieme „z prvej ruky”. 
Rozprávame sa s príbuznými. Ak príde 
človek, ktorý nemá príbuzných a  pa
mäť mu neslúži, máme o  ňom oveľa 
menej informácií. Ťažšie zistíme, čo 
má rád, kto sú jeho priatelia, čím žil. 
Zabezpečiť dôstojnosť každého jed
ného človeka v  našom zariadení na 
Komenského ulici môžeme iba s pod
porou. Každého, kto môže. Napríklad:
•  príďte ako rodina a adoptujte si jed

ného seniora, ktorého zoberiete na 
prechádzku, keď sa vám bude dať

•  napíšte listy niekomu osamelému
•  urobte nákup pre človeka u nás
•  zoberte na kávu, na zmrzlinu, na ko

láčik
•  niečo upečte a prineste do ZOS
•  príďte maľovať plot okolo ZOS
•  podeľte sa s nami o vaše dary (ma

ľovanie, IT, čítanie, spievanie, tanco
vanie)

•  prineste niečo z  vášho nadbytku 
(ovocie, zelenina, sladkosti)

•  prineste nám nepotrebné kompen
začné pomôcky, ktoré ostanú po va
šich blízkych

Mnohí tieto aktivity robíte. Možno 
nie pre ZOS, ale pre niekoho osamelé
ho, núdzneho z vášho okolia. Stávate 
sa tak súčasťou veľkej siete Pezinok 
si pomáha. Vážime si každú vašu po
moc. Potrebujeme ju. Čakáme na ňu. 
Odmenou  bude spokojnosť našich 
blízkych, odkázaných na pomoc iných.

adriana Strečanská 

ZOS INFORMUJE

vaše združenie bolo pred nástu
pom koronavírusu dobre rozbehnu
té. každý rok pripravovalo množ
stvo akcií, väčšina z  nich sa však 
vlani ani tento rok nemohla konať. 
Medzi nimi aj vínne trhy.

Na Slovensku má táto výstava vysoké 
renomé. Vlani sa mal uskutočniť 25. roč
ník. Už sme si dali vyrobiť ocenenia pre 
šampiónov, oslovili sme vystavovateľov, 
aby poslali vzorky. Lenže jubilejný ročník 
sa nekonal vlani a  ani tento rok. Prísne 
protiepidemiologické opatrenia tomu za
bránili. Odborná degustácia aj verejná pre
zentácia bývajú v  uzavretých priestoroch, 
a to nebolo možné uskutočniť kvôli prísnym 
pravidlám. Možno o rok...

obmedzenia počas pandémie 
ekonomicky zasiahli aj vinárov. ko
ho postihli najviac?

Najviac sa dotkli malých a  stredných 
vinárov, ktorí sa zameriavajú na hotely, 
reštaurácie a spoločenské akcie. Pivnice 
ma jú poloplné, čoskoro bude nová úroda 
a mnohí ešte ani nezačali fľašovať ročník 
2020. Veľkých výrobcov, ktorí dodávajú 
do obchodných reťazcov, sa to dotklo me
nej.

Združenie má rovnaký rok zrodu 
ako vínne trhy?

Pred rokom 1989 sa v  Pezinku pravi
delne konali Malokarpatské vínne trhy, čo 
bola naozaj významná akcia. Po Nežnej 
re volúcii chceli nadšenci okolo vína, vinári 
aj vinohradníci nadviazať na túto tradíciu, 
ktorá do Pezinka vždy prilákala stovky mi
lovníkov vína. Pretože som sa na organizo
vaní týchto trhov spolupodieľala, oslovila 
ma v roku 1995 táto partia nadšencov, či 
by sme niečo podobné nevymysleli. Aby 
sme akciu mohli uskutočniť, založili sme 
Združenie pezinských vinohradníkov a vi
nárov a pripravili prvý ročník Vínnych tr
hov.

koľko je podobných ochutnávok 
vína na Slovensku a prečo práve pe
zinská má taký vysoký kredit?

Súťaží vína je veľmi veľa. My sme však 
boli jedni z prvých. A navyše sme ich robili 
a robíme na profesionálnej úrovni. Od pr
vého ročníka sa nám vždy podarilo zohnať 
tých najlepších degustátorov, ktorí dva dni 
za sebou hodnotili súťažné vína. Postavili 
sme vysoko latku, ktorú sa podarilo dosiah
nuť len niekoľkým ďalším slovenským de

gustáciám. Na odbornej degustácii udeľujú 
odborníci všetky ocenenia najlepším výrob
com podľa presného štatútu.

vínne trhy sú typické aj tým, že 
sú ťažia najmä vína slovenských vý
robcov.

Presne tak. Nemali sme víziu byť výsta
vou vín s  veľkou medzinárodnou účasťou. 
V prvom rade sme chceli pomôcť domácim 
producentom, aby si zmerali sily v našom 
vinárskom svete. Naším cieľom bolo dostať 
na výstavu vína popredných slovenských 
vinárov, skôr vína profesionálov, ktorým 
ocenenie pomôže pri ich predaji. Popri nich 
mali účasť zabezpečenú všetci členovia náš
ho združenia. Producenti si mimoriadne 
vážia ocenenia z našej výstavy a majú ich 
vystavené na čestných miestach. Hlavnú 
cenu, bronzovú sošku Bakchusa, navrhol 
nedávno zosnulý pezinský keramikár Jirko 

Vyhnálek a odlieva ju Eugen Belica. Je to 
akýsi slovenský vinársky Oscar.

Garantom a odborným poradcom 
vínnych trhov je profesor Fedor Ma
lík, odborník uznávaný na celom 
sve te.

Každá pochvala od neho nás vždy po
tešila, najmä keď oceňoval, že našu prácu 
robíme na vysokej profesionálnej úrovni.

aby sme pochopili veľkosť podu
jatia, povedzte nám o ňom v číslach.

Podľa kvality vína v jednotlivých roční
koch sme mali od 400 do 700 súťažných 
vzoriek. Takisto účasť verejnosti na de
gustácii záležala od počasia. Počas dvoch 
dní sa pohybovala od 600 ľudí (myslím, že 
práve vtedy sa konali aj majstrovstvá sveta 
v hokeji) až do 1800 návštevníkov. Máme 
aj skalných prívržencov, ktorí nevynechali 
ani jeden ročník. 

oveľa mladším podujatím, ale rov 
nako obľúbeným, je víno a  levan
du ľa. ako vznikla myšlienka spojiť 
víno a kvety?

Jeden náš člen, Vlado Píš, má vo vino
hra de na Starej hore stredomorskú záhra
du. Je taká krásna a raritná, že sme sa o jej 
jedinečnosť chceli podeliť s  ľuďmi. Preto 
sme sa rozhodli v  čase kvitnutia levandu
le sprístupniť záhradu a  zároveň urobiť 
ochutnávku vín pod holým nebom. Táto ak
cia už oslávila desiate výročie.

a návštevnosť z roka na rok rást
la...

Záujem o záhradu pána Píša bol obrov   
ský, ale aj o  rôzne umelecké výrobky,  
produkty z  levandule, občerstvenie a,  sa
mozrejme, víno našich vinárov, ktoré si 
mohli návštevníci ochutnať či kúpiť. Pod 
Starú horu prúdili davy návštevníkov. 

ako to bude tento rok?
Akciu Víno a levanduľa zo známych dô

vodov neorganizujeme. Pripravujeme men
šie a komornejšie ochutnávky a podujatia 
pod Starou horou. Ak sa nič nezmení, pri
pravia pezinskí vinári ochutnávku spojenú 
s prehliadkou záhrady pána Píša v  čase 
kvitnutia levandule v termíne 10. júl.

toto podujatie vo vinohradoch sa 
stalo impulzom, že ste začali obno
vovať ich okolie?

V  roku 2010 sme sa pustili do úpravy 
chotára, ktorý nemá žiadneho správcu. Na 
brigádach sme v spolupráci a  s povolením 
mesta čistili a upravovali terén pri cestách, 
vodné kanály, odstraňovali náletové po
rasty. Pritom sme pod krovinami objavili 
pozostatky kameníc, ktoré už roky nebolo 
vidieť. Začali sme ich obnovovať a bola to 
ťažká práca, na ktorej sa pravidelne po
dieľali najmä naši členovia. Zároveň sme 
tu vysadili takmer sto ovocných stromov 
tradičných miestnych odrôd. Tým sa však 
naša práca nekončí, o  toto územie sa ďa

lej staráme. Teší nás množstvo ľudí, ktorí 
chodia do viníc na prechádzky či športovať. 
A  na všetko dohliada socha sv. Urbana, 
ktorú naše združenie objednalo, zaplatilo 
a osadilo.

Pezinské vínne pivnice sú ďalšou 
akciou, ktorú vaše združenie pri
pravuje.

Hlavným organizátorom je Museum vi
norum, občianske združenie pri Malokar
patskom múzeu v  Pezinku, ktoré vzniklo 
v roku 2008. Samozrejme, keby naši vinári 
neotvorili pivnice, podujatie by sa nemohlo 
konať. Zvyčajne býva vo februári, tento rok 
sme ho naplánovali na koniec augusta.

Popri vinárskych akciách, ktoré 
organizuje vaše združenie, sa pezin
skí vinári zúčastňujú aj na mnohých 
ďalších...

Naše združenie je členom Malokarpat
skej vínnej cesty, naši členovia sú aktívny
mi zakladateľmi občianskeho združenia 
Chute Malých Karpát, zúčastňujeme sa na 
všetkých ich aktivitách. Navyše naši vinári 
posielajú vína na rôzne súťaže doma aj vo 
svete a prinášajú si z nich významné oce
nenia.

koľko členov má združenie a aké 
akcie sú pre nich najpríťažlivejšie? 

Máme vyše 50 členov, väčšinou malých 
a stredných vinohradníkov. Veľmi ma teší, 
že pomáhajú pri brigádach, za to im ďaku
jem. Sme dobrá partia, ktorú stmeľujú aj 
každoročné spoločné výlety do vinárskych 
oblastí. Boli sme v Čechách, Rakúsku, Ma
ďarsku, na Morave aj Slovensku. A našou 
srdcovkou sú Vínne trhy.

okrem šéfovania v združení máte 
aj zamestnanie. tiež súvisí s vínom?

Takmer 20 rokov pracujem vo firme 
Ví no Ludvik. Je to malá firma rodinného 
typu, ktorá neustále napreduje, produkuje 
kvalitné vína, má vlastné vinohrady, reš
tauráciu, ubytovanie... 

aj vy pochádzate z  vinohradníc
kej rodiny?

Môj otec bol dlhoročným predsedom pe
zinského roľníckeho družstva. Za jeho šéfo
vania to bolo jedno z najväčších vinohrad
níckych družstiev na Slovensku, ktoré kaž
doročne vysádzalo okolo sto hektárov viníc 
a rovnakú rozlohu likvidovalo, obnovovalo. 
Bolo nositeľom systému pestovania viniča, 
čo bola akási prechodná fáza medzi vedou, 
výskumom a praxou. Otec inicioval aj vy
budovanie zavlažovacích nádrží v Grinave 
a Pezinku. Škoda, že už neplnia pôvodný 
účel, ale aspoň slúžia vtákom, vodným ži
vočíchom a rekreácii ľudí.

vinárstvo ste aj študovali?
Áno, skončila som Vysokú školu země

dělskú, odbor vinohradníctvo, v Ledniciach 
na Morave. Vyučoval nás profesor Vilém 
Kraus, top odborník vo vinárskom svete, 
ktorý ma veľa naučil a neskôr sa stal aj na
ším rodinným priateľom. Vo vinárskej tra
dícii našej rodiny pokračuje syn David.

rozhovor pripravila: ek, 
foto: ZPvv

»

Oľga Bejdáková, predsedníčka Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov

Oľga Bejdáková:

 Našou srdcovkou 
 sú Vínne trhy

Združeniu pezinských vinohrad níkov a vinárov šéfuje oľga Bejdáková. 
Popri tom, že každý z čle nov má svoju prácu vo vinici či vínnej pivnici, 
pripravujú množstvo akcií, ochutnávok, starajú sa o verejné plochy vo 
vinohradoch. vidno za nimi množstvo práce a za všetkými organizačnú 
ruku predsedníčky združenia.

Svätý urban – patrón vína 
Keď v kalendároch ukončia vládu 
tra ja zamrznutí bratia a Žofia, prebe
rá žezlo patrón vinohradníkov a vi
nárov. 25. mája sa pripíja na zdravie 
nositeľom mena Urban. Sv. Urban je 
patrónom vinárov a  vinohradníkov, 
drží ochrannú ruku aj nad debnár
mi a vystupuje ako ochranca pred 
mrazom, aby vinohradníkom doprial 
hojnú úrodu. Pezinskú sochu sv. Ur
bana osadili vinohradníci pod Starou 
horou – Mgr. Art. Tomáš Molnár – 
v roku 2018.

kamenice sú pásy z voľne 
uložených kameňov, 
ktoré sú pozostatkom starých 
vinohradov. Vznikali každoroč
ným vynášaním kamenia z vi
nice a vytvárali tak akési medze 
medzi jednotlivými vinohradmi. 
Niekedy boli do nich zapustené 
hájenky, drevené alebo kamenné 
búdy, ktoré boli jednou stenou 
opreté o kamenicu. Veľké rozlo
hy vinohradov zanikli začiatkom 
20. storočia počas rozsiahlych 
epidémií choroby viniča – fylo
xéry. Kamenice kedysi siahali až 
po Pezinskú kalváriu a naznaču
jú veľký rozmach vinohradníctva 
v minulosti.

»

Bakchus, hlavné ocenenie z  Vínnych tr
hov
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StĺPEk PO NašEMJúnové 
výročia

koniec júna má väčšina ľudí 
spojený so začiatkom dovolen
kového obdobia. deti, ich rodi
čia a učitelia ho spájajú so za
čiatkom prázdnin. niektorí 
Pe zinčania ho možno majú spo
jený s cibulákom. dovoľte, aby 
som vám len v krátkosti pripo
menul tri výročia, ktoré nie sú 
ani sviatkami, ani pamätnými 
dňami, ale mám pocit, že v na
šom vývoji po revolúcii patria 
k veľmi dôležitým pilierom na
šich najnovších de jín. 

Je to už 30 rokov, keď 28. júna
1991 bola v Budapešti rozpustená 
rada vzájomnej hospodárskej 
pomoci (rvHP).

RVHP bola založená na koordi
náciu hospodárskeho vývoja člen
ských krajín na princípoch  centrál
neho (z Moskvy) plánovanej eko
nomiky  a  spolupráce. Účel Rady bol 
postup ne vyrovnávať rozdiel v ekono
mickej úrovni členských štátov.  Bola 
to z dnešného pohľadu dosť smiešna 
záležitosť. Neúspešná reakcia východ

ného bloku na vznik Európskeho hos
podárskeho spoločenstva (EHS). Žia
rivým príkladom absurdnosti RVHP 
bola výroba bulharských kalkulačiek 
či prvých ruských digitálok. Možno si 
niektorí z vás spomínajú na tie žiarivo 
červené svetielka diódovej technoló
gie Robotron (DDR).

30. júna 1991 bola ukončená 
oku pácia Československa 
„priateľskou” 
sovietskou armádou. 

Práve v  tento deň oficiálne opus
til naše hranice posledný vojak so
vietskej armády a do lietadla nasadla 
aj generalita. Následky „dočasného” 
pobytu vojsk neboli na mnohých 
miestach zlikvidované dodnes. No 
bez ich prítomnosti sa oveľa ľahšie 
dýcha. Čo poviete? Na odsun vojsk 
bo la vtedajším federálnym zhromaž
dením poverená komisia. Gro práce 
však na rýchlosti a dokumentácii vy
konal Michael Kocáb, ktorý všetko  
dopodrobna opísal vo svojej knihe  
Vabank (2019).

1. júla 1991 bola rozpustená 
varšavská zmluva (vZ). 

VZ bol vojenský pakt východného  
bloku – ruských satelitov, ktorý 
vznikol ako „obranná” reakcia na 
vznik NATO. Stratégiu a taktiku ne
riešilo velenie Spojených ozbroje
ných síl VZ, ale generálny štáb so
viet skych ozbrojených síl. Veliteľmi  
VZ boli vždy maršali ZSSR. Čo dodať?!

l. Slimák 

vo štvrtok 10. júna nastalo na našom území čiastočné za
tmenie Slnka, ktoré si nenechali ujsť ani žiaci z astrono
mického krúžku zo ZŠ Jána kupeckého v Pezinku.

Zatmenie začalo o  12.02 h, maximálna fáza bola o  12.47 h  
a koniec zatmenia 13.34 h. Pri pozorovaní použili viacero spôsobov: 
projekčnú metódu, priamo cez teleskop, na ktorom bola ochranná 
astro fólia, cez zváračské sklíčka či slnečný filter. Žiaci si tak odniesli 
nové poznatky a skúsenosti. Astronomický krúžok prebiehal tento 
školský rok online a toto bola skvelá príle žitosť sa po roku naživo 
stretnúť.

Najbližšie čiastočné zatmenie Slnka zo Slovenska bude 25. októbra 
2022. 

text a foto: Jana Štrbová

Deti hľadali
rozprávkové
postavičky
v utorok 1. júna sa v Zámoc kom 
parku hľadali spolu s vtipkom 
stratené rozprávkové postavič
ky. centrum voľ ného času (cvČ)  
pripravilo akciu k  Mdd. ná
pad sa deťom aj rodičom veľmi 
páčil, cvČ sa teší  pozitívnym 
ohlasom.                  text a foto: cvČ

Čiastočné zatmenie Slnka

»

»

drahý moji!
Any zme porádne nestačily vý

chvályt ten „obrofský úspech” – po
stup do štvrtfinále MS v  hokeji – 8. 
místo a uš si užívame další obrofský 
úspech štart našich fodbalystú na 
ME. Čo bolo kedysik pravidlo, ale
bo povinnost, to je dneska obrofský 
úspech. Parádna metóda. Čím nyšší  
si dáme latku, tým vačí humbuk na
robíme, ket ju preskočíme. Velyký ne
úpech neny any to, ked latku podle
zeme. Šak máme na to onmoho mén 
penes, jako Nemci, Rusi, Amerika. 
Uš sa teším na „úspechy” bastedba
lysték, pinnkpongistú, volejbalstú... 
Fčúl, v  medzere medzi dvoma vlna
ma sa to šecko nahuscilo. Telka any 
nescihne šecko odvysílat, čo šecko sa 
stane. Len, aby zme sa  teho športu 
neprežraly. Nelúbi sa mi any to umelé 
zamestnávaný bývalých hokejových 
hvést v  rádoby zábavných relácijách. 
Cíca sa tam horší jako pri oslabofke 
pet na troch. Ozajstné zážitky prezra
dzit nemóžu. To by bol taký prúser, 
jaký nevyrobí any Matelko. Tý, keré 
prezradzit móžu, stoja za prd. Poml
čím.

Po dlhej zime nabehly velké hór
ka. Taký rýchly skok nygdo nečekal, 
ale čo sa dá očekávat od zemi, kerú 
si systematycky lykvidujeme. Prí
rodný kúpači sa potešily, záhratkári 
né. Vinohradnýci sú zatát spokojný. 
Pamatám si staré časy, ket sem cho
dzíval z našu bapku ces práznyny do 
vinohrada vyplévat a škrábat. Ket sa 
chýlylo g obedu, pýtal sem sa jej, jako 
móže vydržat to strašné hórko. A ona 
mi nato, že šak sa postavím do scína, 
tam neny aš tak hórko. A fakt. Plely 
zme jeden rádek, ale já s tej slnečnej 
strany. Ona mala kúšček scína, do  
kerého strčila aspon hlavu a  plecá. 
Holt, skúsenosci. A drina. Dneskaj sú 
uš ludé fajnový. A tých choróp, čo sa 
zjavilo. Taký egzém, hentaká alergi
ja, intolerancija na to, na hento. Ká
moška má syna. Dg. začátek puberty. 
Jasne, že furt nečo gúgly, hlavne cho
roby a ich dúvody. Každú jednu vec, 
kerú dá do huby, vyumýva tak, že aš. 
Lužicu by najračej zedral a  umyl po 
každém súsce. Téš sem tak na šedesát 
percent Monk. Lúbim čistotu a porá
dek, ale toto sa mi zdá príliš. Alebo to 
je len náznak budúcnosci? V  našem 
mesce sa chystajú velké veci v oblasci 
kultúry. Amfik už fičí naplno, zámek 
sa rozbíha a any kulturák nezaostá  
va. Nescem to zakríknut, mám dojem,  
že nová metla dobre mete. Uvizíme. 
Pri pohledze na záznam z  ostatné
ho sedzená zastupitelstva ten dojem 
nemám. Hlavne z  nášho primátora 
mám zmíšané pocity. Ludé s kerýma 
debatujem a mám pocit, že do teho, 
vidzá vác a hlpší jako já, sú omnoho 
krityckejší. Nekerý aš, slušne pove
dané nasrdzený. Kemu neny rady, 
temu neny pomoci. Prociva temuto 
porekadlu sa pokúsim ešče poradzit. 
Igorko, skús vícej racijonályty a mé
nej emócijí. Kým z nečím vylezeš na 
svetlo Božé, rozmysly si velyce dobre, 
čo, jako a kemu to hovoríš. Skús kuk
nút na vec z druhej strany. Zváš plu
sy, mínusy. Gdze skapal tým Hianik? 
Prečo sa neradzíš ve vačém kolektý
ve? A na konec dobrá rada nélen pre 
richtára: Urobené je lepšé, jako dobre 
povedané.

Majte parádne leto a ostante zdra
vý!

Zúctu váš Strýco lajo
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Spevácky zbor animatus oslavu
je v tomto roku 5. výročie svojho 
založenia. „Počas týchto piatich 
ro kov viedla náš spevácky zbor 
umelecká vedúca pani Gabriela  
Tichá. Keďže pre dlhotrvajúce 
zdravotné problémy sa ,naša‘ Ga-
bika rozhodla post umeleckej ve-
dúcej zanechať, chceme koncert, 
ktorý bude 4. júla 2021 o  17.00 h 
v  Dome kultúry, venovať jej,” po
vedala alžbeta Jedličková.

V priebehu piatich rokov s Animatu
som nacvičila šesť celovečerných kon
certov, ktoré boli odprezentované v 54 
rôznych vystúpeniach. Koncerty boli 
orientované na rôzne spoločenské uda
losti a významné výročia. S členmi zboru 
nacvičila viac ako 100 piesní rôznych ná
rodností,  často aj v originálnom jazyku. 
Svojou náročnosťou s dôrazom na dyna
miku a hudobný prejav dokázala so zbo
rom zvládnuť i náročné klasické skladby. 

Členovia Animatusu jej z  celého srdca 
ďakujú za všetko, čo pre spevácky zbor 
urobila a prajú skoré uzdravenie.

Slávnostný koncert zboru Animatus 
4. júla 2021 povedie umelecký vedúci 
Teo Launer.

Spevácky zbor anIMatuS

KULTÚRA

 Činy, nie slová – nová 
výstava Mestského
 múzea v Pezinku

Pripravovaný v. ročník festivalu  
dychových hudieb Grinavan ka  
FeSt sa uskutoční 11. septembra 
2021 od 15.00 do 24.00 h v prie
storoch nádvoria reštaurácie Gri
navský Janko, Myslenická 79 v Pe
zinku.

Svojím programom sa vám predsta
via dychové hudby Šarfianka z Blatné
ho, domáca Grinavanka, Májovanka  
z Holíča a zahraničný hosť Moravská 
Veselka. Sprievodným slovom vás bude 
sprevádzať Miroslava Záhumenská. Ne
bude chýbať ani bohaté občerstvenie  
z domácej kuchyne reštaurácie Grinav
ský Janko a ponuka kvalitných pezin
ských a grinavských vín.

tešíme sa na vás – priateľov dob
rej dychovky.

dH Grinavanka

 Malokarpatské
 múzeum 
 predstavuje
 novú publikáciu

Gaius Plinius Secundus: O víne. Ide o prvý slovenský preklad 
Plinia Staršieho, najučenejšieho Rimana 1. storočia po Kr., kto
rý prináša cenné poznatky z histórie rímskeho vinohradníctva  
a vinárstva. Čitateľ sa môže dozvedieť o charaktere a pestova
ní viniča v rímskych, ale aj mimorímskych podmienkach, o do
mácich a zahraničných odrodách viniča, druhoch vína. Zozná
mi sa tiež s fyziologickými účinkami vína či názormi význam
ných osobností rímskeho poľnohospodárstva na vinohradníc
tvo a vinárstvo. Plinius mu predstaví pravidlá používania vína 
v náboženskom kulte a v súkromnom živote Rimanov, opíše 
slávne vinice a príbehy úspešných vinárov, poskytne informá
cie o skladovaní vína, jeho príprave, zaujímavých receptoch na 
chutné vína a v neposlednom rade aj o liečivých a škodlivých 
účinkoch jednotlivých vín. Predkladanou publikáciou začína 
Malokarpatské múzeum v Pezinku novú vedeckú edíciu k deji
nám vinohradníctva a vinárstva Cultura vinearum in fontibus. 
Preložil, štúdiu a poznámky napísal Tomáš Klokner. Knihu si 
môžete kúpiť v múzejnom obchodíku počas otváracích hodín 
múzea alebo na https://shop.muzeumpezinok.sk/ za 10 €.

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Československý západný odboj pred
stavuje do dnešných dní unikátnu ka
pitolu našej vojenskej histórie. V na šich 
dejinách nepoznáme žiadny iný prí pad, 
kedy tak malá skupina bojovníkov za 
slobodu dokázala na bojovom poli tak 
veľa. Utekajúc za hranice bez rodín a ma
jetku, bez perspektívy, len s odhod laním 
a presvedčením, že bojujú za správnu 
vec. Čoskoro dostali príležitosť svoje 
kvality preukázať na bojisku. Nie ako re
zerva v tyle, ale na kľúčových mie stach 
bojov západných armád.

V radoch československej zahraničnej 
armády bojovali aj Pezinčania, ktorí za 
rôznych okolností opustili svoju domovi
nu. Ocitli sa na bojiskách vo Francúzsku, 
severnej Afrike, Blízkom Východe či v bit
ke o Britániu, zú častnili sa oslobodzovania 
Európy po vylodení spojencov v Norman
dii. Aj ich osudy priblíži aktuálna výstava. 
Do vý stavy sú zakomponované aj uda
losti spojené s prvými bezprostred nými 
kon taktmi väčšinového obyvateľstva  
s vojnovými akciami v našom re gióne – 
letecké súboje nad Slovenskom, súčasť 
vojnových operácií 15. leteckej armády 

USA a s tým súvisiace zriadenie zajatec
kého tábora pre amerických letcov v Gri
nave.

výstava, pripravená v  spoluprá
ci s  klubom vojenskej histórie Go
lian a nadšencami leteckej histórie, 
je pre návštevníkov k  dispozícii do  
28. februára 2022.

Mestské múzeum

FESt

od pondelka
21. júna 2021 
je v Mestskom 
múzeu 
v Pezinku 
sprístupnená 
nová výstava 
pod názvom 
Činy, nie slová, 
ktorá bola 
pôvodne 
pripravená 
k mi nuloročné mu 
75. výročiu 
ukončenia 
2. svetovej vojny. 
Pozornosť  
upriamuje 
na západný 
odboj a účasť 
Čechov  
a Slovákov 
v ňom. Spevácky zbor animatus oslavuje 

 5. výročie

Spevácky zbor animatus pozýva 
svojich priaznivcov na koncert, 
ktorý sa pri príležitosti 5. výro
čia založenia speváckeho zboru 
uskutoční v nedeľu 4. júla 2021 
o 17.00 h v dome kultúry v Pe
zinku. odznejú vybrané piesne 
z  odprezentovaných koncertov. 
Srdečne vás pozývame.

 Prázdninové 
 utorky 
v knižnici

Haló, kam idete na prázdniny?
Aj tento rok Malokarpatská knižnica  

v Pezinku pripravila prázdninový pro
gram pre deti, ktoré sú doma. Každý uto
rok pozývame našich malých čitateľov 
na potulky s knižkou. Hravé dopoludnia, 
tvorivé dielničky, veselé čítania, stretnu
tia s rozprávkou, či ponuka detských kníh 
na prázdniny, malinovka a občerstvenie 
budú čakať na deti a  ich rodičov každý 
utorok o  desiatej hodine. Tento rok je, 
vzhľadom na obmedzený počet miest, po
trebné prihlásiť sa na po dujatie mailom  
detske.odd@kniznicapezinok.sk ale
bo te lefonicky na čísle 0907/971 927 
vopred. Pevne veríme, že to našich ka
marátov neodradí a  prídu aj tento rok 
medzi nás. Zavolali sme totiž veľa zau
jímavých hostí. Podujatia pre deti sú aj 
tento rok bezplatné. Knižnica sa zúčastní 
aj podujatia Prečítané leto. Deti nájdu 
pripravené knihy podľa tém Prečítaného 
leta a tiež na našom FB nájdu informácie 
k podujatiu. Tešíme sa na vás!

katarína cigánová

oddelenie pre deti a  mládež  
Malokarpatskej knižnice v  Pe
zinku bu de 13. júla od 13.00 h  
do 16. júla zatvorené z  dôvodu 
maliarskych prác. oddelenie 
opätovne otvo rí me 19. júla. od
delenie pre dospelých bude 
v tomto období otvorené. 

»

»
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Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa pus  
tili do záchrany hradu. Čo vás mo ti
vovalo?

Prišlo to rýchlo a  neplánovane. Vy
chádza to aj z toho, že som zamestnaná 
v jednej veľkej bratislavskej firme, DXC 
Technology, ktorá už roky umožňuje 
svojim zamestnancom v  rámci firem
ného dobrovoľníctva robiť rôzne verej
noprospešné aktivity v pracovnom čase. 
Už deväť rokov organizujem pre mojich 
kolegov rôzne dobrovoľnícke brigády. 
Začali sme tým, že sme v lesoch Malých 
Karpát zbierali smeti – v Bratislave, Ma
rianke, vo Svätom Jure, v Limbachu, Pe

zinku. Potom sme chodili pomáhať sa
diť stromčeky a od toho bol už len taký 
malý krôčik k tomu, že som si uvedomi
la, že v Malých Karpatoch sa nachádzajú 
aj zrúcaniny hradov. Takže sme sa pred 
šiestimi rokmi ponúkli, že prídeme po
môcť pri záchrane Plaveckého hradu na 
Záhorí. Postupne sme začali ponúkať 
našu dobrovoľnícku pomoc aj na iné 
slovenské hrady. Boli sme na Revišti, na 
hrade Dobrá voda, na Tematíne. Bolo 
mi však veľmi ľúto, že so svojimi kole
gami zachraňujeme iné slovenské hrady, 
a  pritom v  mojom rodisku, vo Svätom 
Jure, sa nachádza zrúcanina hrad Biely 

Kameň, o ktorú sa nejako systematicky 
nikto nestaral. Takže som sa namotivo
vala, že poďme niečo skúsiť aj pre Biely 
Kameň, a  kolegovia fantasticky zarea
govali a  pomohli záchranu hradu roz
behnúť.
v  akom stave sa dnes hrad nachá
dza?

Hrad sa rúca. Pamiatkari tomu hovo
ria samodeštrukčný stav. Celý je zaraste
ný lesom, pričom na hrade voľakedy ne
bol ani jeden strom. Teraz sú tu stovky 
vzrastlých niekoľkostoročných stromov, 
ktoré koreňmi a vetvami ničia múry, čo 
hradu škodí.
aké boli vaše prvé kroky  na záchra
nu hradu?

V  zime minulého roka sme začali 
s jednou dôležitou prácou. Všetky múry 
hradu sme museli očistiť od mohutných 
stáročných porastov brečtanu, pretože 
svojimi koreňmi jednak ničili murivo, 
a  jednak bránili geodetickému zamera
niu, ktoré sme potrebovali zrealizovať 
v  rámci prvých nevyhnutných doku
mentácií. Zameranie muselo byť vyko
nané skôr, ako na stromoch opäť vyrastú 
nové listy. Bolo teda jasné, že ten obrov
ský brečtan musíme odstrániť medzi 
novembrom a marcom. Mne sa to vtedy 
zdalo nemožné, pretože hradby majú 10 
až 12 metrov a pod nimi je svah hradnej 
priekopy s 35stupňovým sklonom, čiže 
veľmi neprístupný a nebezpečný terén. 
Začali sme s teleskopickými rebríkmi, 

ktoré ani nebolo kde dobre oprieť na 
tom strmom svahu. Navyše ani nedo
čiahli až po samý vrch. Tam nám vyšlo 
v ústrety mesto Svätý Jur, ktoré nám po
skytlo menšiu finančnú injekciu, vďaka 
ktorej sme mohli najať horolezca. Ten sa 
už dostal aj na nedostupné miesta. Očis
tenie hradu od brečtanu bol prvý veľký 
úspech. Navyše sa zrazu objavili detaily 
architektúr z vonkajšej strany hradu ako 
strieľne alebo otvory po trámoch. Zrazu 
bol hrad mohutnejší.

Potom prišlo obdobie, keď sme, sa
mozrejme, museli získať povolenia a za
čali sme postupne odstraňovať náleto
vé dreviny, veľké stromy, ktoré hradu 
škodia. Budeme v tom pokračovať na 
jeseň, v období vegetačného pokoja. No 
a  priebežne sa už snažíme pripravovať 
aj stavebný materiál na hrad, ktorým sú 
všetky kamene v okolí hradu. Ide vlast
ne o kameň zo zrútených múrov hradu. 
My ich musíme pozbierať, zhromaždiť, 
vytriediť. Keď sa nám podarí získať do
statok financií na odborníkov  murárov, 
chceme začať s tým najdôležitejším, a to 
je vlastne to samotné konzervovanie.
kto sa podieľa na prácach v teréne?

Všetko tu zatiaľ robíme svojpomoc
ne, čiže dobrovoľnícky. Na prácach sa 
ešte stále podieľajú moji kolegovia, ale 
už sa k nám, našťastie, pridávajú aj dob
rovoľníci z  radov verejnosti – Pezinča
nia, Bratislavčania, Limbašania, Ivanča
nia aj Jurania.
Pri vstupe na hrad pribudli schodí
ky, ktoré zjednodušujú prístup pre  
návštevníkov. vidieť lavičky aj oh
niská. aj to je práca vašich dobrovoľ
níkov? 

Áno, pretože chceme, aby bol hrad 
príjemným oddychovým a výletníckym 
miestom pre rodiny, pre turistov, cyk
listov, aby jednoducho bol pre verejnosť 
atrakciou. Schodíky priniesli lepšie po
hodlie návštevníkom, ale oceňujeme ich 
aj my, pretože všetok materiál sa tu musí 
nosiť ručne. Lavičky pochádzajú z nále
tových drevín, ktoré sme tu museli vy
pilovať. Čo sa týka ohnísk, nemali by tu 
byť verejné ohniská. Snažili sme sa ich 
zlikvidovať, ale, žiaľ, vznikali opätovne –  
a  na tých úplne najhorších miestach. 
Preto sme sa rozhodli zriadiť ohniská na 
jednom mieste, kde je to relatívne ne
škodné.
Čo je v  súčasnosti vašou najvyššou 
prioritou v rámci záchrany hradu?

Záchrana obrannej západnej veže, 
ktorá je podľa statického pasportu, kto
rý sme už dali vyhotoviť, vo veľmi zlom 
stave. Hrozí, že sa môže každú chvíľu 
zrútiť, čo by bola obrovská škoda z his
torického a architektonického hľadiska, 
ale hlavne je nebezpečná pre návštevní
kov. Už máme projekt na opravu veže, 
máme povolenie od stavebného úradu, 

máme pripravený kameň. Teraz nám už 
chýba len to posledné, a  to je získať fi
nancie na to, aby sme mohli zaplatiť mu
rárov, odborníkov na tradičné postupy 
bez použitia cementu.
aké sú vaše plány do budúcna?

Treba priznať, že obnova tohoto hra
du má sklz v  porovnaní s  ostatnými 
hradmi. Iné slovenské hrady sa obnovu
jú 10, 15 aj 25 rokov. My začíname od 
nuly, takže je zrejmé, že najmenej 15 ro
kov tu bude potrebná intenzívna práca. 
V horizonte 15 rokov sa pri súčasnom, 
nie dostatočnom, prílive peňazí bude 
dať pravdepodobne iba zakonzervovať 
to, čo z hradu ostalo.

Samozrejme, dlhodobejšia vízia je 
pri navrátiť to opevnenie do pôvodnej 
podoby. Hrady vždy boli ucelené pev
nosti a mali jeden jediný vchod. Na na
šom hrade bol vchod, z  ktorého osta
li ešte piliere, cez most. Bolo by skvelé 
tie hradby uzavrieť a obnoviť pôvodný 
vstup cez ten most. A potom možno ešte 
taká tretia fáza, ktorá by bola vyslovene 
objaviteľská. Na hornom hrade už budo
vy takmer vôbec neexistujú. Všetky sú 
zasypané sutinou, ktorá vznikla ich zrú
tením. Vieme, že sa tu nachádza niekoľ
ko zasypaných miestností, kde sa ešte 
dochovali klenby, takže takou víziou by 
bolo postupne tie zasypané murivá, ob
jekty odhaliť.
akou formou vám môže pomôcť ši
roká verejnosť?

Akokoľvek. Hrad je obrovská stavba 
v nedostupnom teréne. To znamená, že 
tu je všetko manuálna práca. My uvíta
me kohokoľvek, kto nám chce vlastnými 
rukami, fyzickou prácou pomôcť. Každý 
je vítaný. Či môže prísť na dve hodinky 
alebo na celý deň, či je študent alebo dô
chodca, žena alebo muž, pre každého je 
tu naozaj dostatok jemu primeranej prá
ce.

Druhou, nemenej dôležitou oblasťou 
pomoci je získavanie financií. Potrebuje
me peniaze, pretože s holými rukami sa 
hrad zachrániť nedá. Samozrejme, podá
vame žiadosti o všemožné dotácie, ale je 
to stále veľmi, veľmi málo v porovnaní 
s  tým, čo tu bude potrebné preinvesto
vať. A preto by sme potrebovali aj neja
kých sponzorov zo súkromného sektora, 
či už nejaké firmy alebo darcov spome
dzi naozaj širokej verejnosti.

No a taká tretia oblasť, ktorá by nám 
pomohla, to je pomocná agenda. Pomôcť 
niečo zohnať, niečo zorganizovať alebo 
niekoho osloviť s  prosbou o  pomoc, 
s publicitou, kontaktmi, nápadmi. Jed
noducho akákoľvek podporná činnosť 
je takisto veľmi vítaná. Každý, kto by 
chcel pomôcť, nás môže kontaktovať cez  
email hrad.bielykamen@gmail.com.
kto vám pri záchrane hradu dodnes 
pomohol?

Naším prvým donorom bolo mesto 
Svätý Jur. Finančne nás podporil aj Bra
tislavský samosprávny kraj, Minister
stvo kultúry SR, Nadácia Pontis a Malo
karpatská komunitná nadácia Revia. Ale 
máme aj stovky drobných darcov, niek
torí nám prispeli trojcifernými sumami. 
Veľmi pekne ďakujeme každému bez 
ohľadu na výšku sumy. Na čo sme finan
cie použili, budeme každý rok zverejňo
vať vo výročnej správe na našej stránke 
www.hradbielykamen.sk.

Záchranu hradu pomohla rozbehnúť 
bratislavská spoločnosť DXC Technolo
gy, ktorá nás pravidelne podporuje for
mou poskytnutia väčšieho počtu firem
ných dobrovoľníkov. Pomocnú ruku nám  
podala aj firma Sika, a to darovaním ná
drží na vodu.

Viac informácií:
www.hradbielykamen.sk

Pripravila: nina Bednáriková

Geopark Malé karpaty bol 4. júna 2021 slávnostne 
zaradený do Siete geoparkov Slovenska. Zástupcovia 
Prírodovedeckej fakulty uk, neziskovej organizácie 
Barbora, Prírodovedného múzea SnM, Štátneho ge
ologického ústavu dionýza Štúra a Sav – Ústavu vied 
o  Zemi zároveň podpísali v  priestoroch Banského 
a  prírodného skanzenu Budúcnosť memorandum 
o spolupráci.

„Chcem poďakovať všetkým tým, čo od samého začiatku stáli pri 
myšlienke Geoparku a pomáhali, aj všetkým tým, ktorí sa podujali, 
že pomôžu tejto myšlienke rozvoja Geoparku Malé Karpaty,” uvie
dol na úvod predseda neziskovej organizácie Barbora Jirko Vi
táloš.

Geopark predstavuje významné geologické, archeologické 
a  kultúrnoestetické územie, kde sa nachádza veľa rôznych 
prírodných, geologických, paleontologických a historických ja
vov. „Na tomto geoparku je krásne, že nám tu ukazuje prierez všet
kých prírodných vrstiev skombinovanými ľudskými aktivitami vrá
tane kultúrnej vrstvy. To znamená od geologického podložia, ktoré 
vznikalo pred miliónmi rokov. Formuje nám reliéf a vytvára klímu. 
Na geologické podložie sú naviazané ľudské aktivity napríklad ba
níctvo či vinohradníctvo. Malokarpatské víno by nemalo svoju chuť, 
nebyť práve tej geológie, ktorá napája pôdy,” vysvetlil štátny ta
jomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Geopark Malé Karpaty má rozlohu takmer 1200 km², jeho 

súčasťou je 54 miest, mestských časti a obcí. Zahŕňa Pezinok, 
Modru, Trstín, Pernek, SandbergPajštún a  Bratislavu. Táto 
oblasť je bohatá nielen na prírodné krásy, ale i aktivity, ktoré 
tu môžete podniknúť, ako napríklad turistika, cyklistika, spla
vovanie, zber hríbov i ryžovanie zlata. „Je to krásna prezentácia 
prírodného dedičstva v spojitosti so vzdelávaním a vzťahom k prí
rode a turizmu,” uviedol primátor mesta Pezinok Igor Hianik.

V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované tri geoparky –  
Banskoštiavnický, Banskobystrický a  cezhraničný sloven
skomaďarský NovohradNógrád geopark.

text a foto: daniela Malíková 

 Monika Winczerová: 

 Hrad Biely kameň je
 kultúrne dedičstvo
Bez podpory širokej verejnosti je šanca 
na jeho záchranu veľmi malá

v  lese nad Svätým Jurom sa nachádza hrad, ktorý potrebuje pomoc. 
Hrad Biely kameň je národnou kultúrnou pamiatkou zaradenou Pamiat
kovým úradom Sr do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s pri
oritou ochrany a obnovy. napriek tomu sa oň dlho nikto nestaral. od 
novembra minulého roka ho pre ďalšie generácie zachraňujú ľudia z oZ 
castrum Sancti Georgii. o  záchrane hradu i  možnostiach pomoci sme  
sa rozprávali s iniciátorkou projektu Monikou Winczerovou.

»

Geopark Malé karpaty sa stal súčasťou
Siete geoparkov na Slovensku
»
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» Mestské múzeum v  Pezinku 
v  tých to dňoch sprístupnilo vý
stavu Činy, nie slová, ktorá ma
puje československý západný od  
boj počas 2. svetovej vojny. v rám  
ci nej predstaví aj osudy Pezinča
nov, ktorí za rôznych okolnos tí 
opustili svoju domovinu a  v  ra
doch československej zahranič
nej armády bojovali na bojiskách 
vo Francúzsku, severnej afrike, 
Blízkom východe či v bitke o Bri
tániu a zúčastnili sa oslobodzova
nia európy po vylodení spojencov 
v  normandii. Po osudoch Pavla 
Pukančíka a Ignáca naya by sme 
vám radi priblížili ďalších Pezin
čanov, ktorí svoj život zasväti
li boju za demokraciu a  slobodu 
svojej vlasti.

Fridrich Biss (*1901)
Fridrich s manželkou v  20. rokoch 

emigroval do Bruselu, kde vyštudoval 
za inžiniera. Uvedomujúc si nebezpečný 
rozmach antisemitizmu, navštívil v roku 
1938 svojich rodičov v  Pezinku a  pre
sviedčal ich, aby spoločne odišli do Bru
selu. Rodičia boli jeho žiadosťou šokova
ní a odísť odmietli, čo ich o štyri roky ne
skôr stálo život. Fridricha s manželkou 
a dcérou zachránil jeho bystrý úsudok. 
Keď v  máji 1940 Nemecko vtrhlo do 
Belgicka, s celou rodinou opustil Brusel. 
Prekročili hranicu s Francúzskom a nie
koľko týždňov strávili v  Paríži. Postup 
nacistickej armády ich prinútil pokra
čovať na juh. Dostali sa až do mestečka 
Sète pri Montpellier, kde Fridrich v júni 
1940 vstúpil do československej zahra
ničnej armády. Po kapitulácii Francúz
ska ho previezli spolu s príbuznými na 
Gibraltár, odkiaľ sa na palube námornej 
lode dostali do Veľkej Británie. Fridrich 
pôsobil v  čs. vojsku do druhej polovice 
apríla 1944, kedy ho zo služby prepus
tili. 

Po vojne sa spolu s rodinou vrátil späť 
do Bruselu, odkiaľ v roku 1948 odišli do 
Južnej Ameriky, no napokon sa usadili 
v USA.

ladislav Braun (*1909) 
Braunovci bývali v Pezinku na Víze

rovej ulici (dnes Jesenského). 30roč
ný Ladislav domov i  rodinu opustil na 
jar 1939. Jeho cesta najskôr smerova
la do Palestíny, kam sa doplavil na pa
lube parníka SS Tiger Hill. Už zakrátko 
tam uzavrel manželstvo s Pezinčankou 
Margitou Brucknerovou. V polovici júla 
1942 vstúpil do československého za
hraničného vojska a predpokladáme, že 
sa vďaka tomu dostal do Anglicka. Vo 
svojich spomienkach ho zmieňuje Man
fréd Klein medzi Pezinčanmi, ktorých 
stretol v čs. tábore vo Veľkej Británii. La
dislav v armáde odslúžil 3 roky a 2 me
siace a po vojne sa s  manželkou usadil 
v Prahe. V koncentračných táboroch pri
šiel o oboch rodičov aj sestru, rovnako 
tragický osud postihol aj jeho manželku. 
Ladislav s Margitou v roku 1947 opustili 
Československo a odišli žiť do Haify.

František Homolka (*1923)
Grinavčan František Homolka 

pôsobil od 28. júna do 4. októbra 1944 
ako partizán. Následne sa mu podaril 
presun na západ a vstúpil do zahranič
nej čs. armády, kde ho pridelili k 1. rote 
motorizovaného práporu. Zúčastnil sa 
bojov vo Francúzsku. Dosiahol hodnosť 

slobodníka a bol držiteľom Čs. voj. pa
mätnej medaily so štítkom F a Čs. voj. 
me daily za zásluhy II. stupňa

vojtech Jelínek (*1920) 
Rodina Jelínkovcov mala na Berno

lákovej ulici podnik, v  ktorom vyrábali 
drevené kopytá pre firmu Baťa. V devät
nástich Vojtech zanechal prácu drevára 
a šoféra a v rámci ilegálneho transportu, 
ktorý zorganizoval Aron Grünhut, emig
roval do Palestíny. V októbri 1942 vstú
pil do čs. zahraničnej armády, kde ho 
onedlho zaradili do ľahkého protilietad
lového pluku. V auguste 1943 sa na lodi 
Mauretania presunul do Veľkej Británie. 
Tam ho začlenili k 3. rote tankového prá
poru. Zúčastnil sa bojov pri Dunkerque, 
kde bol 28. októbra 1944 zranený. Utr

pel strelné poranenie pravej predkolen
nej kosti, v dôsledku čoho sa štyri mesia
ce liečil v kanadskej nemocnici. 

Vojtech Jelínek dosiahol hodnosť 
slobodník, na ktorú ho povýšili 4. mája 
1945. Bol držiteľom Čs. voj. pamätnej 
medaily 1943 so štítkom VB – SV, Čs. 
medaily za chrabrosť, medaile Africa 
Star a Star 1939–1945.

Manfréd klein (*1909)
Kleinovci mali od začiatku 30. ro

kov v Pezinku na Limbašskej ulici (dnes 
Ulica SNP) kníhtlačiareň. Postupne aj 
do ich života zasiahla eskalácia proti
židovských nálad a  prijímanie s  tým 
súvisiacej legislatívy. Mladší zo sy
nov Kleinovcov, Manfréd, v  Pezinku 
vychodil meštiansku školu. Absolvoval 

trojročnú grafickú učňovskú školu 
a  v  otcovom podniku pracoval ako 
typograf a kníhtlačiar. Práci kníhtlačiara 
sa priúčal už odmala, vďaka čomu získal 
22ročnú prax v  odbore. V  roku 1939 
po vyhlásení všeobecnej mobilizácie 
narukoval k  svojmu bojovému útvaru. 
Rozhodol sa pre ilegálny útek do Palestí
ny, kde istý čas pracoval v jednej kníhtla
čiarni. Po vypuknutí druhej svetovej 
vojny sa prihlásil na československom 
konzuláte v Jeruzaleme. V druhej polo
vici novembra sa dostal do Marseille a 
odtiaľ do neďalekého vojenského tábora 
v Agde, kde sa už formoval 1. českoslo
venský peší pluk. Manfréd bol preve
lený k  delostreleckému oddielu. Tu sa 
stretol s  ďalším Pezinčanom Štefanom 
Polkorábom. Výcvik v Agde trval od no

vembra 1939 až do mája 1940. Situáciu 
skomplikovala kapitulácia Francúzska, 
ktorá spôsobila v  armáde chaos. Man
fréd sa nakoniec dostal do Veľkej Britá
nie. Po niekoľkomesačnom špeciálnom 
výcviku absolvoval viacero obranných 
úloh na juhovýchodnom pobreží Anglic
ka. Po vylodení spojencov v Normandii 
sa Manfrédova jednotka presunula do 
Francúzska a  od 30. augusta 1944 do 
5. apríla 1945 bojoval pri Dunkerque 
ako delovod. Spolu s  angloamerickou 
armádou sa zúčastnil aj na oslobodzo
vaní juhozápadných Čiech. V máji roku 
1945 si od svojho veliteľa vyžiadal voľ
no, aby po sedemročnom odlúčení mo
hol navštíviť svoju rodinu v Pezinku. De
mobilizovaný bol 24. septembra 1945. 
Počas svojho pobytu mimo domova sa 

Manfréd oženil a krátko pred návratom 
do Pezinka sa mu narodil syn. Doma 
ho čakalo odhalenie tragických osudov 
jeho najbližších i boj o vrátenie rodinnej 
tlačiarne.

Manfréd Klein dosiahol do konca voj
ny hodnosť rotného a bol držiteľom Čs. 
voj. pamätnej medaily so štítkom F – VB, 
Čs. voj. medaily za zásluhy II. stupňa, Čs. 
vojnového kríža 1939 a Čs. medaily za 
chrabrosť.

Pavol Jozef (*1907) a Ján Joachim
(*1912) kriserovci

Rodina viedenského podnikateľa  
Štefana Krisera je po mene dodnes zná
ma veľkej časti Pezinčanov. Priezvisko  
Kriser sa  tu neodmysliteľne spája s vý
robou tehál, výstavbou domov, pre tých 

zasvätenejších aj s pôsobením pezinskej 
pobočky nemocnice Červeného kríža 
v rokoch 1914 – 1918, ktorú tu Štefan 
Kriser zriadil i  financoval. Kriserov
ci, tak ako mnoho ďalších pezinských 
židov, zakúsili nárast antisemitizmu 
a v novembri 1938 sa stali obeťami tzv. 
postrkovej akcie. Táto skúsenosť ich 
pravdepodobne priviedla k rozhodnutiu 
predať tehelňu a opustiť Slovenský štát. 
Kriserovci odišli z Pezinka a od júla 1939 
sa ich novým domovom stalo Francúz
sko. Pavol aj Ján tam vstúpili do česko
slovenskej armády. V júni 1940 ich spolu 
s ostatnými vojakmi evakuovali do Veľ
kej Británie bez toho, aby o tom stihli in
formovať príbuzných. Od augusta 1940 
sa s pomocou ministerstiev starostlivos
ti, zahraničných vecí a  obrany exilovej 
vlády pokúšali dostať svojich rodičov 
a Jánovu manželku Máriu z Francúzska. 
Presunu do Anglicka sa Štefan Kriser 
nedožil. Zomrel v januári 1942 v Paríži. 
Osud jeho manželky Emílie počas vojny 
nám nie je známy. Podobne málo vieme 
aj o  pôsobení bratov Kriserovcov v  čs. 
zahraničnej armáde. Ani jeden z bratov 
podľa všetkého neslúžil priamo na bojo
vom poli, ale v armáde plnili administra
tívne funkcie. Zdravotná dokumentácia 
Jána Krisera poukazuje na viaceré ťaž
kosti súvisiace so stresom a  úzkosťou, 
no i napriek tomu bol v armáde schopný 
plniť kancelárske úlohy. 

Ján bol držiteľom Čs. voj. pamätnej 
medaily so štítkom VB a Čs. voj. medaily 
za zásluhy II. stupňa. Po vojne odišiel do 
Francúzska a v júni 1947 sa aj s mamou 
odsťahoval do New Yorku.

text: Helena Gahérová, 
Mestské múzeum v Pezinku

Foto: vojenský historický archív, 
fond kmeňové listy vojakov  

a poddôstojníkov, 
archív rodiny klinovcov 

 Pezinčania v západnom československom
 odboji počas 2. svetovej vojny

Vojtech JelínekJán Joachim Kriser

Manfréd Klein s manželkou

Príslušníci čs. jednotiek v tábore v Cholmondeley
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taXI PeZInok 
0940 76 73 71

email: 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

www.vykupautomobilov.sk
oSoBné a nákladné autá

0917 09 52 14

v júli má     redakčnú 
prestávku. najbližšie číslo vyjde 
27. augusta (uzávierka je 16. 8.).

chcel by som 
touto cestou 
poďakovať 
rodine 
Procházkovej 
za starostlivosť 
a výsadbu 
okrasných kvetín 
v priestore 
bytovky 
Za dráhou.
Okolie potoka 
nabralo krásny 
výhľad 
a spríjemňuje 
prostredie.
Miroslav Bartoň, 

predseda 
SvB 7911, 

Za dráhou 11 
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Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.

V tomto období si pripo
míname 21. výročie úmr
tia nášho drahého Šte
fana virgoviča. S úctou  
a  láskou spomínajú dcé
ry a synovia s rodinami.

Dňa 3. 6. 2021 sme si 
pri pomenuli 20. výročie 
úmrtia nášho milované
ho otca Štefana toma
šových a dňa 5. 7. 2021 
uplynie 5 rokov, odkedy 

nás opustila naša drahá mama Mária 
tomašových. S  láskou  
a úctou spomínajú vďač
né deti s  rodinami. Ďa
kujeme všetkým, ktorí 
im venujú tichú spo
mienku.

Tak tíško odišla duša Tvoja, že nestihol si
povedať ani zbohom,rodina moja.
Dňa 25. 6. 2021 uplynul rok, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
manžel a otec Stanislav 
Hason. S láskou spomí
najú manželka a deti s ro  
dinami. Prosíme, venuje
te mu tichú spomienku.

So smútkom v srdci a slzami v oku 
spomíname na Teba každý deň v roku. 
Už len kytičku kvetov na hrob môžeme dať, 
zapáliť sviečku a tíško spomínať. 
Dňa 20. júna 2021 sme 
si pripomenuli 5. výro
čie od úmrtia richarda 
nováka. S  úctou a  lás
kou spomínajú rodičia, 
sestra a krstniatka Len
ka a Barborka.

Dňa 3. 6. 2021 sme si 
pripomenuli 18. výročie 
úmrtia Jozefa Šedivé
ho z  Pezinka. S  láskou 
spomína manželka, deti, 
vnúčatá, pravnúča a celá 

rodina. Prosíme o tichú spomienku všet
kých, ktorí ho poznali. 

Dňa 3. 7. 2021 si pripo
menieme 10. výročie 
úmr tia nášho drahého 
Ing. Jána Zelenaya. 
S  láskou a úctou spomí
najú manželka a synovia 

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

Dňa 9. 6. 2021 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia našej mamy Má
rie Máťušovej. Spomí
najú deti s rodinami.

Zavrel oči, srdce prestalo biť, 
musel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel žiť.
Nič viac mu už nemôžeme dať, 
len kyticu kvetov na hrob a spomínať.

Dňa 25. 6. 2021 uplynulo 
30 rokov, čo nás bez slo
va rozlúčky navždy opus
til náš drahý otec, svokor 
a dedko Ľudevít kad
lečík z Pezinka. S láskou  

a úctou spomína syn Jaroslav s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Navždy Ti prestali hviezdy svietiť 
a slnko hriať. Zostalo len ticho, 
v očiach slzy a v srdci žiaľ, 
čas ubieha a nevráti to, čo vzal.

Dňa 29. 6. 2021 si pri
pomíname 10. výročie 
úmrtia nášho milované
ho manžela, otca, dedka 
a  pradedka Miroslava 
rybára. S láskou spomí

na manželka Kamila a deti s rodinami.

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

Dňa 1. 7. 2021 si pripo
míname 8. výročie úmr
tia brata Pavla demovi
ča. Ďakujeme všetkým, 
ktorí mu venujú spo
mienku spolu s nami.

Spomíname na našu 
maminu, babinu oľgu 
Skovajsovú, ktorá by sa 
v  júli dožila 100 rokov. 
Chýba nám už takmer 
18 rokov. S láskou na ňu 

myslia dcéra s rodinou.

More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal,
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.

Dňa 29. 6. 2021 si pripo
menieme 2. smutné vý
ročie smrti nášho syna, 
brata, krstného otca a 
kamaráta Jozefa kras
ňanského. S láskou spo

mína celá rodina Krasňanská. 

Dňa 31. 7. 2021 si pripo
menieme 1. výročie, čo 
nás navždy opustil otec, 
starý otec, brat, švagor 
Milan Suchárek z  Gri
navy. S  láskou naňho 

spomína sestra Mária a ostatná rodina.

S bolesťou v srdci si dňa 
22. 6. 2021 pripomí
name 9. výročie čo nás 
navždy opustila milova
ná manželka, mamička 
a babička Magdaléna 

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

More lásky si so sebou vzala,
hory bolesti zanechala.
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba zostáva v nás.
Dňa 5. 7. 2021 uplynie 
7 ro kov, čo nás navždy 
opus tila naša milovaná 
Marta ruttmanová. 
S  láskou a úctou spomí
najú dcéra Renáta, syn 
Igor a ostatná rodina.

Dňa 14. 6. 2021 sme 
si pripomenuli nedoži
té 90. narodeniny našej 
dra hej mamy Marcely  
demovičovej, rod. Krau
sovej. Kto ste ju poznali, 

venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Dňa 30. 6. 2021 si pripo
míname 1. výročie úmrtia  
nášho milovaného man
žela, brata, otca, krstné
ho otca Jaroslava kan
ku. Kto ste ho poznali, 

venujte mu spolu s nami tichú spomien
ku. Spomína manželka a syn Jaroslav.

Dňa 30. 6. 2021 uplynie 
rok, čo si pripomíname 
smutné 1. výročie úmr
tia nášho milovaného 
Jaroslava kanku. Kto 
ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Tatinko, veľmi mi 
chýbaš. Dcéra Ni na s rodinou.

Dňa 25. 6. 2021 uplynu
lo 13 rokov, čo nás na
vždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko Ino
cent oškera. Ďakujem 
všetkým, ktorí s  nami 

spomínajú. Manželka, dcéra, syn a vnú
čatá a ostatná rodina.

S  láskou spomíname na 
svojich rodičov agnes 
Je žíkovú, ktorá by sa 
v  tomto roku dožila 95 
rokov, a  dominika Je

žíka, kto
rý by sa 2. 7. 2021 dožil 
100 rokov svojho života. 
Nezabúdame a  s  láskou 
na nich myslíme. Celá ro
dina.

Dňa 3. 7. 2021 si pripomíname smutné 
7. výročie, odkedy nás opustil náš mi
lovaný otec, dedko dušan Bednarič. 
Veľmi nám chýbaš a vždy zostaneš v na
šich srdciach. S láskou a úctou spomí
najú a za tichú spomienku ďakujú syn 
Dušan a dcéra Monika s rodinou.

Na líčko Ti bozk nedáme, 
ani ruku nepodáme. 
Kvety na hrob položíme, 
Božie svetlo zapálime. 
K Tvojim 100. narodeninám už len 
toto môžeme Ti my dať. 

Dňa 13. 7. 2021 si pripo
menieme nedožité výro
čie narodenia karola 
Baňáka. Spomínajú deti 
Zlata, Vlado, Anina.

Dňa 1. 7. 2021 uplynie 
15 smutných rokov, čo 
nás náhle opustil drahý 
manžel, ocko, dedko Jo
zef némethy. S  láskou 
spomínajú manželka, sy

novia a vnuk. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 19. 7. 2021 si pripomenieme 1. vý
ročie úmrtia môjho man
žela adama cigánika. 
Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomien
ku. Spomína manželka, 
švagriná, sestry a brat.

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

Dňa 6. 6. 2021 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustil 
otec, dedko anton la
buda. Kto ste ho pozna
li, venujte mu, prosím, ti
chú spomienku. S láskou 

spomína dcéra a ostatná rodina.

Stále zostávaš v našich srdciach, 
chýbaš nám!

Dňa 14. 7. 2021 si pripo
menieme 5. výročie úmr
tia našej milovanej man
želky, mamičky, babičky 
Heleny Scharingero
vej. S  láskou spomína 

celá rodina. Kto ste ju poznali, venujete 
jej tichú spomienku.

Drahá maminka, odišla si tam, 
odkiaľ niet návratu...
Nech oblaky napíšu na nebo veľké 
Ďakujeme za to najvzácnejšie, 
čo si nám dala, za Život.
Ľúbime Ťa, mami.

Dňa 30. 7. 2021 si pri
pomenieme 10. výročie 
úmrtia  našej drahej ka
taríny Pesselovej. Kto 
ste ju poznali a mali radi, 
spomínajte spolu s nami.

Nezomrel ten, 
kto ostáva v našich srdciach. 
Dňa 11. 6. 2021 uplynu
lo 100 rokov, čo sa naro
dila naša mamička Hed
viga Hanúsková, rod. 
Baxová z Budmeríc. Dlhé 
roky chodila ako poštár
ka ulicami Pezinka. Hlboká úcta a láska 
sa smrťou nekončia. Dňa 9.8.2021 bude 
5 rokov, čo nás navždy opustila. S úctou 
spomínajú deti s rodinami.

Dňa 14. 6. 2021 uplynul  
smutný rok, odkedy nás  
navždy opustil náš dra
hý manžel, otec, dedko  
a pradedko Ján reich
bauer. S láskou spomí
najú manželka a dcéry s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu, prosím, ti
chú spomienku.

Dňa 6. 7. 2021 si pripo
míname 1. výročie úmr
tia našej tety elišky 
cho movej, rod. Slobod
níkovej. Kto ste ju po
znali, venujte jej, prosím, 
tichú spomienku. Neter a synovec s ro
dinami.

Kto žije v našich srdciach, neumiera!
Dňa 6. 7. 2021 si pripo
menieme 2. výročie úmr
tia nášho milovaného 
Jozefa Čížika. S láskou 
a  úctou spomína man
želka, synovia, vnúčatá, 

brat s rodinou a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPoMínaMe

v máji 2021 si pezinskí 
i ďalší slovenskí a čes
kí hasiči pripomenuli 
nedožité 80. narode
niny svojho rakúskeho 
kolegu Wernera Satru 

– eaSB Werner Satra z FF Wiener 
neudorf, kde začal vo veku 22 rokov 
svoju kariéru a ostal svojmu zboru 
verný až do svojej smrti 25. 3. 2021.

Počas dlhých rokov prešiel popri od
bornej príprave všetkými predpísanými 
školeniami i výcvikom. Pracoval vo viace
rých funkciách vo svojom dobrovoľnom 
hasičskom útvare až do dôchodkového 

veku. Okrem hasičskej a  záchranárskej 
činnosti mal vždy dobrý vzťah k histó rii 
svojho mesta i  hasičského zboru a  pri
spel k založeniu hasičského múzea pria
mo v  hasičskej stanici W. Neudorf. Bol 
de legovaný na prácu v  komisii histórie 
a  medzinárodného združenia hasičov 
historikov CTIF, kde spolupracoval s ko
legami z ďalších členských štátov CTIF, 
osobitne rád z bývalého Československa, 
pretože jeho rodinné korene siahali do 
Prahy i ďalších miest.

Spracoval a  publikoval veľké množ
stvo príspevkov z histórie svojho zboru 
a  pravidelne sa zúčastňoval na pracov
ných stretnutiach hasičov v  Rakúsku 

i  za hraničí, kde i  vystavoval exponáty. 
Zároveň bol poradcom a  inštruktorom 
pre mladších kolegov. Pravidelne sa zú
častňoval i  stretnutí hasičov historikov 
na Slovensku od prvého organizované
ho v Martine, druhého u nás v Pezinku, 
postupne vystavoval v Modre, Poprade, 
Prešove, Bytči, ale i  menších obciach 
ako Častá, Šenkvice, Vysoká pri Morave 
a ďalších. Rád chodil na Slovensko a oso
bitne na Malokarpatskú vínnu cestu i na 
turistické návštevy a tiež na vinobrania. 
Tu sa spolu s kolegom Petrom Polomom 
zúčastnili opakovane, ako členovia histo
rického sprievodu – ako cisárske veličen
stvo František Jozef a jeho adjutant, spo

ločne s dámami, ktoré predstavovali Sisi 
a dvornú dámu. Vždy si vyslúžili potlesk 
od prítomných hostí a návštevníkov.

Vzhľadom na epidemickú situáciu sa 
slovenskí hasiči nemohli zúčastniť na po
slednej rozlúčke so zosnulým kolegom, 
preto zaslali písomnú sústrasť kolegom 
hasičom Wr. Neudorf i rodine – trom sy  
nom, ktorí sú všetci hasiči, manželke 
a tiež vnúčatám. Česť jeho pamiatke.

text a foto: Peter ronec

Ďakujeme Zariadeniu opatrovateľskej služby na Komenského ul. za poskytova
nú opatrovateľskú službu, najmä opatrovateľke Alenke Bystrianskej za jej obe
tavú starostlivosť a citlivý prístup k  našej mamičke Zuzane Urbančokovej, ktorá 
zomrela 29. 5. 2021 vo veku 95 ro kov. Ďakujeme všetkým za účasť na pohrebe  
a kvetinové dary. Dcéra Zuzana s manželom Marcelom.

PoĎakovanIe

Je ťažké uveriť, že čas tak rýchlo letí.
Na torte Tvojej prvá sviečka svieti.
Prvé kroky a prvé slová, 
ubiehajú dni za dňami.  
Už rok je náš život krajší,
odkedy si s nami.
Všetko najlepšie praje 
mama a ocko.

BlaHoželanIe Spomienka na hasiča Wernera Satru
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Kúpalisko bude pre verejnosť počas 
leta prístupné denne od 10.00 do 18.00 h.  
K dispozícii je veľký bazén (25 x 12,5 m), 
elipsovitý bazén (15 x 8 m) a dva malé 
kruhové bazény (s priemerom 3 a 5 m).

Prevádzku letného kúpaliska zabez

pečí Mestský podnik služieb počas ce
lej sezóny v súlade s aktuálne platnými 
podmienkami Úradu verejného zdra
votníctva v súvislosti s prevenciou proti 
ochoreniu COVID19.

text a foto: red 

Katka Szabóová (2007) 
z  Plaveckého klubu Pezinok 
vycestovala cez víkend 4. až 
6. júna 2021 do Popradu, kde 
sa po splnení kvalifikačných 
podmienok, ktoré boli nasta
vené na poslednú chvíľu, zú
častnila plaveckých pretekov 
pod názvom Majstrovstvá SR 
juniorov a seniorov.

Bez plaveckej prípravy si 
zaplávala 7 disciplín, s  kto
rými sa potrápila. Najlepšie 
umiestnenie medzi mladšími 
juniorkami (2006 –2007) si 
vyplávala v  disciplíne 200 m 
znak, keď skončila na 8. mies
te. 

Katka nabrala cenné skúse
nosti a je už iba na nej, či ich 
zúročí v ďalšom období.

text a foto: 
Plavecký klub Pezinok 

 Majstrovstvá SR juniorov
 a seniorov v plávaní

 Letné kúpalisko je 
 pripravené na sezónu

letné kúpalisko na novomeského ulici je technicky a prevádzkovo pri
pravené na otvorenie od štvrtka 1. júla. termín otvorenia však ešte zá
visí od predchádzajúceho schválenia jeho prevádzky regionálnym úra
dom verejného zdravotníctva v Bratislave.

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

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

»

 Slávnostné prijatie
 jubilantov

vzhľadom na zlepšenie epidemic
kej situácie mesto pripravuje 
slávnostné stretnutie primátora  
mesta Igora Hianika s  jubilanta
mi.

Pre jubilantov, ktorí oslávili 80, 
85 alebo 90 a viac rokov v roku 2020, 
bude prijatie spojené s  koncertom na 
nádvorí Krušičovej kúrie (v prípade ne
priaznivého počasia v  Dome kultúry) 
v dvoch termínoch – 14. 7. a 11. 8. 2021 
(pozvánky budú zaslané poštou).

Prijatia jubilantov, ktorí oslávili 
80, 85 alebo 90 a viac rokov v 1. pol
roku 2021, sa uskutočnia do konca 
októbra.

Jubilantov za rok 2021, ktorí sa zo 
zdravotných dôvodov nebudú môcť sláv
nostného prijatia zúčastniť, navštívia 
pracovníci referátu soc. starostlivosti 
v ich domácnosti a odovzdajú im finanč
ný príspevok mesta k životnému jubileu.

vyzývame jubilantov alebo ich ro  
dinných príslušníkov, aby účasť na 
slávnostnom stretnutí potvrdili do  
15. augusta 2021 vyplnením a  podpí
saním tlačiva Súhlas so spracovaním osob
ných údajov, ktoré je k  dispozícii v  kan
celárii Evidencie obyvateľstva na MsÚ 
v  Pezinku (kancelária č. P19), resp. na 
stránke www.pezinok.sk v  časti Žia
dosti a  tlačivá (pod oddelením školstva 
a  so ciálnej starostlivosti). Viac infor
mácií poskytne evidencia obyvateľ
stva, tel. č. 033/6901131 (Barbora Kra
sulová), 033/6901126 (Mgr. Margita 
Somo rovská) alebo referát sociálnej 
starostlivosti, tel. č. 033/6901300, 
033/6901302.

red

»
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Futbalový klub PŠC Pezinok odlo
žil podujatie osláv storočnice z augusta 
tohto roka na 27. august 2022. Podľa 
aktu álne platných opatrení by sa hro
madného podujatia mohlo zúčastniť 
maximálne 1 000 osôb, a to za prísnych 
podmienok, medzi ktoré patrí napríklad 
povinnosť mať prekryté horné dýchacie 
cesty rúš kom, odstup od iných osôb as

poň dva metre, a zároveň buď negatívny 
výsledok testu na ochorenie Covid19,  
alebo potvrdenie o  prekonaní vírusu,  
alebo očkovanie vakcínou. Pre organizá
torov, ktorí očakávajú návštevnosť nie
kde nad hranicou 1 000 osôb, by vznik
la povinnosť evidencie návštevníkov, 
a navyše by sa zvýšili aj náklady spoje
né s  kontrolou dodržiavania opatrení. 

Po dôkladnom zvážení sa klub rozhodol 
podujatie odložiť, pretože tieto opatre
nia by nielenže znížili počet prítomných 
návštevníkov na podujatí, ale znížili by 
aj ich samotný komfort.

Klub situáciu pozorne monitoro
val od začiatku tohto roka a  bol si ve
domý toho, že v  auguste môže byť si
tuácia priaznivá, ale zároveň i  veľmi 
ne priaznivá. Musel sa však rozhodnúť 
podľa aktuálnych opatrení, pretože do
dávatelia, účastníci, partneri, ale i náv
števníci očakávali rozhodnutie už v tom
to čase.

Keď sa vrátime do roku 2020, tak 
z dôvodu pandémie sa o rok odkladali aj 
také podujatia svetového formátu, ako 
sú Majstrovstvá Európy vo futbale alebo 
aj Letné olympijské hry v  Tokiu. Zdra
vie návštevníkov bolo na prvom mies
te a  i klub zastával ten istý názor. Síce 
odložením podujatia osláv klub stratí  
1 rok, ale jeho predstavitelia sú presved
čení, že v  auguste 2022 sa podujatie 
bude môcť uskutočniť bez akýchkoľvek 
obmedzení spojených s pandémiou.

Napriek tomu chce PŠC Pezinok 
spraviť maximum pre svojich fanúši
kov. Rozhodol sa neodkladať výstavu 
historických fotografií a  materiálov 
pri pravovanú v  spolupráci s Mestským  

múzeom v Pezinku ani vydanie publiká
cie k storočnici. Výstava sa začne v dru
hej polovici augusta 2021, kedy zároveň 
klub spustí aj predaj knihy. V najbližšom 
čase zverejní prostredníctvom komuni
kačných kanálov podrobné informácie  
o možnosti návštevy výstavy, zakúpenia 
publikácie a  iných aktivitách spojených 
s klubovou storočnicou.

Rozhodnúť o odložení podujatia ne
bolo jednoduché. Náročný krok klubu 
okomentoval aj jeho predseda Ernest 

Mészáros: „Veríme, že pezinskí fanúšiko
via porozumejú tomuto rozhodnutiu, ktoré 
sme urobili na základe spomenutých fak
torov. Sme si vedomí toho, že nie každý 
s  ním bude súhlasiť, avšak predstavitelia 
klubu zastávajú názor, že oslavy storočnice 
by mali byť veľkolepé, dôstojné, a  aby na 
akcii bola uvoľnená atmosféra. Posunutím 
podujatia o rok neskôr robíme rozhodnutie 
v prospech zdravia a komfortu návštevní
kov, ktoré sú pre nás na prvom mieste.”

Marek Farkaš 
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Tomáš Kikuš zvíťazil na Slovak Open 
v roku 2018 a brúsil si znovu na víťaz
stvo. Po prvom dni bol na delenom 2. 
mieste. Nakoniec mu lopta na jednej 
jamke skončila v jazere, a to ho odsunu
lo na piatu priečku v kategórii Absolut 
aj muži do 45 rokov. V 4. kole Sloven
skej Tour obsadil 4. miesto, keďže ví
ťazom sa stal francúzsky majster sveta  
v tímoch z roku 2018 Nicolas Pussini.

V seniorskej kategórii mužov nad 45 
rokov sa v rozstrele o bronz so štyrmi 
maďarskými hráčmi presadil Branislav 
Thron a v tour si zobral 2. miesto.  

V kategórii juniori mal ťažkú pozíciu 
Matúš Dúbravka, ktorému sa nevyda
ril prvý deň, keď skončil s výsledkom 
13 nad par. Do druhého kola nastupo
val v štvorčlennom flajte aj s preziden
tom klubu Rastislavom Blaškom, kto
rý ho v druhej časti „vyhecoval” natoľ
ko, že ihrisko zahral o 12 kopov lepšie 
ako v prvý deň, teda na jeden nad par 
a takmer siahal na víťazstvo. Nakoniec 
zaostal o dva kopy za víťazom, jeden 
kop za druhým a domov bral zatiaľ svoj 
najväčší pohár za 3. mieste, a takisto aj 
v hodnotení Tour.

V hodnotení Tour si zaknihoval svoje 
prvé pódium Michal Hruška za 2. mie
sto v kategórii Amatéri. Ešte pripomeň
me, že v máji sa odohralo aj odložené 
kolo Slovenského Pohára v Trnave, kde 
vynikol Pezinčan Marek Tábora. Nie

lenže zvíťazil v kategórii Amatéri a po 
dvoch kolách vedie za 1. a 2. miesto, ale 
takmer zvíťazil, keď na poslednej jam
ke strhol víťazstvo k sebe Senčan Tomáš 
Bartko a v dlhom opakovanom rozstrele 
v daždi o 2. miesto prehral s footgolfovo 
skúsenejším Martinom Šimončičom zo 
Slovenského Grobu.

Na IOI Slovak FootGolf Open 2021 si 
užil svoj deň slávy aj prezident 1. SFGK 
Carpathians Slovakia Rastislav Blaško, 
ktorý všetkým vytrel zrak prekvapujú
cim víťazstvom v prestížnej doplnkovej 
súťaži Hole in one, jamka na jeden kop, 
na jamke číslo 1, ktorej par je 3. Nielen
že trafil jamku z výšky kaskád na 121 
metrov v prvý hrací deň ako prvý, ale aj 
jediný. K tomu si okrem veľkého pohá
ra od primátora mesta Senec a taniera 
od SFGA odniesol aj turnajovú odmenu 
333 € od sponzora IOI. K účinkovaniu 
klubu na Slovak Open 2021 nám pre
zradil: „Pre klub 1. SFGK Carpathians Slo 
 vakia to bola nevídaná, zatiaľ najväčšia  
žatva trofejí na takomto významnom me  
dzinárodnom turnaji a zároveň na Sloven
sku. Mrzí ma, že chlapci ne dosiahli víťaz
stvá vo svojich kategóriách, ale budú sa 
zlepšovať. Mňa po šiestich rokoch súťaže
nia vo FootGolfe potešilo, že sa mi podarilo 
vyhrať po prvý raz súťaž Hole in one, a prá
ve v Bernolákove na takomto významom 
turnaji na veľmi známej jamke, ktorú však 
posunuli vyššie, a tým ju bolo veľmi ťažké 
trafiť. Deň predtým sme trénovali kopy na 
jamku, ale nešlo ju trafiť, vedel som, že lop
ta musí nabrať určitý rotovaný smer doľa
va k stromu a potom cez poslednú kaskádu. 
Mne sa to podarilo možno na počudovanie 
vďaka istým okolnostiam, a že som kopal 
úplne v iných archívnych turfkách bez tré
ningu. Niekedy to tak celé vypáli. Vychut
nal som si to, veď také býva raz za športovú 
kariéru, a dokonca aj v päťdesiatke.”

text a foto: 
1. SFGk carpathians Slovakia

 PšC Pezinok odkladá podujatie osláv storočnice, 
výstava a vydanie knihy sa uskutočnia v auguste

na základe aktuálnych opatrení vlády a neistej situácie spojenej s pandé
miou covid19 sa museli predstavitelia klubu PŠc Pezinok zaoberať situ
áciou spojenou s podujatím osláv storočnice. Prísne podmienky a i rôzne 
iné faktory prispeli k nepopulárnemu rozhodnutiu.

Pätica hráčov klubu 1. 
SFGk carpathians Slo
vakia sa predstavila na 
najväčšom medzinárod
nom footgolfovom tur
naji na Slovensku pod 
názvom IoI Slovak Foot
Golf open 2021, ktorý  
prebehol 5.–6. júna vo  
footgol foom areáli kaš
tieľa Bernolákovo. Bol to  
už 6. ročník tohto pre
stížneho turnaja, kto
rý je bodovo po Major  
1000 vo svetovom foot
golfovom rankingu dru
hým najvyšším ako FIFG 
500. Zároveň bol hodno
tený aj ako 4. kolo Slo
venskej FootGolfovej 
tour.

 1. SFGk Carpathians Slovakia
 žal trofeje na IOI Slovak
 FootGolf Open 2021
»

»

Rastislav Blaško s trofejami za víťazstvo v súťaži Hole in one, jamka na jeden kop, na 
IOI Slovak FootGolf Open 2021


