
Počas týždňa mobility sa centrum Pe
zinka na štyri dni (program piateho dňa,  

stredy 22. septembra, sa musel pre ne
priazeň počasia zrušiť) uzatvorilo pre 

au tomobilovú dopravu a otvorilo náruč 
svojim obyvateľom. Historické jadro 
mes ta sa zmenilo na pešiu zónu, v ktorej 
zavládol pokoj a vytratil sa stres spoje
ný s  inak vždy prítomnou automobilo
vou dopravou. Hluk motorov vystrieda
la živá hudba, na parkovacích miestach 
sa točili kolotoče a  ovzduším sa niesla 
vôňa chutných špecialít. Obyvatelia kaž
dého veku si mohli vyskúšať, aké to je, 
bezpeč ne korzovať centrom svojho mes
ta, stretávať sa – náhodne či plánovane –  
s  priateľmi a  susedmi na podujatiach, 
len tak kráčať parkom a odrazu začuť tó
ny vyludzované miestnymi hudobník mi, 
zabaviť sa s deťmi na tvorivých dielnič
kach alebo si hoci zatancovať na Radnič
nom námestí, nehovoriac o  tom, akým 

Cyklochodník Pezinok–Limbach pre
chádza z projektovej do realizačnej eta
py. Jeho trasa v dĺžke 4 275,42 metrov 
povedie od železničnej stanice Pezinok 
cez Holubyho, Kupeckého, Hasičskú, Faj  
galskú ulicu až po hranicu katastra pri 
obci Limbach. Cieľom je  vytvoriť vhod

né podmienky pre cyklistov a zaistiť bez
pečnú cyklistickú dopravu.

Časť trasy bude vedená po jestvujú
cich miestnych komunikáciách, zvyšok 
je riešený samostatnými cyklotrasami. 
Výstavba je členená na 5  úsekov.

......... Rýchla správa

#úctakstarším

V Mesiaci úcty k starším 
nebudú chýbať 
podujatia pre seniorov

Mesiac október sa už tradične nesie v duchu úcty k našim starším spoluobčanom. Mesto Pezinok na 
svojich seniorov a seniorky nezabúda a opäť chystá slávnostné stretnutie jubilantov a jubilantiek s pri
mátorom mesta. Uskutoční sa aj obľúbené podujatie Úcta k starším s kultúrnym programom i občer
stvením. Bližšie informácie o oboch akciách prinášame na strane 10.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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 Pezinok a Limbach už čoskoro
 spojí cyklochodník

Projekt cyklochodníka, ktorý bude spájať Pezinok s obcou limbach, sa 
blíži do realizačnej fázy. zhotoviteľ prevzal stavenisko 8. septembra. mo-
mentálne prebiehajú na projekte vytyčovacie a prípravné práce. Predpokla-
daný termín ukončenia je do ôsmich mesiacov od začiatku výstavby.

 Pezinok sa zapojil 
 do Európskeho 
týždňa mobility

aj v tomto roku sa mesto Pezinok zapojilo do kampane európskej ko-
misie na podporu udržateľnej mobility v mestách. v súlade s princípmi 
kampane, ktorá podporuje neautomobilovú dopravu, povedalo na nie-
koľko dní nie autám a umožnilo svojim obyvateľom zastaviť sa a zamys-
lieť nad tým, akými inými spôsobmi sa dá využiť verejný priestor. 

»
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prínosom sú pokojné prechádzky na čer
stvom vzduchu a príjemné zážitky pre 
naše duševné aj fyzické zdravie. 

Do bohatého programu sa zapojilo 
množstvo miestnych subjektov – zdru
ženia, organizácie, umelci, športovci. Ko  
nali sa koncerty, prezentácie miestnych 
športových klubov, cvičenie pre senio

rov, výuka tanca, detské aktivity s poli
cajtmi a hasičmi. Pod heslom Pezinčania 
Pezinčanom mesto poskytlo priestor pe
zinským predajcom a prevádzkam, čím 
im podalo pomocnú ruku po náročnom 
období, keď ich činnosť obmedzila pan
démia koronavírusu. Priestor dostali aj  
talentovaní Pezinčania, ktorí mohli na 
podujatí odprezentovať svoje zručnos
ti. Dôležitú súčasť tvorili zábavnovzde

lávacie aktivity pre deti z  materských 
i základných škôl. 

Uskutočnili sa aj verejné diskusie na 
témy súvisiace s mobilitou. Na diskusii 

o regulácii parkovania, ktorú moderoval 
prezident Cyklokoalície BA Dan Kollár, 
hovorili hostia viceprimátor Trenčína 
Patrik Žák a náčelník trnavskej mestskej 
polície Ivan Ranuša o skúsenostiach so 
spoplatnením parkovania v ich mestách. 
Primátor Igor Hianik v závere diskusie 
uviedol, že parkovaciu politiku treba čo 
najskôr zaviesť aj v Pezinku a vyzdvihol  
jej nesporné benefity – vďaka nej sa za
bezpečí komfort parkovania predovšet
kým trvalým obyvateľom mesta, zvýši  
sa bezpečnosť a kvalita verejného prie
storu pre spoločenské aktivity a odstrá
ni sa množstvo nelegálnych parkovacích 
miest. 

Na diskusii o cyklochodníku z Pezin
ka do Limbachu sa verejnosť dozvedela, 
prečo došlo k  navýšeniu ceny za tento 
projekt a tiež k posunu časového plánu 
výstavby. Posun si vynútili zmeny v pô
vodnom projekte v úsekoch Kupeckého 
a časti Holubyho ulice, ktoré boli nevy
hnutné pre zabezpečenie bezpečnosti 
cyklochodníka a kvality jeho stavebného 
prevedenia. 

Záznamy oboch diskusií sú k  dispo
zícii na stránke TV Pezinok. 

„Keď ideme pešo a  chceme niekam 
dôjsť, musíme len kráčať. Vôľa ako 
osud.”

-as-, foto: -red-

1. etapa – úsek hasičská ulica
Výstavba úseku pri Hasičskej ulici  

a v okolí areálu Rozálka sa začne už v sep
tembri. Táto časť trasy sa začína za láv
kou cez vodný tok Saulak, kde sú cyklisti 
vedení cez Hasičskú ulicu popri objekte 
vinárstva Vinkova až po hasičskú zbroj
nicu prostredníctvom spoločnej cestičky 
pre cyklistov a  chodcov. Šírka tejto ces
tičky je 3 m a je vedená v priamom sty
ku s miestnou komunikáciou. Následne 
budú cyklisti vedení samostatnou cyklis
tickou cestičkou v  trase jestvujúcej poľ
nej cesty popri vodnom toku Saulak, až 
po križovatku ulíc Fajgalská a Vinohrad
nícka, s rešpektovaním zamýšľanej trasy 
obchvatu Pezinka. Celý úsek bude tvore
ný asfaltovým dvojpruhovým cyklochod
níkom s dvoma zelenými ostrovčekmi so 
stromami. Pozdĺž cyklochodníka budú 
osadené lavičky a  smetné koše. Dĺžka 
úse ku je 532,54 m.

2. etapa – úsek Fajgalská 1 
Cyklochodník sa začína na križovat

ke ulíc Fajgalská a Vinohradnícka a  ná

sledne pokračuje v  jestvujúcom páse ze
lene vedľa existujúceho chodníka pred 
reštauráciou Vitamin Gallery sport Pub 
až po vjazd do SOŠ Policajného zboru. 
Ďalej cyklistická trasa pokračuje popri 
jestvujú cej cestnej komunikácii až po 
most pred zberným dvorom. Celý úsek 
bude tvoriť asfaltový dvojpruhový cyk
lochodník v šírke 3 m. Na začiatku úseku 
bude vybudovaná odstavná plocha pre 
cyklistov s mobiliárom vrátane cyklosto
janu s pumpou. Dĺžka tejto časti trasy je 
497,93 m.

3. etapa – úsek Fajgalská 2
Cyklochodník sa v  tomto úseku začí

na za mostom na Fajgalskej ceste, odbo
čením z  hlavnej cesty na Limbach pred 
zberným dvorom. Následne sa cyklo
chodník delí na dve časti. Jedna vedie 
jest vujúcou poľnou cestou až po ostrú zá
krutu na Okružnej ulici, čím bude vytvo
rené prepojenie ulíc Fajgalská a Okružná. 
Druhá časť pokračuje poza zberný dvor 
a  motokárovú dráhu a následne vyústi  
opäť na Fajgalskej ceste. Potom cyklo
chodník pokračuje pozdĺž cesty smerom 

na Limbach, oddelený pásom zelene od 
cestnej komunikácie. Jeho celkové ukon
čenie sa nachádza na začiatku obce Lim
bach na hranici katastrálnych území. 
Celý úsek bude tvoriť dvojpruhový cyk
lochodník s asfaltovým povrchom šírky 
3 m s celkovou dĺžkou 1 417,48 m. Vetva 
spájajúca Fajgalskú a Okružnú ulicu bude 
mať na začiatku šírku 3 m, po rozvetvení 
šírku 2,5 m s celkovou dĺžkou 461,45 m.

4. etapa – úsek kupeckého
V  tomto úseku vedie cyklotrasa od 

križovatky s  Mladoboleslavskou ulicou 
po premostenie Saulaku na Kupecké
ho ulici. Navrhovaná cyklistická trasa je  
v celom úseku rozdelená na ľavú a pravú 
stranu komunikácie.

V prvom úseku (križovatka Kupecké
ho a  Mladoboleslavskej) je vpravo na
vrh nutý samostatný jazdný pruh pre 
cyklistov. Pruh bude odčlenený v rámci 
jestvujúcej šírky vozovky. Jazdný pruh 
pre cyklistov bude mať šírku 1,25 m a bu
de vyznačený vodiacim prúžkom a pik 
togramami na vozovke.

Na ľavej strane je cyklistický pruh ve

dený v priestore jestvujúceho chodníka. 
V potrebnom rozsahu bude rozšírená vo
zovka komunikácie tak, aby bolo aj na ľa
vej strane možné zriadiť cyklistický pruh 
v šírke 1,25 m. Od priestoru pre peších 
bude oddelený cestným obrubníkom. 
Na konštrukcii vozovky bude doplnený  
o pik togramy. V tomto úseku budú upra
vené bezbariérové napojenia chodníka na 
vozovku v mieste križovania s jestvujúci
mi miestnymi komunikáciami. Pozdĺž-
ne parkovanie na ceste pri trhovis-
ku, ktoré bolo povolené počas víken-
dov, už preto nebude ďalej možné. 
Vozovku komunikácie je zároveň nutné 
rozšíriť na potrebnú šírku a upraviť linky 
autobusových zastávok.

Na konci úseku v priestore mosta cez 
Saulak budú cyklisti vedení po pravej 

strane vozovky v cyklistickom pruhu cez 
most. Potom sa dostanú na spoločnú ces
tičku pre cyklistov a chodcov. V opačnom 
smere budú cyklisti vedení po samostat
nej jestvujúcej lávke. 

5. etapa – úsek holubyho
Na vozovke v časti od železničnej 

stanice po Holubyho ulicu bude vytvo
rený koridor pre cyklistov. V úseku po 
križovanie s Farskou ulicou bude cyklo
koridor súčasťou jazdného pruhu pre 
motorové vozidlá. Od križovatky Far
ská–Holubyho je v pláne rozšírenie vo
zovky a  doplnenie cyklistického pruhu 
na oboch stranách, pričom jestvujúci 
chod ník bude potrebné preložiť. Cyklis
tický chodník v mieste s križovatkou  
s Mladoboleslavskou ulicou bude dopl
nený k chodníku.

Súčasťou stavby budú aj cykloodpo čí
vadlá vybavené doplnkovou infraštruk
túrou – lavičkami, smetnými košmi, sto  
janmi na bicykle, stojanmi na bicykle  
s pumpou, cyklistickými zábranami.

Zhotoviteľom stavby je víťaz verejné
ho obstarávania firma SwietelskySlova
kia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 
Bratislava.

Cena diela je 895  817,65 € s  DPH. 
Cyklochodník Pezinok–Limbach sa re
alizuje vďaka podpore z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvo
ja v rámci OP Integrovaný regionálny 
operačný program. Výška nenávratné
ho finančného príspevku je maximálne  
685 433,77 €.

o harmonograme prác, prípadných 
zmenách a aktualizáciách v rámci 
jednotlivých etáp a o dopravných ob-
medzeniach v súvislosti s vý stavbou 
vás budeme priebežne in formovať 
prostredníctvom mestských médií.

-dm-
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Dokončenie zo strany 1

 Pezinok a Limbach 
už čoskoro  spojí 
cyklochodník

Projekt cyklochodníka, ktorý bude spájať Pezinok s obcou limbach je pod porený 
z európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom integ rovaného re-
gionálneho operačného programu.

harmonogram výstavby úsekov cyklochodníka Pezinok–limbach
1. etapa Úsek ul. hasičská september-november 2021
2. etapa Úsek ul. Fajgalská 1 september – december 2021
3. etapa Úsek ul. Fajgalská 2 september – december 2021
4. etapa Úsek ul. kupeckého október – december 2021
5. etapa Úsek ul. holubyho marec – august 2022

 Pezinok sa zapojil do Európskeho týždňa mobility
Dokončenie zo strany 1

Prezentácie športových klubov – 1. Karate Club Pezinok Zóna tvorenia na ulici M. R. Štefánika

v mesiacoch september – december 2021 bude prebiehať realizácia stavebných prác. v mesiacoch január – február 2022 je predpoklad prerušenia prác  
z dôvodu nepriaznivého počasia. v mesiacoch marec – jún 2022 bude opätovne prebiehať realizácia stavebných prác. v mesiacoch júl – august 2022 v sú-
vislosti s ukončením prác je predpoklad realizácie odstraňovania prípadných závad a zabezpečenie kolaudačného konania.
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Združená forma zástavby dvojdoma
mi vytvára kompromis medzi súvislou 
zástavbou radových rodinných domov 
a zástavbou samostatne stojacich rodin
ných domov. Kým samostatné rodinné 
domy s voľným priestorom medzi sebou 
musia dodržiavať jeden od druhého mi
nimálne 4 metre a od hranice susedného 
pozemku 2 metre, dvojdomy musia spĺ
ňať tieto parametre len od jedného suse
da. Nespornými výhodami pre tento typ 
domu sú nižšie náklady na vypracova
nie projektu, tiež na spoločnú výstavbu 
oboch častí dvojdomu a  inžinierskych 
sietí, ale aj nižšie prevádzkové náklady. 
Ďalšou výhodou je, že aj pri hustejšej 
za  stavanosti územia môžu byť dvojdo
my priamo osvetlené z troch svetových 
strán. Aj preto je bývanie v  dvojdome 
vyhľadávané, podmienkami sa približu
je k  bývaniu v  samostatnom rodinnom 
dome.

Pojem dvojdom v legislatíve
Viaceré pojmy sú v  legislatíve na Slo

vensku definované rôzne alebo vôbec, 

patrí k nim aj pojem dvojdom. Stavebný 
zákon dvojdom neuvádza, no dvojdomy 
stále vznikajú. Na základe rôznych spo
rov Ústavný súd SR odporučil oprieť sa o 
technickú normu a potvrdil dvojdom ako 
podkategóriu rodinných domov, ktorú 
treba chápať ako 2 samostatné rodinné 
domy s definujúcim znakom – spoloč
nou stenou. Podľa názoru súdu dvojdom 
predstavuje horizontálne združenie 2 ro
dinných domov samostatne prístupných 
z  pozemkov, a zároveň postavených na 
spoločnej hranici pozemkov.

súvislosti z minulosti
Pri urbanizácii územia sa v minulosti 

používali rôzne formy združenej zástav
by rodinných domov (dvojdomy, radové 
rodinné domy, átriové rodinné domy). 
Existovali technické podmienky na prí
pravu, výstavbu a financovanie skupino
vých rodinných domov. Dokonca v  sta
vebnom zákone bol zakotvený zoznam 
pozemkov na výstavbu rodinných domov 
ako rezerva vhodných pozemkov na za
stavanie územia rodinnými domami. Z 

dvojdomov tak vznikali naraz celé ulice či 
priamo štvrte. Dodnes si mnohé súbory 
zachovali svoj architektonický výraz. 

Dvojdomy si stavali členovia rodiny, 
obyčajne dvaja súrodenci, rodičia a  syn. 
Dnes to už nie je pravidlom, v  dvojdo
moch bývajú vedľa seba cudzí ľudia. Nie 
je pravidlom dokonca ani zrkadlovo obrá
tená obytná dispozícia. Dvojdom – to síce 
sú 2 samostatné domy s  jednou spoloč
nou požiarnou štítovou stenou, ale archi
tektúra dvojdomu by mala zostať jednot
ná. Aj preto by sa na všetkých zmenách 
vo vonkajšom vzhľade vlastníci mali vždy 
vedieť zhodnúť.

dvojdom nie je radový dom
Radový dom je rodinný dom predur

čený na užšie parcely, v ktorom je orien
tácia domu možná len na 2 svetové stra
ny (do ulice a do záhrady). Kým dvojdom 
združuje len 2 domy, radových ro dinných 
domov je zvyčajne združených niekoľko 
(viac ako 2). Neznamená to však, že rado
vé domy majú tvoriť súvislý nekonečný 
rad. Domy radené tesne vedľa seba vy
kazujú lepšiu tepelnú bilanciu. Intimitu 
jednotlivých radových rodinných domov 
a zároveň prístup svetla z viacerých strán 
možno zlepšiť v závislosti od tvaru par
cely čiastočným vysúvaním alebo zasú

vaním domov, či vložením garáží medzi 
jednotlivé domy. 

šesť bytov v dvojdome 
a v bytovom dome je rozdiel 

Stavebný zákon uvádza rodinný dom 
ako bytovú budovu s najviac 3 bytmi, ur
čenú predovšetkým na rodinné bývanie. 
V dvojdome sú teda prípustné maximál
ne 3 byty v  každej časti dvojdomu. To 
môže vyvolať dojem, že dvojdom je vlast
ne to isté ako bytový dom. Nie je. V ro
dinnom dvojdome má každá časť svoj 
prístup na svoj pozemok z  verejnej ko
munikácie a samostatný vchod do svojej 

časti dvojdomu. Bytový dom je bu dova na 
jednom, väčšinou spoločnom pozemku, 
je určená na bývanie, má 4 a viac bytov 
(v bytoch štandardne nebývajú rodinní 
príslušníci), ktoré majú spoločný hlavný 
vstup do domu z  verejnej komunikácie 
a spoločné časti.

Dvojdomy sa zvyknú stavať ako jeden 
architektonický celok. Na obe časti dvoj
domu sa vydáva jedno územné rozhod
nutie pre obidvoch vlastníkov, ale zvy
čajne 2 stavebné povolenia pre každého 
vlastníka každej časti domu zvlášť.

irena dorotjaková, 
referát rozvoja mesta

SAMOSPRÁVA

vyhlasuje výberové konanie na miesto

príslušník mestskej polície Pezinok
druh pracovného pomeru: plný úväzok

základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
od 1000 € + príplatky podľa zákonníka

informácie o výberovom konaní:
Ste dynamická/ý, radi zbierate nové skúsenosti a schop nosti? Máte prax v po
žadovanej oblasti? Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom, doklad 
o ukončení štúdia (úplné stredné vzdelanie s maturitou), výpis z registra trestov 
nie starší ako 3 mesiace a pripojte súhlas so pracovaním osobných údajov v zmys

le zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti spolu s dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne na adresu:
mesto Pezinok – mestská polícia, radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

mesto Pezinok – mestskÁ Polícia

Poslanci v prvom kole odmietli 
mimosúdne vyrovnanie sporu

Na mestskom zastupiteľstve sa prero
kovávala správa o výsledku súdneho spo 
 ru vedenom pred Okresným súdom Pe
zinok pod sp. zn. 5C/78/2013 a Kraj
ským súdom Bratislava pod sp. zn. 
9Co/126/2018 v právnej veci žalobcu:  
V. Mikletič proti žalovanému: Mesto Pe
zinok o zaplatenie 228 003,77 € s príslu
šenstvom a  taktiež k prerokovaniu al
ternatívnych návrhov ukončenia sporu 
mimosúdnou cestou. Najskôr M. Chrap
čiak z oddelenia právnych a klientskych 
služieb MsÚ oboznámil poslancov s  ge
nézou dlhoročného súdneho sporu týka
júceho sa postúpenej pohľadávky žalob
cu V. Mikletiča voči mestu Pezinok, kto rá  
vznikla z  dôvodu neuhradených faktúr 
spoločnosti INSTAMIK SK, s. r. o., za sta  
vebné práce realizované v  roku 2010  
a 2011 na športovom areáli na Ko men
ského 30. Vo svojom vstupe taktiež in
formoval, že z  iniciatívy primátora sa 
6. augusta 2021 v  priestoroch radnice 
uskutočnilo stretnutie s protistranou, na  
ktorom sa predrokovali možnosti ukon
čenia sporu mimosúdnou cestou za pred
pokladu, že mesto sa vzdá mimoriadneho 
opravného prostriedku (dovolania). Po ho  
dinu a pol trvajúcej diskusii o tom, či má 
mesto spor mimosúdne urovnať alebo, 
naopak, pokračovať v  súdnom spore na 
dovolacom súde, po slanecký zbor vzal na 
vedomie správu o  rozsudku Krajského 
sú du vo veci, ale nesúhlasil s urovnaním  
sporu formou uzavretia osobitnej písom
nej dohody.

druhé kolo mimoriadneho 
zasadnutia msz z 30. augusta 2021

Hlavným bodom programu tohto mi
moriadneho zasadnutia MsZ bolo pre
rokovanie alternatívnych návrhov na 

mimosúdne ukončenie súdneho sporu, 
keďže poslanci dňa 24. augusta zobrali 
na vedomie správu o  výsledku súdneho 
sporu, ale neurčili ďalší postup vo veci.

Poslanci na druhý pokus 
schválili podmienky ukončenia 
súdneho sporu

Na úvod M. Chrapčiak vysvetlil, prečo 
nie sú naplnené skutočné predpoklady na 
podanie mimoriadneho opravného pro
striedku (dovolania). Dodal, že dosiah
nuť dohodu považuje právne oddelenie 
v  tomto štádiu veci, vzhľadom na daný 
skutkový a  právny stav, za najracionál
nejšie, najúčinnejšie a  najefektívnejšie 
riešenie. „Poplatok za dovolanie by či
nil 27 360,45 € a odmena exekútora by 
predstavovala 45  600,75 €,” upozornil  
M. Chrapčiak a  dodal, že „aktuálne ža
lobcovi nič nebráni obrátiť sa na exekú
tora s  právoplatným a  vykonateľným 
rozsudkom, čo znamená, že náklady za 

dovolanie a  exekúciu by sa sčítavali, ak 
by dovolacím súdom nebol prijatý odklad 
vykonateľnosti rozsudku spolu s  dovo
laním. Tieto dodatočné náklady spojené 

s veľmi rizikovým podaním dovolania sú 
takého rozsahu, že vec by mala pre mesto 
do budúcna ďaleko fatálnejší následok, 
ako urovnanie sporu mimosúdnou doho 
dou.”

Poslanci sa rozhodovali medzi 
dvoma predloženými variantmi 
mimosúdneho urovnania 

Ako za prekladateľa poslancom vysvet
lila prednostka J. Lehocká, rozdiel me
dzi oboma variantmi spočíva v rýchlosti  
vyplatenia. Podľa prvého variantu, ak by 
bola istina s príslušenstvom vyplatená do 
3 mesiacov (do 30. 11. 2021), ža lobca by sa  
vzdal príslušenstva (úrokov z omeškania)  
vo výške 38 632,45 €. Podľa druhého va  
riantu, ak by došlo k uhradeniu istiny a prí
slušenstva do 30. 6. 2022, žalobca by sa 
vzdal príslušenstva vo výške 19 316,23 €.  
V  oboch prípadoch je podmienkou, že 
mesto sa vzdá mimoriadneho opravného  
prostriedku. Primátor I. Hianik zboru po  

slancov tlmočil, že vedenie mesta prefe
ruje prvý variant, ktorý mestu zaručí vyš  
šiu úsporu finančných prostriedkov. 
V skoršom vyplatení by mesto vyplatilo 
celkovo 316 149 €, v porovnaní s 335 464 €  
pri vyplatení v roku 2022. Ako dodal, „ak 
by mesto Pezinok budúci rok malo pláno
vaný iný príjem, z ktorého by to v rámci 
cashflow vedelo vykryť, mohlo by uva
žovať o druhom variante, avšak vďaka to
mu, že tento rok malo mesto väčšie príj
my z daní z príjmov fyzických osôb, než 
sa očakávalo, ako aj vďaka zvýšené mu 
vý beru daní z nehnuteľností a príjmom 
z  dividend BVS, ktoré neboli rozpočto
vané, dá sa z týchto položiek vykryť táto 
suma, a  preto sa to nedotkne občanov 
v zmysle, že by sa rušila napríklad oprava 
chodníkov či renovácia ihrísk.”

Poslanci, ktorí boli súčasťou MsZ mi
nulého volebného obdobia, vyjadrili ne
spokojnosť s  tým, že neboli informova
ní o podaní odvolania v lete v roku 2018  
a že mesto nevytvorilo rezervy na výdav
ky spojené so súdnymi spormi. Ďalšími 
otázkami si doplnili informácie, ktoré im 
chýbali k vytvoreniu si názoru na pred
metnú vec.

V  záverečnom hlasovaní poslanci 11 
hlasmi schválili návrh ukončiť spor mi
mosúdnou dohodou prvým variantom 
a vyplatením nárokov žalobcu do 30. 11. 
2021 spolu s  príslušným návrhom roz
počtového opatrenia.

Videozáznamy, uznesenia, zápisnice a 
ďalšie informácie k rokovaniam MsZ sú 
dostupné na stránke mesta https://www.
pezinok.sk v časti Samospráva.

-as-

 Dvojdom – jeden či dva domy?
dvojdom združuje dve nezávislé obytné dispozície – často navzájom zr-
kadlovo obrátené – s jednou spoločnou stenou na spoločnej hranici pozem-
kov. obe časti dvojdomu musia mať oddelený vlastný prístup na pozemok 
z verejnej komunikácie a z vlastného pozemku samostatný vchod do domu.

 Mestské zastupiteľstvo Pezinok 
 rokovalo o súdnom spore

v dňoch 24. a 30. augusta 2021 sa konali mimoriadne zasadania mest-
ského zastupiteľstva Pezinok. spomedzi bodov na programe bol najdis-
kutovanejším návrh na mimosúdne vyrovnanie súdneho sporu mesta so 
žalobcom v. mikletičom. 

»

»

Mobilný zber 
elektroodpadu

Najbližšie termíny zberu veľko
rozmerného elektroodpadu: 2. 10. a 
6. 11. od 8.00 do 12.00 h. Informá
cie o tom, ako sa prihlásiť, nájdete 
na: www.zberelektroodpadu.sk. 
Prázdne a vyčistené spotrebiče vy
ložte do vchodu bytovky alebo za 
bránu domu. Nezbierajú sa televí
zory a počítačové monitory. Tie je 
možné odovzdať v zbernom dvore na 
 Viničnianskej ceste.

Výstavba kanalizácie 
 napreduje aj v jeseni

V realizácii harmonogramu výstavby grinavskej kanalizácie sa pokračuje aj v je
senných mesiacoch. O aktuálnom stave projektu informuje Ing. Stanislav Venglár zo 
spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., ktorá je realizátorom projektu.

Doteraz vykonanými prácami sa položili a zasypali kanalizačné prípojky na pri
bližne 95 % trasy v smere na Bratislavu. V priebehu mesiacov september a október 
zostáva dokončiť zvyšné prípojky a zabetónovať ich. Následne sa pristúpi k zaasfal
továvaniu komunikácie v smere na Bratislavu a križovatku Myslenická a Limbašská. 
Práce budú pokračovať výkopovými prácami od Grobskej cesty v smere na Pezinok.

Pre vodičov zostávajú v platnosti obmedzenia podľa projektovej dokumentácie, 
keď bude vždy prejazdný len jeden jazdný pruh v každom smere.           -dm-

sÚdny sPor – p. mikletič mimosúdne vyrovnanie
dovolanie

variant i. variant ii.
pohľadávka 228 003,77 € 228 003,77 € 228 003,77 €
poplatok za súd 4 104,00 € 4 104,00 € 4 104,00 €
odmena právnemu zástupcovi 12 044,63 € 12 044,63 € 12 044,63 €
úroky z omeškania k 10. 8. 2021 110 628,68 € 110 628,68 € 110 628,68 €
úroky z omeškania 
k ukončeniu procesu dovolania
(predpoklad 1 rok)*

13 110,22 €

primátorom vyrokované 
odpustenie časti úrokov 38 632,45 € 19 316,23 €

poplatok za dovolanie 27 360,45 €
odmena exekútora 45 600,75 €
Spolu na vyplatenie 316 149,00 € 335 464,00 € 440 852,50 €

* úroky z omeškania by boli napočítané podľa reálneho termínu ukončenia procesu Dovolania

Prehľad nákladov a úspor v súdnom spore

Priestor pred Malokarpat
ským múzeum Pezinok 
sa 9. októbra od 9.00 do 
14.00 h zaplní stánkami  
plnými pochúťok so spo
ločným menovateľom – ja  
blkami. Príďte si pochut
nať na sladkých a slaných 
jablkových dobrotách!
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Pred prázdninami mal bsk tlačovku, čo sme 
sa na nej ako Pezinčania dozvedeli? 

Dozvedeli sme sa, že obchvat Pezinka, t. j. prelož
ka cesty II/502 vedená cez Grinavu a Pezinok mimo 
zastavané územie, ktorá sa roky plánuje, sa presúva 
na neurčito a momentálne BSK preferuje prepojenie 
iných ciest, konkrétne diaľnicu D1 cez Čiernu Vodu 
do Grinavy, čo nazýva obchvatom Pezinka, resp. 
jeho I. a II. etapou.

čo to znamená pre Pezinčanov? 
Pezinok sa dožaduje už roky obchvatu. V roz

počte BSK sú už roky vyčlenené financie na jeho 
prípravu, ale tá nenapreduje. Dnes dostáva pred
nosť prepojenie ciest, ktoré ale upokojeniu dopra
vy v Pezinku nepomôže. V skutočnosti to len otvorí 
priestor pre výstavbu na Čiernej Vode a v okolí. Toto 
prepojenie ciest je aktuálne plánované od križovat
ky Triblavina na diaľnici D1, Čiernu Vodu, pomedzi 
Groby do Grinavy. 

to by mohla byť dobrá správa pre Pezinok. 
na diaľnicu sa teda dostaneme o niekoľko mi-
nút skôr ako dnes. 

Nie tak celkom. Ak aj ušetríme zopár minút, v 
skutočnosti priamo na diaľnici na trase od Triblaviny 
po Bratislavu stúpne počet áut a tam nás to dobehne. 
Pezinok má v súčasnosti napojenie na diaľnicu D1 
cez Senec, v pláne je aj pohodlné napojenie cez D4 
za Sv. Jurom. Výstavba tretieho napojenia na diaľ
nicu D1 cez Slovenský Grob obyvateľom Pezinka a 
podkarpatského regiónu nepomôže a predovšetkým 
nezníži intenzitu dopravy cez Pezinok a Grinavu.

čo je teda riešením?
Pezinčania majú hlavne problém s  nedostatoč

nou kapacitou hlavného cestného ťahu cez mesto, 
ktorý v  súčasnosti využíva asi 30tisíc áut denne. 
S tým súvisia zápchy na ceste do i z Bratislavy, a to je 
už problém aj pre Modranov, Častovanov a obyvate
ľov ostatných obcí podkarpatského regiónu. Napo
jenie na D1 cez Groby to nevyrieši, lebo všetci budú 
musieť prejsť celý Pezinok až na koniec Grinavy 
a tam odbočiť na Čiernu Vodu. Mesto Pezinok po
trebuje skutočný obchvat, ktorý Pezinčanom zlepší 
životné prostredie znížením emisií i imisií, ale uľah
čí život aj obyvateľom podkarpatského regiónu nú
tených denne prechádzať za prácou cez Pezinok. 

čo je skutočný obchvat a čo je jeho výhodou?
Odklonenie cca 15tisíc denne tranzitujúcich áut 

z mesta. Prvá etapa skutočného obchvatu Pezinka 
by sa mala začať za Sv. Jurom, prejsť na druhú stra
nu železničnej trate a obísť Pezinok poza Grinavu, 
Glejovku, tehelňu s napojením sa na cestu do Vinič
ného. Kompletná preložka cesty II/502 však pred
stavuje obchvat aj Sv. Jura, Vinosadov a Modry. 

v aktuálnom variante sa doprava z okresov 
Pezinok, senec a trnava sústreďuje na päťkilo - 

metrovom úseku medzi triblavinou a  brati-
slavou? 

Presne tak. Doprava musí byť do Bratislavy vede
ná po viacerých radiálach a nie všetko sústrediť na 
diaľnicu D1. Diaľnica D1 potrebuje alternatívy po 
cestách nižších kategórií, pre senecký región je to 
rozšírenie cesty I/61 z Bratislavy cez Bernolákovo 

smer Senec a pre malokarpatský región po II/502 
smer Modra a ďalej. Inak budeme všetci stáť v zá
pchach pred Bratislavou na diaľnici D1.

zdá sa to jednoduché. Prečo bratislavský 
samosprávny kraj preferuje prepojenie ciest? 

Poviem to otvorene, ako to vnímam ja. V minu
losti pri vzniku veľkej aglomerácii na Čiernej Vode 
a jej okolí bol zanedbaný rozvoj sociálnej i technic
kej infraštruktúry. Okrem toho, že tam chýbajú ško
ly, kultúrne a športové zázemie, verejné priestory, 
parky a podobne, absentuje tam predovšetkým do
pravné napojenie. Môžem sa len domnievať, prečo 
má BSK eminentný záujem z verejných financií su
plovať povinnosť súkromných developerov. Keď
že finančné zdroje BSK nepostačujú na napojenie 
tejto nehostinnej obytnej džungle na diaľnicu D1 

a plánu je využiť aj zdroje EÚ, je potrebné zo strany 
BSK hovoriť vzletne a tvrdiť, že ide o obchvat Pe
zinka, napojenie Pezinka na diaľnicu D1 a podobne. 

ich obchvat Pezinka teda nie je obchvatom?
Presne tak. Z dopravného hľadiska to pre Pezi

nok absolútne nemá logiku. Všetko sa to opäť na
pojí na križovatku v  Grinave a  bude sa „terigať” 

mestom. Preto by mali Pezinčania presadzovať vý
stavbu novej cesty a teda skutočného obchvatu, kto
rý umožní odkloniť tranzit mimo Pezinok a postup
ne i mimo Svätý Jur a Modru.

takže je to v záujme viacerých miest.
Všetky tri mestá majú pamiatkové zóny, sú vino

hradnícke centrá s cestovným ruchom. Ďalší rozvoj  
Pezinka bez lepšej a bezpečnej dopravy už nie je 
mož ný. Sme na hranici limitov. Ak nebudeme riešiť  
vonkajší i vnútorný tranzit mimo pamiatkovej zóny 
a obytných zón, nezlepšíme životné prostredie Pe
zinčanom. Sledujem rozvoj lokalít v obciach za Pezin
kom a už teraz sa desím predstavy, že celá dopra va 
bude vedená cez Pezinok. To spôsobí totálny kolaps 
dopravy. Musíme preto trvať na riešeniach, kto ré 
upokoja dopravu v meste, a hlavným pilierom toho 
je skutočný obchvat Pezinka – preložka cesty II/502.

výstavba cesty od diaľnice je už rozbehnutá?
Áno, prvá časť je v realizácii a treba povedať, že 

napojenie Čiernej Vody na diaľnicu D1 pomôže jej 
obyvateľom. Podľa územných plánov ide o lokalitu 
s potenciálom 40 až 70tisíc obyvateľov, čo je pod
ľa mňa šialené, ale toto napojenie nech sa dostavia. 
Avšak namiesto druhej etapy, od Čiernej Vody cez 
Groby do Grinavy, je potrebné investovať peniaze 
do preložky cesty II/502. To by mala byť prvoradá 
úloha BSK, a nie donekonečna suplovať developer
ské zlyhania neriešenia dopravy na Čiernej Vode 
i okolí a podporovať ich v ďalšom rozvoji a zisku. 
Preto som sa zapojil do procesu posudzovania tejto 
druhej etapy, ktorá je zámerne ukončená v Sloven
skom Grobe v poli tak, aby nezasahovala územie Pe
zinka, a tým nebola daná možnosť vyjadriť sa k nej 
zo strany mesta Pezinok i jeho obyvateľom. 

a druhá etapa je už rozbehnutá?
Nie je, a tu treba zabojovať. Musíme uprednost

niť skutočný obchvat Pezinka, aby sa potom cesta 
z Čiernej Vody naň napojila, to už nebude zaťažovať 
Pezinok, pretože sa tranzit rozplynie na tri smery – 
na Modru, Limbach, Svätý Jur a do Pezinka pôjde 
len ten, kto v ňom má cieľ.

takže si to môžeme zhrnúť na záver?
Po prvé, akceptujeme memorandum BSK, Národ

nej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy 
a výstavby SR o napojení Čiernej Vody na diaľnicu 
D1 cez križovatku Triblavina. Po druhé, nenazývaj
me pokračovanie tejto stavby pomedzi Groby do Gri
navy obchvatom Pezinka, pretože to nie je obchvat 
Pe zinka. A po tretie, musíme pracovať na zmene 
prio rít BSK, aby nám neťahal medové motúzy pod 
nosom pred voľbami, ale aby začal pracovať na sku
točnom obchvate Pezinka, ktorým je preložka cesty 
II/502 mimo zastavané územie za železničnú trať.

za rozhovor ďakuje vojtech Winter. 
mapka: marián šipoš

Aký obchvat potrebuje Pezinok?
Pred prázdninami sa v modre uskutočnila tlačovka bratislavského sa mosprávneho kraja,  
na ktorej bol oznámený začiatok prác na tzv. obchvate Pezinka a modry. aktuálny pohľad na 
túto tému prináša ing. marián šipoš, ktorý je dlhoročným mestským poslancom v Pe zinku 
a už vyše 27 rokov pracuje v spoločnosti doPravoProJekt, a. s., ako hlavný inžinier na 
príprave cestných projektov po celom slovensku.

»

Odpad je všetko, čoho sa v našich domácnostiach 
zbavíme, lebo to už nepotrebujeme. Na ktorýkoľvek 
produkt je potrebná surovina a energia, ktorá sa 
získava z obmedzených zdrojov prírody. Aj napriek 
tomu denne vyhadzujeme veľké množstvo odpadu, 
ktoré by sme mohli použiť na recykláciu.
za čo občania platia? 

V  poplatku za komunálne odpady je zahrnutý 
zmesový odpad (odpad v  čiernej nádobe), drobný 
stavebný odpad, objemný odpad (jarné a  jesenné  
upratovanie). Tiež je v ňom zahrnutý odpad z par
kov, cintorínov a čistenia ulíc a v neposlednom rade 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z kuchyne.

čo je pre občanov bezplatné? 
Za triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a te

t rapakov, „tzv. farebné zberné nádoby”, zodpove da
jú výrobcovia, ktorí prostredníctvom organizácie 
zod povednosti výrobcov NATURPACK zabezpeču
jú a financujú zber, dotriedenie a následne zhodno
tenie a recykláciu týchto obalov.  Pre občanov to zna
mená, že v súlade so zákonom o odpadoch za takýto 
vytriedený odpad neplatia. Občania neplatia ani za 
zber elektroodpadu a batérií.

Keď zošliapnete kartónovú škatuľu či stlačíte  
PET fľašu, do kontajnerov sa zmestí viac odpadu. 
Stláčaním odpadu sa dá ušetriť  aj 40 % miesta!

do triedeného zberu nepatrí:
Zdravotnícky a infekčný materiál (rúška, respirá

tory, rukavice) vhoďte do plastovej tašky a vyhoďte 
do zmesového odpadu.

Lieky, inzulínové perá, striekačky je potrebne 
odovzdať v najbližšej lekárni.

Do plastov určite nevhadzujte žalúzie, hadice, 
vence z cintorína a pod. Takýto odpad je potrebné 
odovzdať pri jarnom alebo jesennom upratovaní.

Do papiera určite nevhadzujte jednorazové plien
ky, mastné znečistené papiere, nakoľko takto zne
čistený odpad sa nedá ďalej spracovať. 

Zvyšky olejov a potravín – odpad nemusíte umý

vať, ale mal by obsahovať čo najmenej nečistôt. Zvy
šky potravín sa dajú kompostovať alebo odovzdať  
do nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský od
pad.

Pneumatiky môžete zadarmo odovzdať najbliž
šiemu predajcovi alebo distribútorovi pneumatík.

Oblečenie, obuv a  plyšové hračky môžete odo
vzdať do kontajnerov na to určených.

Pokiaľ sa v  nádobe na triedený zber nachádza 
viac ako 35 % odpadu, ktorý tam nepatrí, odpad sa 
nepovažuje za vytriedený a nakladanie s ním musí 
uhradiť obec.

róbert láska, 
referát životného prostredia, 

komunálnych služieb a dopravy

Za čo občania platia v poplatku za odpad

Prispieť k  tomu má doplnenie zberných nádob 
na jednotlivé separáty, ako aj prednášky o  správ
nom separovaní odpadu na školách spolu s  prak
tickou ukážkou v  podobe organizovania swapov. 
Žiačky z 8. a 9. ročníka ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na 
bielenisku a ZŠ Fándlyho zorganizovali v spoluprá
ci s Ekocharitou Slovensko podujatie swap – ano
nymnú výmenu oblečenia. Ide o trend posledných 
rokov, keď svoje nepotrebné šatstvo vymieňame za 
„nový” kúsok zo šatníka niekoho iného.

Oblečenie patrí k  ťažko recyklovateľ ným mate
riálom a väčšinou končí na skládke. Ekocharita Slo
vensko sa v spolupráci s mestom tomu snaží zabrá
niť nielen prostredníctvom svojich kontajnerov na 
textil, ale aj osvetou v podobe prednášok o triedení 
odpadu, praktických rád, ako si vytriediť šatník, či 
swapov organizovaných na školách.

„Cieľová skupina, kde ešte človek môže niečo za
nechať, sú práve deti. Zastavujú ma dievčatá a pýta
jú sa ma, akým spôsobom sa ešte dá darovať oble

čenie. Ony si naozaj až teraz uvedomili, že v šatníku 
majú kvantum oblečenia, ktoré je v podstate odpa
dom. Život jedného kvalitného oblečenia je ale 3 až 
5 životov,“ hovorí Marta Kunáková zo spoločnosti 
Ekocharita Slovensko.

„Vďaka swapu som zistila, že by som pri naku
povaní mala premýšľať nad tým, čo kupujem. Je 
určite lepšie získať nové oblečenie takto, keď ne
míňame peniaze a šatstvo si vymeníme medzi se
bou,” zhodnotila výmenu oblečenia žiačka Veroni
ka.

„Podľa mňa je táto akcia dobrá aj preto, že sa so
cializujeme, budujeme vzťahy. Je tu veľa pekných 
vecí, ktoré môžeme skombinovať s tým, čo máme 

doma. Ja som si tu našla viacero zaujímavých kús
kov,” dodáva účastníčka Lucia.

Do 23 kontajnerov Ekocharity Slovensko vyho
dili Pezinčania v roku 2021 viac ako 34 ton texti
lu, čo predstavuje asi 10 smetiarskych áut plných 
odpadu, ktorý by inak skončil na skládke. Ambí
ciou mesta pre najbližšie obdobie je zorganizovať 
swap na všetkých pezinských základných školách 
a následne aj pre všetkých obyvateľov mesta. Ob
lečenie, ktoré po výmene oblečenia ostane, pomôže 
obyvateľom pezinských sociálnych zariadení. Zvy
šok šatstva pôjde na ďalšie spracovanie. Vzniknú 
z neho nové odevy a tiež pomôže ďalším organizá
ciám a rodinám v núdzi.                              -dm-

 Swap ako forma pomoci druhým aj životnému prostrediu
štatistiky mesta dokazujú, že Pezinčania sa v triedení odpadu každým rokom zlepšujú. mie-
ra vytriedenia komunálnych odpadov predstavovala vlani 50,92 %.  oproti roku 2019 ide 
o nárast o takmer 3 %. tento rok má mesto ambíciu túto hodnotu ešte zlepšiť.

»

  leGenda:
––––  diaľnice d1 a d4 
 diaľničné križovatky
–––– existujúce cesty ii. a iii. triedy
––– obchvat Pezinka podľa bsk
–––  skutočný obchvat Pezinka – preložka  

cesty ii/502
– – obchvat miest sv. Jur a modra
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StĺPEk Po nAšEM
vážený spoluopčané!

Hnet na začátek mám pre vás 
radostnú správu. Náš pán primátor 
neny virtuálna osoba. Je skutečný! 
Naozaj! Vidzel sem ho na vlastné 
oči. Bolo to v  druhej polovičke au
gusta, na akciji Permoník. Snažil sa 
tam osekávat bridlycu. Či mu to išlo 
lepší jako richtárčený, nevím posú
dzit, lebo nevím, či jako richtár vú
bec nečo robí. Možná áno, ale zatál 
nygdo z mojeho okolá nyšt nepostre
hel. Možná to je taktyka, gdo nyšt 
nerobí, nyšt nepokazí. A možná je 
to len moja neinformovanost. LGBT 
kochlýky z  umelej hmoty nám zá
vidzá aj Modrané a  Jurané, kerý sú 
chudobnejší. Ony, chudoba, vyvaly
ly len staré barikové su dy. Stromky  
a kvící róstu v nych. Nechutné. Dre
vo. Zadarmo! Vyškerený sú, jak zle 
vykysnuté pagáče. Naščascí Pezinek 
je vačé mesto, tak sa tej okrase dá  
vyhnút. Akurát sa nesmíte v  mesce 
dlho motat, lebo vás prekvapá, jako 
má jová noc v decembri.

Matelko dal zase o  sebe vedzet. 
Vymyslel lotériju, kerú hnet napad
la SaSka, že je diskriminačná a nech 
si Igor velký zežene jakýchkolvek 
právnykú, dycky diskriminačná bude. 
Nakonec, úspech veškerý žádny. Oč
kována chcivých húfne nepribúda. 
Velyké očkovacé centrá sa zavírajú.  
Nepomáha any náščiva pápeža Fran
tiška. Najprf ho maly možnost vidzet 
len očkovaný. Aby zme neutrpely 
svetovú blamáš, fčúl uš móžu šeci. 
Vlastne, ket toto čítate, bude uš po 
šeckém, možno aj tráva znova na
róstnutá. Vakcíny pret skončeným 
záručnej doby idú na Ukrajinu a  do 
Čérnej Hory. Dohoví, či nás za to ne  
hajú aspon remizovat ve fodbale. 
A  do teho šeckého dozrívajú slyfky,  
hrušky, vinohradnýcke breskyne, 
f  pivnyci šuchocú burčáky. Paradaj
ky a  paprika sa postupne mená na 
lečo, pozavárané oharky sa tlačá f po
hároch, blýsky aj vzdálený sa vracajú 
z posledných dovolenék.

OTP banka bola predaná, ale skrat
ka OTP sa uchycila a žije si veselo dá
lej. Očkovaný, testovaný, prekonaný. 
Chválym a užívam si výber filmú na 
Amfiku a  fčúl uš f kine. Zaradzit 11 
českých a slovenských kúsku považu
jem za výnymečný počin. Práda, po
mohla temu Korona. Vyše roka a púl 
sa nyšt nepremiérovalo a filmy čeka 
 ly na uvolnený opatrený. Fčúl je ich 
lepší odehrát skúrej, jako vúbec. Vlá
da ešče trocha vládze. Dalšé utrásaný 
a presuny poslancú zachrányl svoju 
otvorenú náručú Sulík. Ono to tak 
cho dzí dycky. Nová strana vznykne 
a  aš potom sa ludé spoznávajú. Ne  
kerý si nevonajú, lebo pravda je len  
jedna a  tak ju nemóžu mat šeci. 
Zvlášt, ket to hlavný idelóg vzdá  
hnet na začátku. Psi ščekajú, karavá
na ide dálej. Hádam správnym sme
rem.

Ket aj né úplne, tak alespon prib
lyžne. Budeme sledovat a pamatat.

Blíži sa jasen, najfarebnejšé obdo
bí roka. Pokat sa dá, vybehnyte ven 
a zhlboka dýchajte. To je to najlepšé, 
čo pre seba móžete spravit. Ket ne
keho stretnete, nezabudnyte ho po
zdravit. Z raja, lepší povedané z ede
nu, s časú Adama a Evy nám zostaly 
len tri veci. Hvezdy, zvery a  stromy. 
Tak sa k nym správajme slušno, lebo 
dójdeme aj o to.

Zúctu váš 
strýco lajo

Ja rozhodne patrím medzi bicyklis
tov. Doteraz som mal veľa „biciglov” a do  
dnes je ich u nás na dvore 7 či 8 kusov. 

Musím sa priznať, že ako dieťa som 
nemal trojkolku ani kolobežku. Aj bicyk
lovať som sa učil na požičanom stroji. 
Ten môj prvý vlastný bol detský Pionier, 
ktorý mi rodičia zaobstarali už ojazde
ný. Ale najradšej som mal „trojštvrťo
vý” bicykel, ktorý som si sám poskladal  
z náj dených komponentov. Rám mal 
ťažký, oceľový. Za frontu sa na ňom 
možno ešte prevážali partizáni. Bicy
kel nemal žiadne zbytočnosti, ako sú 
blatníky, cingáč, svetlá či odrazové sklá, 
prí davnú brzdu... Natrel som ho tehlo
vou matnou farbou. Niežeby sa mi pá
čila, ale bola poruke. Farba ešte ani 
ne uschla, už som na ňom lietal. A bol 
zo mňa hotový frajer. Vtedy som bol 
možno piatak na základnej škole. Vy
držal som s ním až do matúry. Potom 
som presedlal na otcov čierny bicykel 
poľskej výroby značky Universal. Bol 
to najdlhší bicy kel v strednej Európe 

(a dodnes je). Bežne som na jeho rúre 
vozieval frajerky, kamarátov, demižóny 
vína... Fakt univerzálny stroj. Dokonca  
i hudobný kritik Honza Rejžek sa v ča
sopise Melodie zmieňuje o mojom bi
cykli. Páčilo sa mu, ako išiel do Pezinka 
na Koncert mladosti v roku 1977 naj
skôr taxíkom, potom lietadlom z Prahy 
do Bratislavy, odtiaľ do Pezinka opäť ta
xál a v Pezinku som ho vozil ja na rúre 
Universala. Otcovi tento bicykel nevy
hovoval (už nemal na rúre koho voziť), 
tak jazdil na starom maďarskom bicykli 
po dedovi Tonkovi.

Obidva bicykle (môj poskladaný aj 
Universal) sú dodnes funkčné a jazdíme 
na nich, keď sme na našej drevenici v 
dolnom Liptove. Mojím ďalším chalu
párskym bicyklom je Ukrajina, ktorú 
mi predal Jano Butko za 500 Kčs (ko
rún československých). Asi to bolo zo 
zúfalstva, že Ukrajinu musel ťahať i do
lu kopcom. Dodnes na ňom jazdia len 
nadupaní návštevníci našej chalupy. 
Tento bicykel je pozváraný hádam z le

šenárskych rúrok (a to je zasa najťažší 
stroj z mojej bicyklovej stajne).

Už dlhé roky jazdím na značke Fa
vorit z roku 1961. Bicykel som dostal 
ako svadobný dar od svokrovcov. Keď 
som bol na pytačkách u nich v Brusne, 
videl som na hnoji vyhodený pretekár
sky Favorit a vyslovil som prianie, že 
by som ho chcel, že ho dám dohroma
dy... Do Pezinka na svadbu prišiel au
tobus plný svadobčanov a nezabudli 
ani na svadobný dar. No mohli ho as
poň umyť... Bol ufúľaný aj s patričným 
odorom... Zreparoval som ho, už nie

koľkokrát prešiel prestavbou, ale furt je 
to môj verný kámoš. Hovorím, že je to 
krčmový bicykel. Keď ideme okolo krč
my, sám od seba zastaví, no a to pivko  
si musíš dať, chceš alebo nechceš.

Bicykel mi dodnes slúži okrem vo
zenia sa aj na dovoz všakovakého ná
kladu (demižóny, nákupy, fľaše) vďaka 
nosidlám a integrovaným taškám. Ale 
aj tak som najkrajší náklad na bicykli 
videl ešte v detstve v Nedede. Bol ním 
obrovský sumec. Rybu chytil, nazvime 
ho Pištabáči, čo býval poniže nás. V ži
vote som nevidel takú veľkú rybu. Ví
ťazoslávne ju niesol prevesenú cez vá  
zu (rúru) bicykla po našej ulici. S hlavou  
na jednej a chvostom na druhej strane 
sa dotýkala prašnej hradskej a my šar
vanci sme v húfe asi desiatich ufúľan
cov išli obdivne za ním. Ten výjav sa 
sil no podobal na krysařa, ako ide sláv
nostne so svojou píšťalkou a za sebou 
ťahá zástup krýs. My sme boli tie krysy. 
Nie však skutočné krysy, len skutoční  
závistlivci, čo sme na udicu chytili na
naj výš ostrieža v našom Vágu (Váhu). 
Pištabáči vedel, že mu závidí celá ulica, 
a preto si aj veselo cingal na tom svo
jom bicykli. Cingal si on nie na takom 
obyčajnom cingáči, ale na parádnom. 
Keď potiahol remienkom, koliesko cin
gáča sa oprelo o plášť predného kolesa  
a spustilo ten najkrajší cingot, aký sa  
mi vryl do pamäti.

Paľo boriš, z pripravovanej knihy. 
Foto: archív mestského múzea 

v Pe zinku

Guláš párty u seniorov
V  Klube dôchodcov v  Grinave sa po prestávke 

vynútenej pandémiou seniori opäť stretli na svo
jom obľúbenom každoročnom podujatí Guláš párty. 
V stredu 18. augusta na nádvorí pred Denným cen
trom navarili vynikajúci guláš a potešili sa pri dycho
vej hudbe Grinavanka, ktorá je pravidelným hosťom 
tohto podujatia. Seniori medzi sebou privítali aj pani 
Adrianu Strečanskú, vedúcu Zariadenia opatrovateľ
skej služby mesta Pezinok. Ako uviedla pani Zitka 
Joklová, vedúca Klubu dôchodcov, verí, že najťažšie 
obdobie, keď sa nemohli stretávať, už majú za sebou. 
Grinavskí dôchodcovia rešpektujú všetky opatre
nia v súvislosti s pandémiou, sú zaočkovaní a preto 
môžu plánovať ďalšie spoločné podujatia.

otvorenie školského roka 2021/2022
Dňa 2. septembra sa otvorili brány našej školy pre 

nových aj staronových žiakov. Vedenie školy osobne 
privítalo dve triedy prváčikov, ktorí s obavami, ale aj  
očakávaním vstupovali do školy spolu s rodičmi. No
vý školský rok sme po dlhom čase otvorili bez ob me
dzení, za dodržania všetkých bezpečnostných a pro
ti epidemických opatrení. Riaditeľka Základnej školy 
s materskou školou Orešie Gabriela Fornerová spolu 
s kolegami dúfa, že táto situácia vydrží čo najdlh šie 
a deti aj žiaci sa budú naďalej stretávať na pôde školy.

Prázdniny v GrinGe
V centre pre deti a mládež GrinGa sa počas dvoch 

turnusov v  júli a v auguste uskutočnil denný letný 
tábor. Pestrý program, veľa hostí z rôznych oblastí, 
športovania, hier, tvorenia,  letnej zábavy a  spoloč
ných piknikov s rodičmi absolvovalo celkom 81 detí. 

stôl do Glejovky
S finančnou podporou Malokarpatskej komunit

nej nadácie REVIA zrealizovala Občianska inicia
tíva Grinava projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť 
priestor na spoločné stretávanie sa, tvorenie, hry 
a športovanie predovšetkým pre deti v rómskej ko
munite v Glejovke. Po rôznych zvažovaniach a návr
hoch bol napokon pri komunitnom centre v Glejovke 
umiestnený betónový stôl, vhodný na stolný tenis 
a rovnako aj na rôzne iné aktivity. Cieľom tohto pro
jektu je prehĺbenie kontaktov detí z tejto komunity 
s majoritou, podnetné trávenie voľného času a nefor
málne vzdelávanie.

šarkaniáda
Občianska iniciatíva Grinava pozýva na tradič

né jesenné podujatie Šarkaniáda, ktoré sa uskutoč
ní v grinavskom chotári na lúke neďaleko druhého 
grinavského jazera v nedeľu 26. septembra od 15. h. 
Okrem púšťania pestrofarebných šarkanov je pláno
vaná aj spoločná opekačka. Každý juniorský účastník 
podujatia dostane sladkú odmenu. Keďže podujatie 
je viazané na vhodné počasie, aktuálne informácie 
o termíne sledujte na FB profile Aktivity Grinava.

text a foto: eva Pilátová 

Tvorenie pri jednom stole
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 o bicykloch
opäť udeľujem nobelovu cenu. Prvú som udelil vynálezcovi trička a tú 
druhú by som isto udelil tomu, kto vyhútal bicykel. milujem ho, pretože 
ma dovezie, kam chcem, nemá žiadne nároky, nepýta benzín, na ňom som 
neobmedzený, jazdím si po cestách i necestách a bicyklovanie je dokonca 
zdraviu prospešné. apropo, kdesi som počul, aký veľký rozdiel je medzi 
cyklistom a bicyklistom. cyklista je pretekár, ktorý šliape do pedálov s 
víziou vyhrať dáku cenu. naproti tomu bicyklista si jazdí len tak z pasie, 
ide na bicykli na pivo, vozí sa na ňom do práce – nie je to žiadny športovec.

Cyklistický pretekár Stanislav Kanka na pezinskom námestí v obkľúčení fanúšikov. Koniec 50. 
rokov 20. storočia. 

Štefánikova ulica v roku 1984
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Organizátori projektu, pezinskí kapucíni, chceli 
po čase sociálneho odlúčenia a lockdownov vytvoriť 
projekt, ktorý by viedol k obnove spolupatričnosti 
ľudí, ktorí k nám prichádzajú, pomocou spoločných 
aktivít zameraných na budovaní spoločného diela.

Cieľom a dielom bola snaha o skultúrnenie zane
dbaných, chátrajúcich priestorov v  kláštore vlast
ným vkladom dobrovoľníkov, s  následným dlho
dobým využívaním týchto priestorov pre možnosti 
vzájomného stretávania sa. 

Niektorí ľudia projekt podporili milodarom, iní 
sa aktívne   zapojili do priamej a náročnej práce na 
spo ločnom diele obnovy spoločenských priestorov  
v kláštore. Prác sa zúčastnilo vyše 100 dobrovoľní
kov, približne tretinu tvorili mladí a študenti, ostatní 
boli ľudia v strednom, ale i dôchodkovom veku. Ne

dbali na nepohodlie, ale si vyhrnuli rukávy a pustili 
sa do práce.

Významnou súčasťou projektu a túžbou organi
zátorov bolo, aby vynovené, skultúrnené priestory 
boli následne k dispozícii na rôzne aktivity, nielen 
duchovného, ale i charitatívneho charakteru, ktoré 
presiahnu záujem a hranice veriacich.

Projekt vo veľkej miere podporila Malokar pat ská 
komunitná nadácia REVIA, ale i Kapucíni na Sloven
sku a viacerí individuálni  darcovia a podporovatelia. 
Všetkým darcom, podporovateľom i dobrovoľníkom 
zo srdca úprimne ďakujeme!        bratia kapucíni

SPEKTRUM

leto vo vinici ubehlo ako voda 
a začína sa najkrajšie obdobie nie-
len pre vinohradníka, ale aj pre 
labužníkov burčiaku. chotár žiari 
všetkými farbami, vinohradníci 
sa konečne dočkali výsledku svo-
jej celoročnej práce.

Posledných osem rokov však nebolo 
vôbec jednoduchých a  situácia sa stále 
zhoršuje. Napriek veľmi ťažkým pod
mienkam, ktoré pezinskí vinohradníci 
mali, sa podarilo dopestovať množstvo 
krásneho, kvalitného a  zdravého hroz
na.  Práca vinohradníkov je síce krásna, 
ale veľmi ťažká a má množstvo nástrah, 
napríklad premnoženú divú zver.

Kvôli chladnejšej jari sa vinič prebudil 
s približne dvojtýždňovým oneskorením 
oproti minulým rokom, čo je v podstate 
normálne obdobie v priemere za posled
ných 50 rokov. Pri rašení čakala vino
hradníkov prvá skúška menom siatica 
oziminová. Táto dáma (húsenica) vyráža 
v noci na lov očiek na ťažni a vyžiera ich 
až do úplného tla. Jedinou efektívnou  
zbraňou v tomto období, keďže rast no
vých výhonov je veľmi rýchly, sú len kon
taktné postreky, ktoré sú účinné iba pri  
aplikácii v noci. V tejto skúške sme v Pe
zin ku akotak obstáli, ale vyčíňanie siati
ce v rašiacom vinohrade je vidieť aj voľ
ným okom.

ohrady pred zverou, kto zvíťazí?
Hmyz však nie je jediný problém, s 

ktorým sa pezinský vinársky chotár pa
suje. Je ním aj premnožená zver, ktorá 
žerie mladé výhony a  neskôr i hrozno. 
Následok „hýrenia” divej zveri je viditeľ
ný aj pre oko bežného návštevníka. Vino
hradníci sa snažia hrozno ochrániť, pre
to osadili elektrické ohradníky, prípadne 
pletivové ploty, ktoré čiastočne uchránia 
úrodu, na ktorej pracujú celý rok.

Elektrické ohradníky síce fungujú, ale 
divá zver je z roka na rok prefíkanejšia a 
nachádza nové spôsoby, ako ich preko

nať. Pravidelne sa stáva, že niektorým 
ľudom je divej zveri ľúto (premnožená 
dančia, diviačia a  srnčia zver) a poško
dzujú elektrické oplotenia. Pritom si ne
uvedomujú, že väčšina zveri sa zamotala 
do elektrickej ohrady a  potom uhynula 
práve preto, že ohrada je poškodená a ne
funkčná. 

Mimochodom, viete o  tom, že dan
čia zver je pôvodne parkovou zverou  
a bola sem privezená v polovici 20. sto
ročia? Je to invazívny druh, ktorý vytlá
ča pôvodné druhy ako srnčia a  jelenia 
zver. Dančia zver má najväčšiu zásluhu 
na tom, že naše lesy sa nedokážu priro
dzene a ani umelo regenerovať. Je natoľ
ko premno žená, že dokáže zožrať všet  
ky mladé stromčeky. A to isté robí aj vo 
vinohradoch. Vinice, ktoré nie sú ohra
dené, najmä v prílesných oblastiach, sú 
dnes spustošené na nepoznanie. Oplo
tenia vinohradov sú síce neestetické, ale 
pre život vinohradu nevyhnutné. Lesní
ci aj vinohradníci a poľnohospodári pre
to často utrpia prehru s  premnoženou 
zverou.

rešpektujme sa 
Pomaly prichádza obdobie oberačky 

a  dozrievania hrozna.  V  tomto období 
sa zintenzívňuje aj ochrana pred pre
množenou zverou a  nedisciplinovanými 
návštevníkmi vinohradov, ktorí často 
bagatelizujú krádeže nielen hrozna, ale 
aj materiálu, ktorý vinohradníci potre
bujú k  pestovaniu viniča. Fenoménom 
dnešnej doby vo viniciach v  Pezinku je 
zvýšená turistika a  rekreácia, ktorá má 
neraz za následok vzájomné nepochope
nie sa a aj konflikty medzi návštevníkmi 
a vinohradníkmi. 

Radi by sme uviedli na správnu mie
ru spoločenských pojmov, že pezinské 
vinice nie sú relaxačnou zónou a ani le
soparkom. Je to priemyselnoproduktív
na oblasť s výrobným prostredím, ktorá 
slúži v  prvom rade vinohradníkom pri 
ich vinohradníckej činnosti a  až potom 
návštevníkom vinohradov. Pred vstupom 
do areálu vinohradov je osadená tabuľa 
Zákaz vjazdu motorovým vozidlám iným 
ako majiteľom vinohradov a užívateľom. 
Táto značka má chrániť vinohrady a úro

du ich majiteľov pred odcudzením. Nie 
je osadená preto, že ide o rekreačnú ale
bo pešiu zónu, aj keď môže navodzovať 
mylný dojem pešej zóny. Komunikácie 
boli vybudované pre účely obsluhy viníc, 
nie ako pešia zóna. Aj keď sú dnes všetky 
komunikácie v majetku mesta, vznikli zo 
súkromných pozemkov vinohradníkov, 
ktorí sa ich vzdali práve preto, aby sa za
chovali obslužné cesty k viniciam. Aj keď 
sa vinohradníci radi pýšia svojou prácou 
a  remeselným umom medzi návštevník
mi vinohradov, je potrebné si uvedomiť, 
že stále sú návštevníkmi vo vinohradoch 
(produktívna zóna), a nie rekreantmi  
v rekreačnej oblasti.

Chceme upozorniť a  zároveň sa vo
pred ospravedlniť za možné využívanie 
zvukových efektov vo vinohradoch, kto
ré vinohradníci používajú na plašenie 
nielen divej zveri, ale aj prilietajúcich 
škorcov – tie vedia v priebehu pár minút 
zlikvidovať úrodu, na ktorej vinohradník 
pracoval celý rok.

Čaká nás nádherná, farebná, ale aj ťaž
ká jeseň vo vinohradoch, a preto prajeme 

vinohradníkom veľa príjemných a usmia
tych návštevníkov.

za zPvv michal Pavelka,
foto: archív m.P.

 Prichádza oberačka, vrchol  práce vo viniciach

Ohradníky poškodené zverou Ožer budúcej úrody

»

Adoptujte si píšťalu 
vzácneho organa

otvorme sa okoliu, zmeňme seba, alebo 
aktívne leto v kláštore kapucínov

v  súčasnosti prebieha reštau-
rovanie historického or gana 
martina šaška ml. postavené ho 
ako majstrovské dielo v  ro ku 
1863 tak, aby na 160. výročie 
jeho inštalovania (2023), opäť 
rozozvučal priestor farského 
kostola nanebovzatia Panny 
márie v Pezinku.

Ak chcete podporiť obnovu toh
to vzácneho hudobného nástroja,  
môžete si symbolicky adop tovať jeho 
píšťalu prostredníctvom webovej 
stránky farnos ti Pezinok https://
pezinok.fara.sk/adopcia-pistal/ 
alebo príspevkom na špeciálne zria
dený účet s číslom sk16 7500 0000 
0040 2807 4720. Ďakujeme, že aj va
ším prispením budú znieť tóny tohto 
kráľovského nástroja čo najskôr.

rkc, farnosť Pezinok

toto leto bolo v kláštore kapucínov v Pezinku netradične rušno. v priestoroch kláštornej 
záhrady a priľahlých objektov sa stretlo viac ako sto ľudí rôzneho veku, záujmov a naladenia 
pri realizácii projektu otvorme sa okoliu, zmeňme seba.

»

 Do Malých karpát sa
 pomaly hlási jeseň
 a s ňou aj oberačky

Onedlho budú rozvoniavať muškáto
vé vône burčiakov na každej ulici. Keďže 
ani tento rok nám Vinobranie nehrozí, 
mnohí z nás budú vychutnávať a mudro
vať okolo burčiakov v chládku pivníc, na 
lavici pod pitvorom alebo len tak doma, 
v kuchyni. Po mnohých vlastných skúse
nostiach by som chcel apelovať hlavne na 
mládencov a dievčence, aby boli pri pi  
tí burčiaku opatrní. Táto pezinská „ma
linovka” sa pri rýchlej či nadmernej kon
zumácii ľúbi vypomstiť. Nakoniec, načo 
toľko rečí, hádam postačí aj básnička 
z ľu dovej tvorby:

 Mladý vrabec
Roscuchaný mladý vrabec
Dostal chut na hrozna strapec
Nedbal on na tatka rady
Vlecel medzi vinohrady
Dzobel zrnko – Boží dar
Potom skúsil ešče pár

Zabudel ten operenec
Že si chystá frišký konec
Lebo prespal školený
Na tému o kvasený
Zabudel ten sprostý fták
Čo za zradu je burčák

Začlo mu to kysnút v bruchu
Smrt a peklo vidzel v duchu
Jak vidzel svet naruby
Padel kočke do huby
Pamatajte na to chlapci
Už to vedzá šeci vrapci!

lajo slimák

»
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malokarpatské múzeum v Pezinku oslávilo vo štvrtok 16. 
sep tembra svoje 60. narodeniny. Pri tejto príležitosti sa 
v evanjelickom kostole v Pezinku konala slávnostná aka-
démia.

Slávnosť potom pokračovala v priestoroch múzea otvorením dote
raz neprístupného, čerstvo zrekonštruovaného podkrovia a  výstavy  
Ex voto – Z vďaky. Jej hlavnou myšlienkou je poďakovanie zakladate
ľom múzejníctva v Pezinku, šíriteľom a uchovávateľom kultúry, ktorá  
v každej dobe ľuďom poskytuje priestor pre pokoj a návrat ku koreňom.

Múzeum bolo založené 17. októbra 1960. Oslava tohto okrúhle
ho výročia sa pre zlú epidemickú situáciu odložila o rok. Pre verejnosť 
otvorilo múzeum po prvý raz  svoje brány až 22. septembra 1961, a te 
 da jubileum má aj tento rok.

text a foto: -dm-

KULTÚRA

»

sobota 2. 10.
17.00 –  raya a posledný drak   

USA 2021, anim., 107‘, SD, 7+, 5 €
19.30 –  správa   

SR 2020, dráma 94‘, OV, 15+, 5 €

nedeľa 3. 10.
17.00 –  100 % vlk   

Austrália 2020, anim., 96‘, SD, MP, 5 €
19.30 –  minúta večnosti  

ČR 2021, horor, 81‘, OR, 12+, 5 €

Utorok 5. 10.
19.30 –  Útek za hranice  

Pezinský FK, Nórsko 2020, dobro  
družný, 95‘, SD, 7+, 5 €, 3 €

streda 6. 10.
19.30 –  shang-chi: legenda o desiatich  

prsteňoch   
USA 2021, akčný fantasy, 120‘, ST,  
12+, 5 €

štvrtok 7. 10.
19.30 –  Prvok, šampón, tečka a karel 

ČR 2021, komédia, dráma, 117‘, OV,  
15+, 5 €

Piatok 8. 10.
19.30 –  karel   

ČR 2020, dok., 127‘, OV, 12+, 5 €

sobota 9. 10.
17.00 –  myši patria do neba  

ČR/SR 2021, anim., 87‘, SD, MP, 5 €
19.30 –  nie je čas zomrieť  

USA/VB 2020, akčný triler, 163‘, 
ST, 15+, 5 €

nedeľa 10. 10.
17.00 –  luca   

USA 2021, anim., 100‘, SD, 7+, 5 €
19.30 –  zbožňovaný   

ČR 2021, komed. dráma, 99‘, OV, 
12+, 5 €

Utorok 12. 10.
19.30 –  iná svorka + milý tati  

Pezinský FK, SR/Maď., 2020, drá  
ma, 111‘, ST, 15+, 5 €, 3 €

streda 13. 10.
19.30 –  supernova   

VB 2020, dráma, 93‘, ČT, 12+, 5 €

štvrtok 14. 10.
19.30 –  Festival pána rifkina  

USA 2021, komédia, 92‘, ČT, 12+, 5 €

Piatok 15. 10.
19.30 –  venom 2: carnage prichádza 

USA 2020, akčný scifi, 120‘, ST, 
15+, 5 €

sobota 16. 10.
17.00 –  labková patrola vo filme 

USA 2021, anim. komédia, 88‘, SD,  
MP, 5 €

19.30 –  karel   
ČR 2020, dok., 127‘, OV, 12+, 5 €

nedeľa 17. 10.
17.00 –  krúdovci: nový vek  

USA 2020, anim., 95‘, SD, MP, 5 €
19.30 –  láska na špičkách  

ČR 2021, romantická komédia, 
93‘, OV, 12+, 5 €

Utorok 19. 10.
19.30 –  rekonštrukcia okupácie 

Pe zinský FK, ČR/SR 2021, dok., 
100‘, OV, MP,  5 €, 3 €

streda 20. 10.
19.30 –  známi neznámi  

SR 2021, komédia, 95‘, OV, 12+, 5 €

štvrtok 21. 10.
19.30 –  nie je čas zomrieť  

USA/VB 2020, akčný triler, 163‘, 
ST, 15+, 5 €

Piatok 22. 10.
19.30 –  duna   

USA 2020, scifi, 155‘, ST, 12+, 5 €

sobota 23. 10.
17.00 –  vlk a lev   

Fr. 2021, rodinný, 99‘, SD, MP, 5 €
19.30 –  Posledný súboj  

USA 2021, histor., 152‘, ST, 12+, 5 €

nedeľa 24. 10.
17.00 –  ron má chybu  

USA 2021, anim., 95‘, SD, MP, 5 €
19.30 –  zelený rytier  

USA/Írsko 2020, dráma, 125‘, ST, 
15+, 5 €

Utorok 26. 10.
19.30 –  Quo vadis, aida?  

Pezinský FK, Nem./Fr., 2020, drá
ma, 101‘, ČT, 15+, 5 €, 3 €

streda 27. 10.
19.30 –  venom 2: carnage prichádza
  USA 2020, akčný scifi, 120‘, ST, 

15+, 5 €

štvrtok 28. 10.
19.30 –  duna 3d   

USA 2020, scifi, 155‘, ST, 12+,  
6 €

Piatok 29. 10.
19.30 –  Jan Werich   

ČR 2021, dok., 105‘, OV, 12+, 5 €

sobota 30. 10.
17.00 –  100 % vlk   

Austrália 2020, anim., 96‘, SD, MP,  
5 €

19.30 –  halloween zabíja  
USA 2021, horor, 105‘, ST, 15+, 5 €

nedeľa 31. 10.
17.00 –  rodina addamsovcov 2
  USA/VB 2021, anim., 95‘, SD, MP,  

5 €
19.30 –  Parožie   

USA 2020, horor, 99‘, ST, 15+, 5 €

zmena ProGramU vyhradenÁ! 
viac na www.kinopkcpezinok.sk.

digitalizáciu Pezinského kina finančne podporil a uvádzanie filmov finančne podporuje audiovi zuálny fond.

v priestoroch pezinského kina dodržiavajte aktuálne protipandemické opatrenia a pokyny personálu. Ďakujeme!
kino Pezinok – október 2021

sd – slovenský dabing, čd – český dabing, 
st – slovenské titulky, čt – české titulky,  
ov – originálna verzia, 12+ – odporúčaná 
prístupnosť

Program PkC – október 2021
Piatok 1. 10. o 18.00 h
Príbeh hudby na cestách
Čo je užasné na spievaní? Aký význam 
má hudba? Na koncerte zaznejú skladby 
slovenských autorov.
Účinkuje: Bratislavský chlapčenský zbor 
(veľká sála)

Pondelok 4. 10. o 17.00 h
Pohľady na obľúbené miesta – verni
sáž výstavy obrazov insitnej maliarky 
JUDr. Aleny Polakovičovej (minigaléria) 
sobota 9. 10. o 9.00 h
Pezinský modrák
ii. regionálna vý stava húb
Poradňa, výstava, hubársky trh, hodino
vý kuchár – všetko k tématike hubárčenia 
Hl. organizátor: Mesto Pezinok, GEO
PARK, PKC (spoločenská sála, dolný fo
yer DK)

nedeľa 10. 10. o 17.00 h
animatUs – repríza koncertu spevác
keho zboru pri príležitosti 5. výročia 
vzniku (malá sála)

streda 13. 10. o 16.00 h
slávnostná promócia absolventov  
akadémie tretieho veku ročník 
2020/2021
Hl. garant: Mesto Pezinok (veľká sála)

sobota–nedeľa 16.–17. 10.
Pezinský strapec – 47. ročník medzi - 
národnej súťaže v spoločenskom 
tanci.
Organizátori: KST Petan,TC Charizma 
v spolupráci s PKC (spoločenská sála) 

streda 20. 10. o 15.00 h
Úcta k starším – posedenie s kultúrnym  
programom (spoločenská sála)

štvrtok 21. 10. o 8.00 h
odber krvi
Organizátor: Slovenský červený kríž MO 
Pezinok (salónik)

Utorok 26. 10. o 9.00 h, o 11.00 h
Povedzme to nahlas – predstavenia 
pre SŠ
Účinkuje: Divadelné centrum Martin 
(veľká sála)

1. 8.–30. 10. (predĺžené)
Piati veteráni – výstava série malých 
motocyklov Jawa Pionier zo súkromnej 
zbierky (dolný foyer DK Pezinok)

4. 10.– 4. 11.
Pohľady na obľúbené miesta – výsta
va obrazov insitnej maliarky JUDr. Ale
ny Polakovičovej (minigaléria)

výstavy:

Dychová hudba Grinavka rozdáva 
svojou hudbou radosť už neuveriteľných 
100 rokov. Svoju storočnicu oslávila so 
svojimi priaznivcami na festivale dycho

vých hudieb Grinavanka fest, ktorý sa 
uskutočnil 11. septembra v Grinave.

Od založenia dychovky dvanástimi  
nadšencami v roku 1921 s prvým kapel ní

kom pánom Ježíkom je Grinavanka stáli
cou kultúrnej scény v Pezinku a úspešne 
reprezentuje svoje mesto doma i v zahra
ničí. Na svojom konte má i viacero CD 
nosičov, z  ktorých najnovší, s názvom 
Grinavanka hrá…, s  novými pesnička
mi je práve vo výrobe a podľa kapelníka 
a umeleckého vedúceho Petra Federa by 
mal vyjsť do konca roka. Fanúšikov pote
šia i novou knihou. Dychová hudba je dr
žiteľom Medaily za zásluhy a rozvoj mes
ta Pezinok aj Pamätnej plakety primátora 
mesta Pezinok. 

DH Grinavanka svoje jubileum oslá
vila v spoločnosti dychových hudieb Šar
fianka z Blatného, Májovanka z  Holíča 
a Moravská Veselka zo Sušíc u Přerova. 
Grinavanke prajeme, aby jej to hralo tak 
ako doteraz ešte ďalších sto rokov!

25. narodeniny obľúbeného poduja
tia sprevádzala príjemná nálada a letná 
atmosféra. V Dome kultúry prebiehala 
tradičná Malokarpatská výstava a bur
za minerálov, fosílií a drahých kameňov, 
kde sme mohli vidieť vzácne poklady 
Zeme. Vonku nielen deti ryžovali zlato, 
hľadali meteority, objavovali fosílie, skú
šali si náročnú prácu s hrnčiarskym kru
hom a maľovali svoje predstavy o Per
moníkovi a krásach podzemia. Podujatie 
okrem bohatého sprievodného progra
mu predstavilo prvýkrát aj najmenšiu 
výstavu s názvom Permonícka Venuša, 
kde si ju všetci mohli dôkladne pozrieť 
a dozvedieť sa o nej mnohé zaujímavos
ti. Návštevníci s pôžitkom ochutnávali  
chtelnický chlebík, správne osolený mor
skou soľou, v tvare amonitu, ktorý bol  

s láskou upečený práve na túto príle
žitosť a stretol sa s veľkým úspechom. 
Pred kultúrnym domom sme si mohli 
pozrieť interaktívnu prezentáciu sloven
ských a českých geoparkov, kde sa pred
stavil Geopark Malé Karpaty, Geopark 
Banská Bystrica, Geopark Železné hory 
a Geopark Krajina Břidlice. Za zmienku 
stojí aj výborná prezentácia Mente et 
Malleo, kde sa prezentovali aktivity ge
ológov zo Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra. 

Z celého srdca ďakujeme všetkým 
náv števníkom a partnerom, vďaka kto
rým sa môžeme každý rok zlepšovať  
a prinášať vám nové zážitky a poznanie, 
a tešíme sa na vás opäť v budúcom roku.

mgr. andrea heldová, barbora, n. o.,
foto: eva amzler

 Permoník odkrýva taje 
 podzemia už 25 rokov

 knižnica vyhlásila víťazov 
 Letnej pošty

Grivanka hrá 100 rokov!

Malokarpatské múzeum oslávilo 60. výročie

Exponáty na výstave Ex voto

Deti si skúšajú prácu s hrnčiarskym kruhom.

malokarpatská knižnica v Pezin-
ku cez prázdniny nezaháľala. 
okrem podujatí, ktoré celé leto 
pripravovala pre deti, vyhlásila  
aj súťaž letná pošta.
Počas celých prázdnin mohli deti po

sielať pozdravy z prázdnin, a tak do kniž
nice prišlo množstvo pozdravov z tábo

rov, výletov, pobytov u starých rodičov. 
Niektoré s textom, niektoré ilustrované, 
všetky veľmi zaujímavé. Začiatkom sep
tembra sme si v knižnici spolu sadli a pus
tili sa do ťažkého hľadania prác, ktoré  
ocení me. Víťazné práce získali hodnotné 
kniž né ceny. Zoznam výhercov nájdete 
na webe knižnice kniznicapezinok.sk.

»
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»

Gejza löwy (*1914)
Löwyovci žili v dome na Seneckej uli ci 

(dnes Meisslova) a živili sa veľko obcho
dom s vínom. V závere 30. rokov na vlast
nej koži zakúsili narastajúcu vlnu anti  
se mitizmu. V ich dome sa počas tzv. po
strkovej akcie (no vember 1938) odohrala 
razia príslušníkov Hlinkovej gardy, ktorí  
mu zhabali hotovosť vo výške 10 000 ko
rún. Najstarší syn Löwyovcov Gejza v tom  
čase už nežil doma. V  roku 1935 sa od
sťahoval do Palestíny, odkiaľ jeho kroky 
viedli do Anglicka. 23. novem bra 1939 sa 
prihlásil do československej zahranič nej 
armády, kde ho zaradili do pešieho pluku. 
Na bojisku zotrval kvôli dlhodobým zdra
votným problémom len pár mesiacov 
a  v  závere júla 1940 ho premiestnili do 
zálohy. Odporúčali mu vykonávať rôzne 
pomocné služby ako šofér (čo bolo jeho 
pôvodné zamestnanie) alebo kancelárska 
sila. Jeho ďalší osud nám nie je známy. 
Predpokladáme, že bol jediným z rodiny, 
kto nezomrel v koncentračnom tábore.

ludvík mandelík (*1914)
Narodil sa v  Pezinku, no domovskú 

príslušnosť mal v  obci Špačince (okres 
Trnava). Pred vojnou pracoval ako gar
biar. Do československej zahraničnej ar
mády vstúpil 6. marca 1940 a za radili ho  
k telegrafnej rote vo Francúzsku v hod
nosti čatára. Po reorganizácii českoslo
venských jednotiek vo Veľkej Británii bol 
zaradený k štábnej rote. Na jar 1941 ab

solvoval kurz vojenských vodičov. Po
dobne ako mnohí jeho spolubojovníci, 
aj on sa v cudzine zaľúbil a v novembri 
1943 oženil. Na front odišiel na prelome  
augusta a  septembra 1944 ako veliteľ 
drôtovej čaty Spojovacej roty Českoslo
venskej samostatnej obrnenej brigády. 
Po návrate do vlasti v  druhej polovici 
mája 1945 ho menovali rotmajstrom te
legrafného vojska v zálohe.

Dňa 27. mája 1945 sa počas vy chádz
ky nešťastnou náhodou strelil do brucha 
vlastným samopalom stengun. Nasledu
júci deň podľahol zraneniam (poškodená 
pečeň a  strata veľkého množstva krvi) 
v  americkej poľnej nemocnici v  Sušici. 
Pochovali ho na miestnom cintoríne.

Mandelík bol držiteľom vyzname
naní: Československá voj. pamätná me
daila so štítkom F – VB, Českoslo venská 
voj. medaila Za zásluhy II. stupňa a Čes
koslovenská voj. medaila Za chrabrosť.

michal maslovič (*1920)
Michal opustil Pezinok spolu s kama

rátom Ignácom Nayom v  novembri 
1939, aby mohli vstúpiť do zahraničnej 
československej armády. Ich cesta bola  
mimoriadne napínavá, dvakrát ich po
čas nej zatkli, raz dokonca uväznili. Ich 
túžba ujsť do zahraničia bola silnejšia 
a napokon sa dostali do libanonského  
Bejrútu, odkiaľ sa doplavili až do fran
cúzskeho Marseille a  vstúpili do armá
dy. Po francúzskej kapitulácii sa spolu 

s ďalšími príslušníkmi jednotky prepla  
vili na lodi Mohamed Ali el Kebir do  
anglického Liverpoolu. Najskôr ich uby
tovali v  stanovom tábore v  Cholmon  
deley, kde Michala zara dili do štábnej 
roty 1. československej brigády. Začiat
kom roka 1941 ho preradili do motoes
kadróny štábnej roty. Michal počas voj
ny dosiahol hodnosť rotného ašpiranta 
na podporu číka pechoty v zálohe a bol 

držiteľom Československej voj. pamät
nej medaily so štítkom F – VB.

kurt reisner
Reisnerovci bývali v  jednom z bytov 

v Tureckom dome, na jeho prízemí mali 
obchod s módnym a strižným tovarom. 
Hlava rodiny, Šimon, bol predsedom 
miestnej Židovskej náboženskej obce.

Prirodzene, ani túto rodinu neobišli 
opatrenia zamerané proti židovskému 
obyvateľstvu. To boli pravdepodobne aj  
dôvody, ktoré priviedli 63ročného Ši
mona s  20ročným synom Kurtom 
k  roz hodnutiu emigrovať v  rámci zá
chrannej akcie Arona Grünhuta v júli 
roku 1939 do Palestíny. V polovici júla 
1942 tam Kurt vstúpil do českosloven
skej zahraničnej armády a  stal sa prís

lušníkom ľahkého protilietadlového 
pluku. V lete 1943 prišiel na lodi Maure
tania do Anglicka, kde bol pridelený k 1. 
rote motorizovaného práporu.

Kurt počas vojny dosiahol hodnosť 
slobodníka, bol držiteľom Českosloven
skej voj. pamätnej medaily 1943 so štít
kom VB – SV, medaily Africa Star a Star 
1939 – 45.

vladimír (aladár) Weiss (*1911)
V Pezinku žilo viacero rodín Wei ssov

cov. Jednou z nich bola rodina Šalamúna, 
ktorý sa sem priženil a v rokoch 1910 – 
–1933 tu prevádzkoval ob chod s drevom 
a uhlím. Jeho syn Vladimír pracoval ako 
súkromný úradník v železiarstve. Prav
depodobne ešte pred vypuknutím vojny 
opustil vlasť. V máji 1940 sa prihlásil do 
čs. zahraničnej armády, kde ho zaradili 
do pešieho pluku. Neskôr ho umiestnili 
do československého ľahkého protilie
tadlového práporu. Keď v  závere roka 
1942 spojenci zatlačili jednotky Osi 
v  severnej Afrike do defenzívy, Čecho
slováci tu už do bojov nezasiahli a zane
dlho ich premiestnili do Veľkej Británie. 
Takto sa aj Vladimír dostal do Anglicka. 
Tam sa v  roku 1943 oženil s Pezinčan
kou Ruženou (Rózou) Pollákovou.

Vladimír sa po vojne aj s manžel kou 
a synom vrátil do Československa a usa
dil sa v Mariánských Lázních, kde sa ži
vil ako lakovač automobilov. Rodina tu 
zostala žiť až do jesene ro ku 1948, kedy 
emigrovali do Austrálie za Rozáliiným 
príbuzným.

ernest Weiss (*1914)
Bratia Ignác a Max Weissovci sa v Pe

zinku venovali obchodu s drevom a dre

vovýrobe, neskôr obchodovali s pá leným 
vápnom.

Starší Max býval aj s rodinou v do me  
na Seneckej ulici (dnes Meisslova). V ro
ku 1940 sa aj s manželkou vydal na cestu  
do Palestíny. Spolu s  ďalšími piatimi 
stov kami Židov ich tam mal doviezť sta 
rý riečny paník Pentcho. Bolo z toho dlhé 
a  náročné putovanie, pričom cieľ cesty  
dosiahli až po takmer štyroch rokoch.

Osudy ich potomkov poznáme len 
útržkovite. Ernest sa v auguste 1940 do
stal do Veľkej Británie a  slúžil v  česko
slovenskej zahraničnej armáde. Po vojne 
sa presťahoval do Austrálie. Ve noval sa 
farmácii, ktorú aj vyštudo val, neskôr sa 
pustil do obchodu s hod vábom.

Július hora Weissberger (*1917)
Aj manželia Samuel a  Tereza Weiss

bergerovci opustili Slovensko na lodi 
Pentcho. Samuel v bližšie nezistenom ča 
se zomrel v talianskom  tábore vo Fer

ramonti di Tarsia, kde internovali stro
skotancov z  Pentcha. Osud jeho man
želky nepoznáme. Manželia mali jed no 
dieťa, syna Júliusa. Ten vyštudoval ob
chodnú akadémiu v Bratislave a praco
val ako úradník i  zvárač kovov. Na Slo
vensku však nezostal a  za ne známych 
okolností sa mu podarilo emigrovať do 
Palestíny. 19. mája 1942 bol odvedený 
v  Haife a  pridelili ho k  ľahkému proti
lietadlovému pluku. Koncom februára 
1943 ho premiestnili k delostreleckému 
pluku. V prvej polovici augusta sa dostal 
do Veľkej Británie. Pricestoval na lo di 
Mauretania, na ktorej boli okrem ne
ho aj Pezin čania Kurt Reisner a Vojtech  
Jelínek. V Anglicku ho zaradili k 1. rote  
motorizovaného práporu. V marci 1945  
dosiahol hodnosť poručíka pechoty v zá
lohe. O  päť mesiacov neskôr si zme nil 
priezvisko na Hora. Po vojne sa vrátil do 
vlasti a v marci 1946 sa v Pezinku oženil. 
Jeho manželkou sa stala Valéria, dcéra 
Pezinčanov Igná ca a Heleny Weissovcov. 
Hodnosť poručíka v  zálohe mu odňali 
v  júli 1950. S manželkou sa vysťahoval 
do Izraela.

Július Weissberger Hora bol držite
ľom Československej voj. pamätnej me
daily 1943 so štítkom VB – SV, Českoslo
venskej medaily Za chrabrosť, medaily 
Africa Star a  Československého vojen
ského kríža 1939.

 helena Gahérová,
mestské múzeum v Pezinku,

foto: vojenský historický archív, 
fond kmeňové listy vojakov 

a poddôstojníkov; 
slovenský národný archív, 

fond slovenská tlačová kancelária
a archív idy nagyovej

mestské múzeum v Pezinku svojim návštevní-
kom v júni sprístupnilo výstavu činy, nie slová, 
mapujúcu československý západný odboj počas 
2. svetovej vojny. v  rámci nej predstavilo aj 
osudy Pezinčanov, ktorí za rôznych okolností 
opustili svoju domovinu a  v  radoch českoslo-
venskej zahraničnej armády bojovali na bojis-
kách vo Francúzsku, severnej afrike, blízkom 
východe či v  bitke o  britániu a  zúčastnili sa 
oslobodzovania európy po vylodení spojencov 
v normandii. mená viacerých z nich už poznáte 
zo stránok Pezinčana, v tomto článku by sme 
vám radi priblížili osudy ďalších pezinských 
rodákov, ktorí svoj život zasvätili boju za de-
mokraciu a slobodu vlasti. Ludvík Mandelík Kurt Reisner

Pezinok na dobovej fotografii z roku 1943 

 Pezinčania v západnom čs. odboji
 počas 2. svetovej vojny  [2]

Zo života československých vojakov v Cholmondeley
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www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca ŠKODA:

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

taXi Pezinok 
0940 76 73 71

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

www.vykupautomobilov.sk
osobné a nÁkladné aUtÁ

0917 09 52 14

GlazÚrovanie vaní
za prijateľnú sumu
so zárukou.
tel.: 0905 983 602

vn – Jazykové kUrzy
anglický a nemecký jazyk 

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

na zš Fándlyho Pezinok
2 hodiny týždenne celý školský rok 

2021–2022
Poplatok za kurz:

130 € (76 hodín) 1,70 €/h

Zápis sa uskutočnil 9. a 16. 9. 2021
ale

ešte sa môžete 
kedykoľvek prihlásiť

č. t.: 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

inzertné Podklady
do Pezinčana č. 10 redakcia
prijíma do 18. októbra.
cenník je online na adrese
Pezincan_cennik_inzercie_ 
_20200201_Final.pdf.

hľadáme pre klientov
nehnUteľnosti
na predaj a prenájom.
kontakt: 0905 47 03 34
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25. 9. 2021 uplynie jeden  
rok odvtedy, čo od nás 
navždy odišla naša dra
há mamička, svokra, ba
bička a prababička an na 
balcová. Kto ste ju po

znali, venujte jej, prosím, tichú spomien
ku. S láskou spomína smútiaca rodina.

Odišiel si tichučko, ako odchádza deň, 
v našich srdciach ostáva spomienka len. 
Tak snívaj ten večný sen a ver, 
že nikdy nezabudnem na ten smutný deň. 
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú 
viac ako ostatní. 
O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.

Dňa 20. 9. 2021 je druhé 
výročie, čo ma navždy 
opustil môj syn bohu-
slav baďura. Kto ste ho  
poznali, venujte mu ti
chú spomienku. Smútia

ca matka.

Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ho poznal, mal ho rád, 
nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k jeho hrobu 
kvety dáme 
a pri plamienku sviečky zaspomíname.

Dňa 24. 7. 2021 plynie 
22 rokov, čo nás navždy 
opustil bohuslav ba-
ďura. Odišiel si náhle, 
bez rozlúčenia, navždy 
osta neš v našich srd

ciach. Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 21. 9. 2021 sme si 
pripomenuli 6. výro
čie úmrtia našej drahej 
mamy, babky a prabab
ky Pavlíny blažekovej. 
Spomína syn s rodinou. 

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,  
tichú spomienku.

Dňa 13. 9. 2021 uply
nie 1 rok, čo nás navždy 
opustil náš drahý priateľ, 
kamarát Ján haden. 
Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomien
ku. Priateľka.

štefan Gabík, náš obe
tavý a  starostlivý otec. 
Tvoj život sa naplnil vo 
veku 57 rokov. Dňa 6. 
sep tembra 2021 sme si 
pri pomenuli 35. výročie 

Tvojho odchodu. Myslíme na Teba stále 
s  láskou, úctou a  vďačnosťou. Ďakuje  
me všetkým za tichú spomienku a mod
litbu.

Dňa 2. 9. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité  
91. narodeniny našej 
drahej mamy, babky, 
prababky a  praprababky 
emílie kinderovej, rod. 

Pagáčovej z  Cajle. S  láskou a  úctou na  
ňu spomína dcéra Mária, vnučky s man
želmi, pravnúčence a prapravnúčence 
Lucka a  Matejko. Kto ste ju poznali,  
venujte jej, prosím, tichú spomienku. 
Ďakujeme.

Dňa 16. 10. 2021 si pri
pomenieme 3. výročie 
úmrtia nášho manžela, 
otca a dedka Františka 
rebra. S  láskou spomí
najú manželka s  rodi
nou.

V  tomto období si pri
pomíname 10. výročie 
úmrtia našej mamy an-
gely vavrinkovičovej. 
S  úctou spomína celá 
rodina.

Tak tíško odišla duša Tvoja, 
že nestihla povedať ani zbohom, 
rodina moja.
Dňa 24. 9. 2021 si pripo
míname 40 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý 
manžel a otec rudolf 
Gajdošík. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú 
spomienku. Manželka Marta, dcéry Eva 
a Adriana s rodinami.

Sú krásne spomienky, čo tak strašne bolia, 
no len v nich sa teraz naše ruky spoja. 
V nich vidím Tvoj úsmev, 
počujem Tvoj hlas, 
tie spomienky sú klenoty, 
čo nechala si v nás.
S nekonečnou láskou 
spomíname na našu mi
lovanú veroniku kou - 
kolovú. Venujte jej s na
mi tichú spomienku. 
Smú tiaca rodina.

Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád, 
odišiel nám do nenávratna, 
teraz musíme len spomínať.

Dňa 29. 9. 2021 uplynú 3 
roky, čo nás navždy opus
til manžel, otec a  ded ko 
Ján korman. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, pro
sím, tichú spomienku. 

Odišiel si tichučko ako odchádza deň, 
v našich srdciach ostáva spomienka len. 
Tak snívaj ten večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme
na ten smutný deň.
Dňa 9. 10. 2021 si pri
pomenieme 1. výročie, 
čo nás náhle opustil Ján 
trochta, ml. S  láskou 
spomínajú rodičia, brat 
a sestra s rodinami.

O krásnu hviezdičku bohatšie je nebo, 
už len v našich srdciach 
môžeme byť s Tebou. 
Sviečka v Tvojej izbe do tmy ticho svieti, 
za drahým životom s nami stále smúti.
Dňa 10. 9. 2021 sme 
spomínali na 6. výročie 
úmrtia a dňa 8. 10. 2021 
budeme spomínať na 
nedožité 80. narodeniny 
nášho milovaného man
žela, otca, dedka a  pradedka Gu stava 
šipoša. S  láskou spomína smú tiaca 
manželka Lýdia, dcéry Lýdia, Zuzana 
a Martina s rodinami. Kto ste ho pozna
li, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 15. 10. 2021 si pri
pomenieme 1. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš milovaný mvdr. 
Pe ter Weiss. S úctou, 
láskou a smútkom v srd
ci spomína smútiaca rodina a priatelia. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Mama moja – neviem 
ako Ti krajšie môžem 
vyjadriť svoje ja – mama 
moja, 3. 9. 2021 tomu 
bolo 5 rokov spomienok. 
Myslia na Teba deti, 

vnúčatá a ja – pa. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

Miloval život a tak veľmi chcel žiť.
S  bolesťou v  srdci si 20. 
9. 2021 pripomíname 
smutných 8 rokov, čo 
nás náhle opustil bez 
slovka rozlúčenia milo
vaný manžel, otec, ded

ko a  pradedko eugen rudolf bačík. 
S  úctou a  láskou spomína manželka  
Jožka s  najbližšou rodinou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 7. 9. 2021 uplynulo 
30 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamy Jolany 
Jajcajovej z  Grinavy. 
Kto ste ju poznali, ve
nujte jej, prosím, tichú 
spomienku. S  láskou spomínajú dcéry 
s rodinami.

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

Dňa 6. 10. 2021 uplynie 
48 rokov od úmrtia náš
ho drahého Františka 
srnu a dňa 6. 8. sme si 
pripome
nuli 5. vý  

ročie úmrtia našej dra  
hej márie srnovej. 
S lás kou spomína dcéra 
Janka s  rodinou.

Dňa 12. 9. 2021 sme si 
pripomenuli 10. výročie  
úmrtia antona hanus-
ka. S láskou a úctou spo
mínajú manželka a ses
tra s rodinou. Kto ste ho 

poznali, venujte mu, prosím, tichú spo
mienku.

sPomíname

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria
teľom a  známym, ktorí sa dňa 19. 8. 
2021 prišli rozlúčiť s  naším drahým 
manželom, otcom, ded
kom, pradedkom, bra
tom a  švagrom zoltá-
nom molnárom, ktorý 
nás opustil vo veku 84 
rokov dňa 17. 8. 2021. 
Česť jeho pamiatke. Ďakujeme za pre
javy sústrasti a kvetinové dary. Smútia
ca rodina.

PoĎakovanie

Prosíme jubilantov, ktorí v roku 2021 
dovŕšili 80, 85 alebo 90 a viac rokov, prí
padne ich rodinných príslušníkov, aby 
účasť na slávnostnom stretnutí potvrdili 
do 15. októbra 2021 vyplnením a  pod
písaním tlačiva Súhlas so spracovaním 
osobných údajov. Tlačivo je k dispozícii  
na referáte evidencie obyvateľstva na 
MsÚ Pezinok (č. dv. P19), resp. na strán
ke www.pezinok.sk v  časti Žiadosti 
a  tlačivá (pod oddelením školstva a  so
ciálnej starostlivosti).

Jubilantov za rok 2021, ktorí sa ne
budú môcť slávnostného prijatia zú

častniť zo zdravotných dôvodov, osobne 
navštívime v ich domácnosti a odovzdá
me im finančný príspevok mesta k život
nému jubileu. 

Viac informácií vám poskytne kance
lária primátora:

K. Prokešová, tel. č. 033/690 11 01, evi  
dencia obyvateľstva; B. Krasulová, tel. č.  
033/690 11 31 alebo M. Somorovská, tel.  
č.033/690 11 26.

Veríme, že nielen samotné stretnu
tie, ale aj malé pohostenie a  sprievod  
ný program prispejú k tomu, aby ste sa  
v tento čas cítili výnimočne.

Pozvánka na Úctu k starším
Pri príležitosti Mesiaca  úcty k  starším pripravuje mesto Pezinok v  spo

lupráci s  Pezinským kultúrnym centrom podujatie a  posedenie pre našich 
milých seniorov, ktoré sa uskutoční v stredu 20. októbra 2021 o 15.00 h  
v  Spoločenskej sále Domu kultúry. Kultúrny program a malé občerstvenie 
bude zabezpečené. Konanie podujatia však bude závisieť od aktuálne plat
ných epidemických opatrení.

V Mesiaci úcty k starším
sa uskutoční stretnutie 
s jubilantmi

dňa 27. októbra o 15.00 h sa v spoločenskej sále Pezinského kultúr-
neho centra na holubyho 42 v Pezinku uskutoční slávnostné prijatie 
jubilantov za rok 2021 primátorom mesta igorom hianikom.

»

V tomto roku dosiahli dvaja susedia 
zo Sládkovičovej ulici v  Pezinku, dlho
roční priatelia, spolužiaci a hlavne váš
niví stolní tenisti vzácne jubileum 75 
rokov. Už na základnej škole začal Jo
zef Nitray po vzore starších súroden  
cov hrať v Sokolovni pri cintoríne v Pe
zinku pingpong a  spolu s  ním sa do 
tajomstva hry s celuloidovou loptičkou  
zaúčal i  jeho sused, spolužiak a priateľ 
Ľudovít Ronec. Chlapcom sa darilo, a tak  
boli prijatí do vtedajšieho športového 
klubu Lokomotíva Pezinok – stolnote
nisového oddielu, ktorý neskôr úspeš
ne reprezentovali dlhé roky. Ľudovít 
Ro nec sa na niekoľko rokov stal členom 

oddielu stolných tenistov CHZJD Brati
slava, kde získal v celo štát nej súťaži ví
ťazstvo v zmiešanej štvorhre. S hráčkou 
z Českej republiky dosiahli prvé miesto 
na majstrovstvách republiky. Hral dva 
roky stolný tenis i v Prahe. Popri súro
dencoch Nitrayovcoch boli to tiež su
sedia a  priatelia Soboličovci, Kaufma
novci a  neskôr mnohí ďalší nadšenci 
tohto rýchleho a pekného športu, s kto
rými tvorili dobrý kolektív.

Aj  v  súčasnosti sa zaujímajú o  čin
nosť a úspechy pezinských stolných 
tenistov a  tešia sa z  ich dosiahnutých 
výsledkov. Veria, že ich šport bude mať 
v Pezinku vždy dosť záujemcov.

Popri rodinných príslušníkoch pra  
jú tiež bývalí spoluhráči svojim dvom 
kolegom dobré zdravie i  radosť zo ži
vota.

text a foto: ľ. ronec

Ďakujem chlapcom z  Dobrovoľného hasičského zboru z  Pezinka viktorovi  
bedečovi, danielovi slanému, marekovi noskovičovi a matejovi kuče-
rovi, ktorí mi 4. septembra prišli odstrániť zo záhradnej chatky osie hniezdo.  
Za ich ochotnú a nezištnú pomoc ďakuje E. Voleková.

PoĎakovanie

Lukáš Steiger a Ingrid Hubrichová
Peter Knap a Petra Knapová
Lukáš Haradzin a Veronika Hužovičová
Samuel Hadvig a Zuzana Čarnická
Ivan Oslanec a Barbora Slováková
Peter Drozda  a Marianna Kollárová
Irenej Šereš a Ľubica Kúdelová
Peter Dvorščák a Angela Klamová
Branislav Íro a Michaela Pavlíková
Peter Stročka a Diana Selnekovičová
Martin Hrežo a Denisa Pocisková

zosobÁšili sa

 Pezinskí stolní tenisti
 jubilujú

Žiadosti o  zverejnenie ozná-
mení do spoločenskej rubriky 
nasledujúceho čísla Pezinčana 
prijímame v redakcii

do 18. 10. 2021. Ľ. Ronec a  J. Nitray na Radničnom námes tí 
v 70. rokoch
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Jaroslav Čík 
zabojoval 
o cenu Žiarskej 
chaty

V  sobotu 21. augusta sa konal 26. 
ročník Vysokohorského duatlonu o cenu  
Žiarskej chaty. Oproti minulému roku, 
keď bol cieľ situovaný na vrchole Plačli
vô, sa organizátori rozhodli v tomto roč
níku presunúť cieľ na druhú stranu od 
Žiarskeho sedla, na vrchol Smrek s nad
morskou výškou 2072 m n. m. Celkové 
parametre trate tak boli 10,7 km na bi
cykli s prevýšením 580 m a 4 km behu 
s prevýšením 715 m. Jaroslav Čík, člen 
ŠK Triatlon Pezinok, sa umiestnil na 2. 
mieste.

šk triatlon Pezinok,
foto: J. čík

8. augusta 2021 sa v Piešťanoch konal medzi-
národný dlhý triatlon, kde sa zúčastnilo aj zo-
pár nadšencov a  športovcov-neprofesionálov 
z Pezinka a okolia. spolu pod hlavičkou klubu 
trimood sme sa rozhodli vydať na dlhú púť  
a stráviť jeden dlhý deň v extrémnej záťaži. 
dlhý triatlon tvorí: plávanie 3,8 km, bicykel 
180 km a  na záver ako čerešnička maratón, 
beh na 42,2 km.

Po prečítaní týchto údajov asi veľa ľudí krúti hlavou, 
čo je to za bláznovstvo, sú však aj takí, ktorí presne 
vedia, o čom je táto drina a dlhá príprava, že tu nejde 
o to, či to prejdeme, ale za aký čas. Množstvo naozaj 
úžasných pretekárov a profesionálov podáva nesku
točné výkony, ktoré sú až za hranicami ľudských mož
ností.  My „rekreační“ športovci a nadšenci pohybu im 
len ticho závidíme a tiež nahliadame za hranice svojich 
schopností. 

Späť k našej partičke odhodlancov. Dvaja sme ten
to dlhý triatlon už absolvovali pred dvoma rokmi na 
Morave v Otrokoviciach. Svojím odhodlaním a nadše
ním sme stiahli ďalších dvoch nováčikov. Pripravovali 
sme sa čiastočne spolu, ale väčšinou každý podľa plá
nu tréningov, ktorý vyhovoval jemu. V deň štartu sme  
s od hodlaním vstali o piatej a smerovali na štart. Všet
ko treba správne pripraviť, každá vec má svoje miesto, 
dôsledne treba rozdeliť stravu, teda rôzne gély, tyčinky 
a žemle. Veľmi dôležité je nepodceniť stravu, dopĺňanie 
tekutín a vitamínov. Plávanie je tradične moja najslab
šia časť, ale bola som odhodlaná popasovať sa s Váhom 
a jeho nástrahami. Môj záložný plán bol, že keď nebu
dem vládať alebo príde nejaký problém, oddýchnem si 
plávaním prsiarskym štýlom. Našťastie sa nič vážne 
nestalo, zvládla som kraulom celých 3,8 km. Šťastná 
som vybehla z vody a pripravovala sa na bike. Na moje 
prekvapenie bolo v depe ešte dosť bicyklov, takže som 
neplávala až tak zle. Pohľad na hodinky prezradil, že 
som vo vode strávila 1 hodinu a 19 minút, čo je o 20 

minút lepšie ako pred dvoma rokmi. Super, začalo sa 
to dobre. Bicykel treba len ťahať s rozumom, lebo nohy 
budú musieť aj bežať. V polovici trate mi akosi padala 
hlava a oči, zaspávala som, no postupne som krízu pre
konala a na otočkách som hlásila, že som OK, nech sa 
môj manžel a sprievod zbytočne nebojí. Pri vbiehaní 
do depa po cyklistike som opäť sledovala, že zlepšenie 
na biku je cca 30 minút. Super, to by teda mohlo byť 
naozaj lepšie ako v Otrokoviciach. Zosadla som z bi
cykla ako robot, nohy som mala akési stuhnuté, ale po 
pár metroch pochopili, že majú bežať. No fajn, tak už  
sa „len prebehnem”. Vedela som, že si nemôžem hovo
riť, koľko ma čaká, skrátka vypnem hlavu a bežím. Prvé 
kilometre išli celkom dobre, postupne som spomaľova

la a využívala všetky občerstvovačky, kde som si aspoň 
oddýchla. Snažila som sa bežať čo najviac, ale predsa 
som pár metrov kráčala. Nevadí, nebola som jediná. Na 
bežeckej trati bojovali všetci statočne, niektorí skutoč
ne siahali na dno svojich síl. Ja ale vravím: „Keď si mys
líš, že nevládzeš, stále ešte veľa vládzeš.” Toto mi určite 
potvrdí každý jeden účastník ironmana.

Aj naši „nováčikovia” Michal Jurčovič a Martin Ďu
ríček podali výborný výkon. Martin s časom 11:19:02  
prekvapil asi všetkých – a najmä sám seba. Beh si evi
dentne užíval, pretože každá jeho fotka je usmiata, 
veselá a pozitívna. Miško s časom 12:23:20 si položil 
základ pre ďalšie preteky. Na bicykli fičal ako raketa, 
s behom sa statočne popasoval a podľa vlastných slov 
siahol až na samé dno svojich síl. Náš tréningový ko
lega z tímu Trinity Bratislava Radovan Bobrík sa aj na
priek ťažkému úrazu a zlomenému členku nezastavil 
a výborne prešiel celú trať v čase 11:06:02. No a moja 
maličkosť? Som neskutočne šťastná, že som dobehla  
do cieľa, ten pocit prajem každému. Môj čas je nako
niec 12 h 11 min. 15 s, teda zlepšenie z prvého iron
mana o 55 minút. Keďže sa veľa takých bláznivých žien 
nenájde, som zároveň majsterka Slovenska v kategórii 
veteránky v dlhom triatlone, v absolútnom poradí 
tretia žena a v kategórii v  medzin. pretekoch som  
skončila na druhom mieste, o jedno miesto lepšie než 
na Moraviaman 2019. Takže som si to veru poriadne 
užila.  

Ďakujem predovšetkým za obrovskú podporu môj
ho manžela a kamarátov z tímu TRIMOOD, zišla sa  
neskutočne dobrá partia ľudí, ktorí si rozumejú aj ľud
sky.

Mali sme zastúpenie aj v štafete, ktoré si naplno uži
la Saška Vítková spolu s priateľmi z klubu STA Brati
slava.

Musím ešte spomenúť výborný výkon ďalšieho Pe
zinčana z klubu Triatlon Pezinok, ktorý je obrovským 
talentom. Volá sa Rastislav Srnánek a s časom 09:07:42 
bol v absolútnom poradí deviaty, svoju kategóriu suve
rénne vyhral.

V športe si všetci navzájom fandíme a tešíme sa  
z úspechov. Nie je dôležité, v akom klube sme registro
vaní, jednoducho máme radi šport.

alena drahošová,
foto: šk trimood

 Deň na pretekoch očami 
 majsterky Sr v dlhom triatlone

A. Drahošová na Slovakman Triathlon v Piešťanoch

»
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Všetko sa to krásne rozbehlo 1. mája 
na Slovakia Ringu, nádherné súboje od 
úvodu a prvé víťazstvo v pretekoch Inter  
Cars MX5 Cupu pre Paľa Jajcaya. Na
sledoval nádherný Salzburgring a s kon
štatovaním, že po štyroch úvodných 
pretekoch poznáme štyroch rôznych 
víťazov, sa kolotoč presunul do prímor
ského Grobnika. V Chorvátsku Paľo pr vé 
preteky vyhral a  v  druhých, nedeľných,  
skončil na 3. mieste. Ani sme sa nenazda
li a sezóna sa prehupla do svojej druhej 
polovice. PannoniaRing ovládol Peter 
Nemsila a pred posledným podujatím 
na Slovakia Ringu delilo prvých troch 
jazdcov iba 16 bodov.

Od piatkových tréningov bola upria
mená pozornosť na troch jazdcov. Me
dzi Peťom Nemsilom, Paľom Jajcayom a 
Honzom Filipom bolo všetko poriadne 
otvorené a celkové víťazstvo mohol na 
svoju stranu strhnúť hociktorý z nich! 
V kvalifikáciách sa najviac darilo Paľovi 
Jajcayovi. V tej prvej deklasoval svoju 
konkurenciu extrémne rýchlym časom 
2:41.606 a v druhej zaujal pre zmenu 
jeho tesný zisk poleposition, ktorú do
siahol iba o 21 tisícin rýchlejším časom 
ako Jan Filip. Kvalifikácie sú jedna vec, 
ale preteky sú často iná pesnička.

Ideálny štart do prvých pretekov ví
kendu predviedol Paľo Jajcay! Po prvej 
zákrute dokázal udržať prvú pozíciu a na 
odpútanie sa od dvojice Filip – Nemsila 
dokázal využiť aj ostatné autá kategórie 
Youngtimer. Spolupráca týchto dvoch 

jazdcov trvala niekoľko kôl, avšak Jaj
cay pridával jedno kvalifikačné kolo za 
druhým a spomínanú dvojicu naďalej dr
žal na dištanc. Na čele sa do konca prete
kov nič nezmenilo a Pavol Jajcay tak do
viedol svoje úspešne rozbehnuté preteky 
do víťazného konca. O druhú priečku sa 
však srdnato bojovalo až po cieľovú čiaru 
a dvojica Filip – Nemsila na záver pred
viedla nádherný fotofiniš. Oboch jazdcov 
delilo v cieli iba neuveriteľných 5 tisícin a 
druhé miesto v poslednej chvíli uchmatol 
Peter Nemsila. Pavol Jajcay sa tak pred 
poslednými pretekmi dostal do 4bodo
vého vedenia pred Petrom Nemsilom. 

Filipova bodová strata sa zväčšila na 23 
bodov a jeho šance na celkové prvenstvo 
sa výrazne zmenšili. O všetkom sa tak 
muselo rozhodnúť až v posledných pre
tekoch sezóny.     

Boj o prvú zákrutu v podaní trojice 
Jajcay, Nemsila a Filip sa zopakoval aj 
po štarte nedeľných pretekov. Tentoraz 
si však Peter s Janom dali väčší pozor a 
nedovolili Paľovi utiecť. Do čela sa do
stal Nemsila, na druhom mieste bol po 
1. kole Jajcay a tretí Filip. Situácia na 
čele sa začala vyostrovať už na začiatku 
2. kola, keď Jajcay zaútočil na Nemsilu a 
získal späť prvé miesto. Z tretieho mies

ta všetko sledoval Jan Filip, ktorý však 
postupne začal na vedúcu dvojicu strá
cať – po pretekoch sme sa dozvedeli, že 
to bolo v dôsledku problému s motorom 
a straty výkonu. Od polovice pretekov už 
všetky oči sledovali najmä vedúcu dvoji
cu Jajcay – Nemsila! Obaja jazdci začali 
nekompromisne bojovať o víťazstvo v 
pretekoch, ktoré by pre oboch znamena
lo aj celkové víťazstvo Inter Cars MX5 
Cupu 2021. Rozhodnutie prišlo v posled
nom kole! Nádherný súboj dvere na dve
re v zákrute T10, malé zaváhanie Nemsi
lu a krásny prejazd Jajcaya po vonkajšku 
zákruty umožnil zisk vedenia a zdanie, že 
o všetkom je rozhodnuté. Omyl! Dráma 
až do konca! Vďaka Paľovmu nie príliš 

ideálnemu prejazdu poslednou zákrutou 
sa Peťo opäť dostal do tesného závesu za 
svojho súpera, ale Pavol Jajcay svoje prvé 
miesto napokon ubránil a s rozdielom 
iba 0,2 s sa stal nielen víťazom druhých 
pretekov víkendu, ale aj celkovým víťa
zom siedmeho ročníka Inter Cars MX5 
Cupu 2021! Autoklub čakajú 16. septem
bra v rámci rakúskeho seriálu Histo cup 
preteky Bosch Race na okruhu Salzbu
rgring. Do konca tohto seriálu ostávajú 
dve podujatia a Paľo Jajcay zatiaľ drží 1. 
miesto v triede Youngtimer do 1600. Ví
ťaz na konci roka získava cenu Zlatý ana
nás, ktorá je pomenovaná po legendár
nom pretekárovi F1 Niki Laudovi.

text a foto: autoklub Pezinok

Cieľom projektu je zapojiť čo najviac  
mladých z malokarpatského regiónu, 
aby hrali nový kombinovaný šport spája  
júci futbal s pravidlami golfu – FootGolf.  
V tomto športe sa Slovensko v priebehu 
posledných rokov prepracovalo medzi 
svetovú špičku a na prelome septembra 
a októbra bude na 3. majstrovstvách Eu

rópy národných tímov obhajovať bronz z 
roku 2019. K tomuto výrazne prispel aj 
pezinský klub 1. SFGK Carpathians Slo
vakia, hľadajúci nové talenty, ktoré sa 
napríklad popri futbale budú venovať aj 
FootGolfu a budú pokračovať v nastúpe
nom trende. Preto sa v tomto roku za
čala hrávať nadokresná regionálna liga 

CARPATHIANS REGIONAL FOOTGOLF 
LIGA (Karpatská regionálna footgolfo
vá liga) a v rámci nej je zakomponovaná 
Carpathians FootGolf REVIA Liga. Dote
raz sa odohrali štyri kolá ligy, na ktorých 
sa zúčastnilo 18 súťažiacich hráčov z ma
lokarpatského regiónu vrátane Pezinka.

Ako najväčší objav a talent v rámci 
projektu Carpathians FootGolf REVIA 
Liga   sa ukázal 16ročný juniorsky hráč 
1. SFGK Carpathians Slovakia Matúš Dú
bravka, ktorý sa usilovne v priebehu nie
koľkých mesiacov tréningov a účasti na 
turnajoch, či už v Slovenskej FootGolfo
vej Tour a Pohári a Carpathians Regio
nal Footgolf Liga (Karpatská regionálna 
footgolfová liga), dostal na pozíciu naj
lepšieho juniora do 18 rokov na Sloven

sku v prebiehajúcom roku. Dokázal to aj  
15. septembra na 2. ročníku turnaja Ju
nior FootGolf Cup v Tomášove, ktorý or
ganizovala  Slovenská FootGolfová Aso
ciácia, kde suverénne zvíťazil s výsled
kom 57 kopov, čo už je na úrovni mužov. 
Turnaj bol zaradený ako 4. kolo ligy. Za
tiaľ týmto potvrdzuje úspech projektu 
Carpathians FootGolf REVIA Liga.

Carpathians FootGolf REVIA Liga 
bude pokračovať do konca októbra ešte 
náborom, tréningami a dvomi turnajmi 
na Čiernej Vode, takže sa môžu zúčast
niť ďalší záujemcovia do 18 rokov a vy
skúšať si FootGolf (tel.: 0917 218 579).

výsledky carpathians 
FootGolf revia liga – 
par ihriska je 72 kopov
1. kolo čierna voda (carpathians 
regional FootGolf liga) – máj 2021

1. Matúš Dúbravka 70 kopov/–2
2. Juraj Fekete 76
3. Matej Balco 83

2. kolo čierna voda (carpathians 
regional FootGolf liga) – júl 2021

1. Matúš Dúbravka 67 kopov/–5
2. Jakub Račko 71
3. Lukáš Račko 82

3. kolo čierna voda (carpathians 
regional FootGolf liga) – 31. au-
gust 2021

1. Matúš Dúbravka 67 kopov/–5
2. Lukáš Račko 84
3. Jakub Račko 87

4. kolo tomášov (Junior FootGolf 
cup) – 15. september 2021

1. Matúš Dúbravka 57 kopov/–15
2. Juraj Fekete 73
3. Lukáš Račko 76

text a foto: 
1. sFGk carpathians slovakia
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V  nedeľu 5. septembra sa Pezinčan 
Rastislav Srnánek (člen ŠK Triatlon Pe
zinok) umiestnil na bežeckých prete
koch ČSOB BRATISLAVA MARATHON 
v  hlavnej disciplíne maratóne (42,195 
km) na perfektnom 2. mieste v hlavnej 
kategórii muži do 39 rokov a v absolút
nom poradí dobehol na celkovo 3. mie  
ste s časom 2:48:05 h.

Gratulujeme!
šk triatlon Pezinok,

foto: vivafoto

 Autoklub Pezinok ovládol inter Cars MX5 Cup 2021!

Zľava: Peter Nemsila, Pavol Jajcay, Honza Filip

Juniori 1. SFGK Carpathians Slovakia s prezidentom klubu R. Blaškom na 4. kole Carpathians FootGolf REVIA Liga v rámci súťaže Junior FootGolf Cup 2021

1. slovenský futbalgolfový a footgolfový klub carpathians slovakia síd-
liaci v Pezinku, patriaci medzi špičku footgolfu na slovensku, zahájil 
spoluprácu  s malokarpatskou nadáciou revia na projekte v rámci gran-
tového programu na rok 2021 pod názvom carpathians FootGolf revia 
liga pre hráčov do 18 rokov.

 Carpathians FootGolf rEViA
 Liga v plnom prúde

Rastislav Srnánek

rastislav 
Srnánek druhý 
na ČSoB 
Bratislava 
Marathon

»


