
Výsadba Mandľového sadu je rozde
lená na 2 pozemkoch. Väčšinu stromov 
(36 ks) mesto vysadilo na spodnom tráv
natom pozemku so vstupom z Fajgalskej 
cesty smerom k cvičisku psov vedľa vod

ného toku. Keď budú mať plody, Pezin
čania si tu budú môcť odtrhnúť ovocie 
priamo zo stromu. Nájdete tu viacero  
druhov stromov ako lipa, oskoruša, miš
puľa, orech, moruša a mandľa.

Mikulášska výprava začala svoje pu
tovanie v Grinave, prešla ulicami Pezin
ka, cez zámocký park až na Radničné 
námestie. Na záver svojej cesty Miku
láš rozsvietil vianočný stromček v par
ku a na námestí.

„Do poslednej chvíle sme verili, že sa 
situácia zlepší a  budeme môcť usporia
dať tradičné podujatia ako vianočné trhy 
a Mikuláša. Nakoniec sme vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu ponechali aspoň 
Mikulášsku jazdu a  zbierky pre rodiny 

a  deti zo sociálne znevýhodneného pros
tredia. Teší ma, že sa nám aj vďaka výzdo
be a osvetleniu podarilo navodiť vianočnú 
atmosféru, ktorú si môžu obyvatelia užiť 
počas prechádzok mestom a  parkom,” 
uviedol primátor.

Obyvatelia mohli skontrolovať aktu
álnu polohu mikulášskej výpravy na fa
cebooku. Zdieľaná bola na profile mesta 
Pezinok a PKC, ktorí akciu spoluorga ni
zovali aj v spolupráci s CVČ.               -red-

......... Rýchla správa

#dane
Miestne dane 
a poplatky

MsÚ Pezinok žiada všetkých občanov, ktorí si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a  neuhradili miestne  dane  
a poplatky, aby tak urobili najneskôr do 15. 12. 2021. Pripomíname, že do 31. 1. 2021 je daňovník povinný 
podať príslušnému správcovi dane priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automa  
ty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Viac informácií nájdete na stránke mesta.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu muselo mesto pezinok zru-
šiť všetky plánované akcie a podujatia. napriek tomu mikuláš neza-
budol na našich najmenších obyvateľov a  spolu so svojimi vernými  
pomocníkmi, anjelom a čertom, z koča pozdravil všetky dobré deti.

 Mandľový sad – nové
 miesto na oddych

Vďaka projektu mandľový sad a remízka vo vinohradníckej krajine pezin-
ka vzniklo v  našom meste nové miesto na oddych. k  lavičkám, ktoré  
sa tu nachádzajú od septembra, pribudlo 45 vzrastlých stromov. ide o spo-
ločný projekt mesta a združenia pezinských vinohradníkov a vinárov.

 Mikuláš opäť pozdravil
najmenších  Pezinčanov

»
»
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Mesto chce umožniť svojim obyva
teľom opäť bezproblémové a bezplatné 
odovzdanie nielen drevného odpadu. 
Takto vyzbierané drevo nekončí na 
skládke, ale je recyklované a znovu po
užité. Drevo z tohtoročného „upratova
nia” ide na spracovanie do spoločnosti 
BUČINA EKO, ktorá recykluje materiál 
od nábytku cez drevené podlahy, oken
né rámy, stavebné drevo. Z recyklova
ného dreva sa vyrábajú drevotrieskové 
dosky na nábytok alebo ako stavebný 
materiál. To, čo sa už nedá recyklovať,  
sa spaľuje v  špeciálnych kotloch a po
slúži na výrobu elektrickej energie 
a tep la.

Zbiera sa predovšetkým starý ná
bytok, drevené aj lakované kuchynské 
linky, stoly, stoličky, skrine, komody, 
drevené dvere, drevené okná a pod. 
Drevný odpad môže obsahovať drob
né kovové časti ako kovanie, zámky, 
úchytky, kolíky, skrutky, klince. Obsah 
železa je povolený iba vo forme spojo
vacích materiálov, ako sú napr. klince, 
spony, skrutky. Nesmie to byť viac ako 
5 % celkového objemu. Ak chceme, aby 

takýto odpad išiel na recykláciu ako 
drevný odpad, nesmie obsahovať sklo, 
veľké kovové časti, čalúnenie, matrace, 
penové výplne a iné nevhodné nečisto
ty.

Odovzdanie, respektíve vyhadzova
nie by malo byť poslednou voľbou. Ak 

máte oblečenie, hračky alebo aj náby
tok, skúste ich podarovať prostredníc
tvom rôznych skupín alebo aplikácií na 
to určených. Na facebooku nájdete ko
munity, prostredníctvom ktorých mô
žete darovať alebo predávať. Myslite na 
to, že takto si vieme vzájomne pomôcť, 
a navyše je to ekologické.

O termínoch a podmienkach veľko
kapacitného zberu budeme informovať 
prostredníctvom médií mesta.

referát životného prostredia
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 Mandľový sad – nové
 miesto na oddych

Na remízku – miesto s nádhernou vy
hliadkou na vinohradnícku krajinu – mes 
to vysadilo deväť stromov. Ide o  javor, 
hraby, dub, lipy, gaštany a borovicu. Pro
jektom mesto vytvorilo novú oddychovú 
zónu. Pomôže ním životnému prostrediu 
zachovaním a  doplnením vytrácajúcich 
sa druhov ovocných stromov a zvýšením 
schopnos ti krajiny zadržiavať vodu.

Bezprostredne po výsadbe sú stromy 
zaliate, zasadené do vopred pripravených 
zemín, ktoré obsahujú potrebné živiny. 
Mesto na jar zabezpečí ešte zavlažovanie 

v potrebných intervaloch podľa odporú
čaní v spolupráci s dodávateľmi, a potom 
sa osadia dodané zavlažovacie vaky.

Výsadbu stromov do Mandľového sa  
du realizoval víťaz verejného obstarávania 
APRO Záhradné centrum, s. r. o., v sume 
25 812,24 €. Lavičky v Mandľovom sade 
 stáli 2 600 €, ktoré zrealizoval lokálny 
dodávateľ I.V. Hračky, s. r. o. Projekt bol 
fi nancovaný z  rozpočtu mesta Pezinok, 
pričom v sume 13  500 € získalo mesto 
do táciu z  Bratislavského regionálneho 
dotačného programu pre rok 2021.

text a foto: -red-

Dokončenie zo strany 1

harmonogram vydávania pezinčana v roku 2022
mesiac uzávierka podkladov termín vydania

Január 18. 1. 28. 1.
Február 15. 2. 25. 2.
Marec 15. 3. 25. 3.
Apríl 19. 4. 29. 4.
Máj 17. 5. 27. 5.
Jún 14. 6. 24. 6.
Júl redakčná prestávka
August 16. 8. 26. 8.
September 20. 9. 30. 9.
Október 18. 10. 28. 10.
November 15. 11. 25. 11.
December 29. 11. 9. 12.

prajem vám krásny predvianočný 
čas. Čas adventný, ktorý zrazu všetko 
zmenil na niečo nevšedné, čarovné. 
Keď sa zvečerí, rozžiaria sa vianočné 
svetielka a my sa viac zamýšľame nad 
hodnotami, ktoré sú pre nás v  živote 
dôležité. Umocňuje sa význam rodiny, 
zdravia, pokoja a lásky.

Chcel by som vás pozvať na spoloč
né stretnutia, na detské besiedky alebo 
vianočné trhy, no situácia mi to opäť 
nedovoľuje.

Zrejme sa zhodneme, že aj tento 
rok, rok 2021, nebol jednoduchý. Veri
li sme, že sa scenár spred roka nezo
pakuje,  dúfali sme, že sa celá naša 
spoločnosť vráti k životu bez obmedze
ní. Pandémia opäť hlboko poznačila  
a zmenila fungovanie každého jedné
ho z nás, rodín, celej spoločnosti, štá
tu aj samospráv. Ovplyvnila chod mes  
ta po finančnej, ale najmä organizačnej 
a personálnej stránke.

Som rád, že sme aj v takýchto pod
mienkach dokázali ako samospráva 
priniesť inovatívny prístup – objedná
vanie na testovanie prostredníctvom 
aplikácie, aby sme vám, Pezinčanom, 
zabezpečili komfortnú a  bezpečnú 
službu, o ktorú prejavili záujem aj ďal
šie samosprávy. Ďakujem vám všet
kým, Pezinčanky a Pezinčania, za vašu 
disciplinovanosť, trpezlivosť a ochotu 
spolupracovať. Spolu sme to zvládli.

Na jar sme zakúpili 5 kyslíkových 
prístrojov, ktoré pomohli nejednému 
z  vás alebo vášmu blízkemu zvládnuť 
COVID19 v  bezpečí domova, kruhu 
svojich blízkych, bez následnej hos
pitalizácie, prípadne poslúžili na do
liečenie po prepustení z  nemocnice. 
Všetkým seniorom v Pezinku nad 65 
rokov sme v  marci darovali respiráto

ry. V spolupráci s BSK sa nám ako jed
nému z mála okresných miest podari
lo zriadiť dočasné očkovanie centrum 
v  priestoroch polikliniky, aby ste ne
museli za vakcínou cestovať.

Zo všetkého najviac mi záleží na 
tom, aby ste sa v Pezinku cítili dobre  
a aby ste so službami, ktoré vám mes
to poskytuje, boli čo najspokojnejší. 
Chceme byť čo najbližšie k vám, na
šim občanom, preto plánujeme finanč

né prostriedky získané z  testovania 
in vestovať  do vybudovania nového 
klientskeho centra na mestskom úra
de, ktoré zvýši kvalitu a dostupnosť 
služieb pre obyvateľov.

Som rád, že sme po náročnom a dl
hom konsolidovaní fungovania mesta 
začali v roku 2021 s viacerými význam
nými projektami.

Začnem pri materských a základ
ných školách, pretože práve tu vyrastá 
a  vzdeláva sa naša budúcnosť, naše 

deti. Preto sme v roku 2021 zrealizo
vali modulovú prístavbu tried a  novú 
podlahu v kuchyni v ZŠ Na bielenisku. 
Rekonštrukciou prešla aj telocvičňa 
v ZŠ na Oreší. V materskej škole Svä
toplukova sa obnovili vonkajšie tera

sy, nové káblové vedenie a vymaľova
nie vnútorných priestorov dostala MŠ 
Záhradná. Zrekonštruovali sme aj ha
varijný stav kúrenia v  MŠ Bystrická. 
Zaradením súkromných materských 
škôl do siete školských zariadení sme 
umožnili deťom v  predškolskom veku 
byť súčasťou výchovnovzdelávacie
ho systému bez nutnosti zmeny pro
stredia, čím sme do mestských škôlok 
mohli prijať viac trojročných detí.

V  meste je dôležitý tiež priestor 
na oddych a  športovanie. Skontrolo
vali sme bezpečnosť všetkých ihrísk 
a športovísk, ktoré sa v meste v minu
losti neriešili koncepčne. Vzorovým 
projektom sa stal Aktívny park Za 
hradbami, ktorý sa teší úspechu. Podľa 
jeho vzoru chceme vybudovať podob né 
multifunkčné ihriská pre všetky veko
vé kategórie v každej časti mesta. Re
konštrukciou prešli dve multifunkčné 
ihriská – na Svätoplukovej ulici a na 
Cajle v areáli futbalového ihriska, kde 
pribudla aj nová strecha nad šatňami, 
sedenie a  plechové opláštenie tribú
ny. Pri budovaní detského ihriska Za 
hradbami 34 sme na základe požia
daviek občanov doplnili ďalšie hracie 
prvky.

Azda najdôležitejším projektom 
tohto roka je určite cyklochodník Pe
zinok–Limbach, ktorý už naberá re
álne kontúry, a v lete 2022 ho, verím, 
využijú malí aj veľkí cyklisti.

V oblasti ekológie a  odpadov sme 
začali so zberom kuchynského odpa  
du. Teším sa z veľkého záujmu o  zber 
elektroodpadu, ktorý si môže každý 
obyvateľ objednať z  pohodlia domo
va. V  environmentálnej oblasti rea
lizujeme v  spolupráci so spoločnos
ťou Ekocharita Slovensko vzdelávacie 
prednášky v materských a základných 
školách o  správnom triedení odpadu 
a  zároveň spoločne meníme zničené 
kontajnery na textil za bezpečnejšie, 
doplnené inteligentnými senzormi.

Vo vinohradníckej krajine Pezinka 
sme vysadili nový ovocný sad s  lavič

kami na oddych. V spolupráci s OZ Ze
lená hliadka sme zrevitalizovali rekre
ačný areál Urbánka.

Mimoriadne ma teší, že tento rok  
sa v Grinave začala budovať dlho oča
kávaná kanalizácia.

V  rámci bezpečnosti a  plynulosti 
premávky v  meste sme zobojsmerni
li časť Hrnčiarskej ulice a  aktuálne sa 
buduje chodník na Krížnej ulici, kto
rá bola mimoriadne nebezpečná pre 
chodcov.

Rok 2021 nedoprial Pezinku jeho 
tradičné vinobranie, preto sme zorga
nizovali aspoň podujatia v rámci Eu
rópskeho týždňa mobility. Teším sa aj 
z Keramických trhov usporiadaných 
Malokarpatským múzeom.

Chcem vás ubezpečiť, že všetci spo
ločne pracujeme na lepšom Pezinku 
a som rád, že prvé menšie úspechy sú  
viditeľné už aj navonok smerom k vám, 
obyvateľom mesta.

Želám si, aby  nový rok priniesol 
všetkým viac bezpečia a úspechov. Ve
rím, že sa na tejto ceste vzájomne pod
poríme, zachováme si ľudskosť, po
chopenie a porozumenie. 

Spoločne dokážme nášmu mestu 
a jeho obyvateľom, že sme ľudia s veľ
kým srdcom a záleží nám na tom, ako 
žijeme, nielen ako jednotlivci, ale pre
dovšetkým ako komunita.

Prajem vám, milé Pezinčanky a milí 
Pezinčania, aby ste mali Vianoce v srd
ci každý deň. Milujme, darujme, buď
me k  sebe tolerantní a  ľudskí nielen 
v  tomto čase. Neodložme tieto pocity 
ako vianočné ozdoby. Láska a  dobro, 
ktoré si na Vianoce prejavujeme, by 
mali zostať v našich srdciach a konaní 
po celý rok.

Zo srdca prajem vám 
a vašim rodinám dni plné lásky,
zdravia, pokoja a radosti 
počas Vianoc 
a v celom novom roku 2022.
S úctou,

váš primátor 

Milé Pezinčanky, 
milí Pezinčania,

Zber veľkoobjemného odpadu bude
 mesto organizovať v roku 2022 častejšie

prvé „jarné upratovanie” pre obyvateľov pezinka v roku 2022 plánuje 
mesto hneď začiatkom jari. pre veľký záujem uskutoční mesto v roku 
2022 zber odpadu častejšie, a to pre objemný odpad, drevo, biologický 
odpad zo zelene a niektoré oddelene zbierané odpady ako po minulé 
roky.

»

* Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín vydania.
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ulice: A. Šilhára, Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Boke
sa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta,  
Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša,  
Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepko
va, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplu  
kova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zum
berská, Žarnovických

mesiac
netriedený 

odpad Bioodpad plasty papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 10, 24 10 24 3
Február 7, 21 7 21 14
Marec 7, 21 7, 14, 21, 28 28 28

Apríl 4, 19 (utorok) 4, 11, 19 (utorok)  
25 25 –

Máj 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 16
Jún 13, 27 6, 13, 20, 27 20 27
Júl 11, 25 4, 11, 18, 25

August 8, 22 1, 8, 15, 22, 
27(sobota)

September 5, 19 5, 12, 19, 26
Október 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31
November 14, 28 7, 14, 21, 28

December 12, 27 (uto
rok) 12

ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Tr  
navská, Viničnianska cesta

mesiac
netriedený 

odpad Bioodpad plasty papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 11, 25 10 24 3
Február 8, 22 7 21 14
Marec 8, 22 7, 14, 21, 28 28 28

Apríl 5, 20 (stre da) 4, 11, 
19 (utorok), 25 25 –

Máj 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 16
Jún 14, 28 6, 13, 20, 27 20 27
Júl 12, 26 4, 11, 18, 25

August 9, 23 1, 8, 15, 22, 
27 (sobota)

September 6, 20 5, 12, 19, 26
Október 4, 18 3, 10, 17, 24, 31

November 2 (streda), 
15, 29 7, 14, 21, 28

December 13, 28 12

ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, 
Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka 
cesta; Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

mesiac
netriedený 

odpad Bioodpad plasty papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 12, 26 11 25 4
Február 9, 23 8 22 15
Marec 9, 23 8, 15, 22, 29 29 29

Apríl 6, 21 (štvrtok) 5, 12, 20 (streda), 
26 26 –

Máj 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 17
Jún 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 21 28

Júl 13, 27 6 (streda), 12, 19, 
26

August 10, 24 2, 9, 16, 23, 30
September 7, 21  6, 13, 20, 27
Október 5, 19 4, 11, 18, 25

November 3 (štvrtok), 
16, 30

2 (streda), 8, 15, 
22, 29

December 14, 29 (štvr
tok) 13

ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovské
ho, Mierová,  Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolsté
ho, Za dráhou

mesiac
netriedený 

odpad Bioodpad plasty papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 12, 26 12 26 5
Február 9, 23 9 23 16
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 30 30

Apríl 6, 21 (štvrtok) 6, 13, 21 (štvr
tok), 27 27 –

Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 25 18
Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 22 29

Júl 13, 27 7 (štvrtok), 13, 
20, 27

August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31
September 7, 21 7, 14, 21, 28
Október 5, 19 5, 12, 19, 26

November 3 (štvrtok), 
16, 30

3 (štvrtok), 9, 16, 
23, 30

December 14, 29 (štvr
tok) 14

mesiac netriedený odpad plasty papier
vrece vrece Vrece

Január 14, 28 14 28
Február 11, 25 11 25
Marec 11, 25 11 25
Apríl 8, 22 8 –
Máj 6, 20 6 20
Jún 3, 17 3 17
Júl 1, 15, 29 1, 29
August 12, 26 26
September 9, 23 23
Október 7, 21 21
November 4, 18 18
December 2, 16, 30 30

okruh i okruh iia
ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, 
Hrn čiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupec  
kého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mlado  
 boleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, 
Potočná, Radničné námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičová, Slnečná, 
Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámoc
ká, Zigmundíkova, Železničná stanica

mesiac
netriedený 

odpad Bioodpad plasty papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 11, 25 11 25 4

Február 8, 22 8 22 15

Marec 8, 22 8, 15, 22, 29 29 29

Apríl 5, 20 (streda) 5, 12, 20 (streda),  
26 26

–

Máj 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 17

Jún 14, 28 7, 14, 21, 28 21 28

Júl 12, 26 6 (streda), 12, 
19, 26

August 9, 23 2, 9, 16, 23, 30
September 6, 20 6, 13, 20, 27
Október 4, 18 4, 11, 18, 25

November 2 (streda), 
15, 29

2 (streda), 8, 15, 
22, 29

December 13, 28 13

okruh iiB

 Harmonogram vývozu odpadu na rok 2022

okruh iii a

okruh Vinice (piatok)

okruh iii B
ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Raj
tera, Obchodná, Okružná; Grinava: Cintorínska, Černicová, Druž
stevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, 
Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Mysle nická, Nezá
budková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, 
Štúrova, Trnková, Vinice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

netriedený 
odpad Bioodpad plasty papier

nádoba nádoba vrece nádoba
Január 13, 27 12 26 5
Február 10, 24 9 23 16
Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 30 30

Apríl 7, 22 (piatok) 6, 13, 21 (štvrtok), 
27 27 –

Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 25 18
Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 29

Júl 14, 28 7 (štvrtok), 13, 
20, 27

August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31
September 8, 22 7, 14, 21, 28
Október 6, 20 5, 12, 19, 26

November 4 (piatok), 18 
(piatok)

3 (štvrtok), 9, 16, 
23, 30

December 1, 15, 30 
(piatok) 14

okruh iV

Trieďme odpad, oplatí sa to.

počas celého roka vás žiadame o vyloženie nádob, 
vriec od 5.00 h, prípadne deň vopred. Ďakujeme.
netriedený odpad nesmie obsahovať plasty, papier, sklo, kovy, kom
pozitné obaly na báze lepenky, biologický odpad, nebezpečný odpad, sta
vebný odpad, zeminu a kamenivo, drevo.
Biologický odpad nesmie obsahovať kuchynský a reštauračný odpad, 
zvyšky jedál a potravín, exkrementy zvierat, uhynuté zvieratá, mäso, te
kuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch.
zbiera sa zelený odpad zo záhrad a parkov, zvyšky ovocia a zeleniny, 
tráva, lístie, konáre, orezy zo stromov a kríkov, vetvičky, burina, slama, 
seno, piliny, hobliny, kvety... 
papier nesmie obsahovať viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a ná
pojov), znečistený papier –povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, 
plienky, alobal, lepiaca páska, kovové alebo plastové súčasti papierových 
výrobkov, tapety...
zbierajú sa noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, papierové vrecká,  
kartóny, obálky, plagáty, papierová lepenka, papier – krepový, baliaci, 
kancelársky, katalógy...
plasty nesmú obsahovať znečistené plasty – škodlivinami a chemiká
liami, olejmi a ropnými látkami, viacvrstvové obaly, linoleum, guma, ka
belky, molitan.
zbierajú sa PET fľaše (stlačené), fľaše od čistiacich prostriedkov, šam
pónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s ozna
čením PP, fólie číre a farebné, čisté opláchnuté plastové obaly z potravín 
„tégliky”, igelitové tašky a vrecká, fólie z pracích práškov, polystyrén EPS. 
prosíme vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým 
k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných 
surovín. za vašu spoluprácu a  účasť pri triedení odpadov vám  
ďakujeme.

mesiac deň zberu počet zberov
Január 5, 12, 19, 26 4
Február 2, 9, 16, 23 4
Marec 2, 9, 16, 23, 30 5
Apríl  6, 13, 21 (štvrtok), 27 4
Máj 4, 11, 18, 25 4
Jún 1, 8, 15, 22, 29 5
Júl  7 (štvrtok), 13, 20, 27 4
August 3, 10, 17, 24, 31 5
September 7, 14, 21, 28 4
Október 5, 12, 19, 26 4
November 3 (štvrtok), 9, 16, 23, 30 5
December 7, 14, 21, 29 (štvrtok) 4

rekreačné strediská – slnečné údolie (streda)

Od 1. januára 2022 sa na Slovensku spúšťa zálohový systém PET 
fliaš a plechoviek. Po novom ich budeme nosiť naspäť do obchodu. 
Cieľom je vyzbierať viac kvalitnejších obalov na recykláciu a  jeho 
následné využitie pri výrobe nových obalov, šetriť prírodné zdroje 
a minimalizovať vyhodené fľaše a plechovky v prírode. Avšak najú
činnejšou ochranou životného prostredia je obaly nekupovať alebo 
ich kúpu minimalizovať.

aké fľaše a plechovky budú zálohované?
Zálohový systém sa týka plastových a kovových nápojových oba

lov od 1 dl do 3 litrov. Sú to PET fľaše napríklad z minerálky alebo 
plechovky z piva. Netýka sa to obalov z mlieka, pretože mlieko nie je 
definované ako nápoj.

ako to bude fungovať?
Zákazník popri cene tovaru zaplatí navyše zálohu 15 centov. 

Zálohovaný obal je označený písmenom „Z” so šípkami a popisom 
„zálohované”. Takéto PET fľaše a plechovky doma odložíme a ne-
poškodené, nepokrčené, prázdne, s čitateľným ean kódom 
(nepoškodená etiketa) vhodíme v obchode do automatu, ktorý nám 
vráti zálohu 15 centov za každý obal. Automaty budú v každej väčšej 
predajni s nápojmi, v malých predajniach môžu dávať napr. zľavu  
vo výške zálohy pri nákupe.

Zálohový systém síce začína od 1. 1. 2022, ale ešte nejaký čas sa 
budú predávať aj nezálohované obaly, preto je potrebné si všímať 
označenie „Z” na obale.           referát životného prostredia

Od 1. 1. 2022 sa PET fľaše a plechovky vracajú do obchodu
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ZSS INFORMUJE
tí, čo zvyknete čítať našu rubriku, 
ste si všimli, že nadpis zos infor-
muje sa zmenil na zss informuje. 
skratka zss znamená zariadenia 
sociálnych služieb. patrí tam nielen 
zos (naša mestské opatrovateľské 
zariadenie), ale aj nocľaháreň, te-
rénna opatrovateľská služba, roz-
voz stravy, prepravná služba, jedá-
leň, práčovňa a denné centrá. preto 
tá zmena.

Blíži sa koniec roka, a preto ďakujme.  
V prvom rade Pánu Bohu, že sme sa do 
 žili týchto dní. Každý deň ráno sme 
vďač ní spolu s našimi seniormi za to, že 
sme sa zobudili v zdraví. Tento rok bol 
pre sociálne zariadenia hektický. Prežili 
sme veľa udalostí, zvratov, nových vý
ziev. Nepodarilo by sa nám to bez úžas
nej podpory.

Ďakujeme vedeniu mesta Pezinok, 
CSS pod Karpatmi, pezinským poslan
com, rodine Havelkovej, Aktivity Grina
va, Desiatovo, OZ Centrum pre rodinu 
a  sociálnemu oddeleniu na bratislav
skom magistráte za podporu počas ka
rantény v našom zariadení (pitie, ovocie, 
domáca sliepka na polievku, cukrovinky, 
jedlo pre dobrovoľníkov a cenné rady).

Ďakujeme príbuzným našich klientov 
za pomoc pri prácach okolo nášho zaria
denia, za sladkosti a  ovocie pre našich 
klientov. Ďakujeme aj cukrárni Eliška 
a lekárni Olmed za cukrovinky.

Ďakujeme firme Pavelka a syn, firme 
Dedoles, pezinskému úradu práce a rodi
ny, rodine Szabadošovej za materiálnu 
po moc pre našich klientov a zamestnan
cov.

Ďakujeme skupine Ženy, víno, funk 
a firme Retry, s. r. o., za materiálnu po
moc pre nocľaháreň.

Ďakujeme OZ Zelená hliadka za po
moc pri revitalizácii našej záhrady na 
Komenského ulici a natieraní plota.

Ďakujeme firme Hartman, nadácii 
VÚB a  rezerve primátora za finančnú 
a materiálnu podporu pre zariadenia so
ciálnych služieb.

Ďakujeme ZUŠ v Pezinku, Oľge Bele
šovej a Romanovi Pomajbovi, skupinám 
Animatus, Matici slovenskej, Arion, Sen
zus, ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a  ZŠ 
Limbach za kultúrne podujatia.

Ďakujeme MUDr. Adriane Šimkovej 
a  jej tímu za starostlivosť o  našich se
niorov v zariadení, za rozbehnutie ško
lení o správnom meraní tlaku v denných 
centrách, za obetavú pomoc a  rady pri 
akýchkoľvek problémoch.

Ďakujeme pracovníkom mestského 
úradu Adriane Zahradníkovej a Lucii Na
gyovej za organizovanie filmových veče
rov v  mestskom zariadení na Komen
ského ulici a v denných centrách. Tiež za 
organizovanie kanisterapie pre seniorov.

Ďakujeme členom KDH, pani Vodná
kovej za pravidelné aktivity v zariadení 
so seniormi, pánovi Bártovi a  Dulajovi 
za zakúpenie respirátorov pre personál 
a za ďalšiu dobrovoľnícku pomoc.

Ďakujeme občanom Pezinka, ktorí sa  
u  nás zastavia (na Komenského ulici 
v na šom zariadení alebo na Radničnom 
námestí 9 v našej kancelárii 216) a pri
nesú nám plienky, aparáty, posteľnú bie 
lizeň, ktoré využijeme my a ďalší obyva
telia Pezinka. 

Ďakujeme aj za ručne vyrobené vý
robky (pletené ponožky, háčkované deč
ky, paličkové čipky), za stacionárny bi
cykel, hojdačku do záhrady.

V  neposlednom rade ďakujeme tým, 
ktorí nám pomáhajú v  skrytosti a  ani 
o nich nevieme.

Možno nemáme všetko, ale spolu nám  
nič nechýba.                      p. F. 2022

adriana strečanská

oľga Bejdáková, predsedníčka
združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov

Naše združenie sa opäť ako vlani 
muselo vzdať svojho najväčšieho podu
jatia Vínne trhy Pezinok. Organizuje
me ho v marci, vtedy sa koná odborná 
degustácia, a v apríli je verejná ochut
návka. Covid nám už druhý raz preka 

zil možnosť osláviť jubilejný 25. ročník.
Napriek zložitej situácii sme sa s na

šimi členmi stretávali v  prírode. Pred 
niekoľkými rokmi sme upravili územie 
pod Starou horou, o ktoré sa teraz sta
ráme. V  máji sme mali prvú brigádu. 
Kosili sme, čistili stromčeky, upratovali 
okolo prístreškov. Potešilo nás, že sme 
sa stretli, pretože to bolo pred sviatkom 
svätého Urbana, patróna vinárov. Teraz 
sme si pri jeho soche vo viniciach aspoň 
pripili.

Už niekoľko rokov organizujeme 
obľúbené podujatie Víno a  levanduľa. 
Vlani sa nekonalo a vyzeralo to tak, že 
nebude ani tento rok. Nakoniec sme sa 
rozhodli pre jeho komornejšiu formu. 
V prvý júlový týždeň, keď kvitne levan
duľa, sme pripravili akciu Víno pod Sta
rou horou. Návštevníci navštívili vino
hradzáhradu nášho člena Vlada Píša, 
pochutili si na víne pezinských vinárov. 
Počasie vyšlo, atmosféra bola vynika
júca, navštívila nás aj pani prezidentka 
Zuzana Čaputová.

Naši členovia predstavili po prvý raz 
svoje vína aj na Keramických trhoch, 
ktoré sa presunuli na jeseň, a nevzdali 

sme sa ani tradičného požehnania svä
tomartinských vín.

Teší nás aj to, že nášmu spolku pri
kleplo mesto Mestskú vinotéku, kde  
plánujeme na budúci rok zaujímavé vi
nárske akcie.

milan pavelka,
vinohradník a vinár

Rok 2021 bol pre vinohradníkov 
a  vinárov opäť iný ako ktorýkoľvek 
predtým. Život vo vinohrade začal ne
skôr ako v  uplynulých rokoch. Žiaľ, 
znova sa prejavili suchá, ktoré v  po
slednom čase postihujú našu oblasť. 
Leto bolo relatívne teplé, nie však ex
trémne, rastliny dobehli zameškané. 
V septembri už vinič potreboval dážď, 
ktorý stále nechodil, jeho rast sa spo
malil, ale hrozno nakoniec dozrelo 
a dú fam, že z neho budú pekné vína. 
Bie le, ale aj červené môžu byť zaujíma
vé, lebo cukornatosti mali dosť a pre
kvapivo aj kyselín. Jeseň bola, chvala
bohu, dlhá a  slnečná ako už dlho nie 
a rastliny mali čas dohnať zameškané. 
Ale hoci to teraz na povrchu vyzerá, že 
pôda je mokrá, vlahový deficit je oko  
lo 30–40 percent.

Uvidíme, čo prinesie zima. V posled
nom čase som videl množstvo kŕdľov 
husí tiahnuť na juh a  hovorí sa, že to 
zvestuje tuhú a dlhú zimu. V prípade, že 
neklesne teplota pod mínus 15 °C, bude 
to v poriadku. Ak by bolo mínus 20 °C, 
vtedy je dôležité, kedy sa tak stane a ako 
bude vlhko. Mrazy nižšie ako 20 °C by už 

boli horšie. Vinohradom by prospelo as
poň 30 centimetrov snehu.

V tomto roku vznikali nové vinohra
dy, ak už mali schválené projekty. Bolo 
však sucho a mladé štepy mali čo robiť, 
aby prežili. Od mája do 25. júla padlo 
v Pezinku 12 mm zrážok. A keby aspoň 
naraz a  nie na trikrát! Malokarpatská 
oblasť by potrebovala vyše 250 hektárov 
nových výsadieb ročne aspoň dvadsať 
rokov za sebou, aby sa vinice obnovili. 
Ale vinohradníci musia chrániť úrodu 
pred zverou, stavať ploty, elektrické 
ohradníky, čo stojí veľa peňazí, ktoré 
ne môžu potom investovať do obnovy 
vi níc.

Každý vinár pocítil v tomto roku po
kles predaja vína. Možno nie tí menší, 
ktorí majú stálu klientelu, ale vinárom, 
ktorí zásobujú reštaurácie, hotely, firem
né akcie, klesli tržby o 20 až 50 percent. 
Museli premýšľať, ako nastaviť chod fir
my tak, aby prežili.

K  príjemným prekvapeniam tohto  
roka patrí najmä počasie. Na druhej 
stra ne škody, ktoré na viniči spôsobuje 
zver, predstavujú až 30 percent produk
cie, čo je 70 až 80 ton hrozna ročne. Ani 
elektrické ohrady už nepomáhajú, di
viaky neodradí kopnutie elektriny, pre
razia plot, urobia v  ňom dieru, ktorou 
potom prejdú aj daniele. Kým nenájde
me spoločnú reč s  poľovníckymi zdru
ženiami, tento problém sa nevyrieši.

Aby som neskončil pesimisticky, po
chválim sa šumivým z nášho vinárstva, 
ktoré získalo na výstave v  New Yorku 
platinovú medailu Best of Best.

milan skovajsa,
vinohradník a vinár

Aj v  tomto roku ovplyvnil koronaví
rus predaj vína, hoci to bolo, myslím si, 
lepšie ako v prvej vlne v roku 2020. Vte
dy boli dlhý čas zatvorené všetky gastro
nomické prevádzky. Tento rok gastro 

fungovalo tak na pol plynu, čo opäť po
cítil každý vinár. Pokles nezaznamena
li iba väčšie vinárstva, ktoré predávajú 
v  supermarketoch, niektorým predaj 
dokonca stúpol. Tam si mohol kúpiť ví
no každý. Dostávali však nižšiu kvalitu 
a často navyše s otáznikom, či si skutoč
ne kupujú slovenské víno. Bolo aj menej 
vinárskych akcií, ochutnávok, gastrono
mických podujatí, ktorých súčasťou je aj 
ponuka vína, neuskutočnili sa mnohé vi
nobrania či vínne cesty. Vinári, ktorí sa 
zameriavajú na tieto akcie, tiež pocítili 
výpadok príjmov.

Naša firma sa, našťastie, v niektorých 
mesiacoch tohto roka vrátila k  číslam 
spred covidu. Dokonca stúpol predaj 
našich vín vo vinotékach. Najviac nám 
však pomohol priamy predaj stálym zá
kazníkom. Štát na vinárov akoby zabu
dol. Vyhlásili iba jedno opatrenie na pod  
poru vinárov, ktorí mali najviac 10 a naj
menej jedného zamestnanca. V tejto vý
zve uspelo iba zopár vinárstiev a  suma 
z balíka určeného na túto podporu, kto
rá skutočne doputovala k vinárom, bola 
veľmi malá. Horšie je, že aj iné projekty 
a  podpory od Poľnohospodárskej pla

tobnej agentúry sa obmedzovali či úplne 
zastavili, platby neprichádzali.

A  tohtoročná úroda? Okolie Pezinka 
malo dobré vlahové podmienky aj ide
álnu teplotu. Úroda hrozna bola veľmi 
zdravá, takže sme mohli zbierať krásne 
vyzreté hrozno. Na začiatku malo vyso
ké kyseliny, čo je pozitívne. Uvidíme, 
ako budú tieto vína dlhoveké, ale vyze
rajú veľmi aromatické, dobre sa v pivni
ci vyvíjali počas kvasenia, aj teraz sa im 
darí. Urodili sa kvalitné biele aj červené 
vína a tie červené nás ešte príjemne pre
kvapia. Či bude tento ročník pamätný? 
To sa ešte len ukáže, ako to príroda na
skladala.

Vrásky vinárom opäť narobila zver. 
Škorce nám „obrali” časť vinohradu. Na
vyše,  ľudia stále poškodzujú oplotky, 
ktoré chránia vinič pred zverou. Aj so 
zverou sa dá bojovať, len je to vyčerpá
vajúce a drahé.

Gabriel Guštafík, 
vinohradník a vinár

Vždy, keď idem koncom januára pr
výkrát rezať, opýtam sa vinohradu: „Vi
nohrádek múj, budem aj tento rok koš
tovat z tvojeho vínka?” Vinohrad mi ale 
nyšt nepoví, lebo neví vyprávat, jak vím 
já. O tom, či sa dožijem a či sa mi aj niečo 
urodí, rozhoduje totiž vyššia moc.

Po miernej a pomerne suchej zime 
prišlo koncom februára výrazné oteple
nie. Teplé počasie vyvábilo najmä ovoc
né stromy, ktoré začali rašiť. Vinič, na
podiv akoby spal. Po predčasnom oteple
ní nastalo výrazné ochladenie a častý 
dážď v apríli a máji. V noci klesali teplo
ty k nule, našťastie, vinič jarným mrazí
kom unikol. Vývoj vegetácie sa spomalil 
oproti ostatným rokom asi o dva týždne. 
Vinohrady zakvitli 10. júna, takmer na 
deň presne, ako to bývalo v minulosti.  
V tomto období ho treba postrekovať. 
Pri správnom načasovaní stačili tento  

rok tri, maximálne štyri postreky a hroz
no bolo pekné zdravé. Nepoužívam her  
bicídy proti burine, ale plečkujem a ko
sím, hlavne však nepoužívam insekti
cídy proti škodlivému hmyzu, lebo tie 
zabijú aj ten užitočný. Významné ško
dy nespôsobili ani nové invázne druhy 
hmyzu. Proti týmto škodcom neexistuje 
účinná ochrana.

Leto bolo horúce a ukrutne suché. 
Prí valové dažde s ľadovcom nás, našťas
tie, obišli. Koncom augusta hrozno zača
lo „zamakat”, keď sa zdalo, že už poriad
ne nezaprší, prišiel v hodine dvanástej 
výdatný dážď. Bobule sa naliali, hrozno 
mohlo dozrievať. Striedanie chladného, 
vlhkého obdobia s veľmi horúcim a su
chým nemá vinič rád, je v strese. Aj preto 
možno boli trochu menšie cukry a výraz
ne vyššie kyseliny. Oberačky sa posunuli 
na koniec septembra a začiatok októbra. 
A mohli byť aj neskôr, lebo prišlo babie 
leto, lenže musíme úrodu doslova uchy
tať pred raticovou zverou.

Komu sa podarilo úspešne prejsť 
všet kými týmito nástrahami, dočkal sa 
peknej a zdravej úrody hrozna.

-ek-, -ľj-, foto: archív zpVV

Anketa: Rok 2021
vo viniciach
a v pivniciach

rok poznačený druhou a treťou vlnou covidu, ale aj priaznivým poča-
sím, úrodou kvalitného hrozna či útokmi diviakov a danielov na vinice. 
uplynulý rok hodnotia pezinskí vinohradníci a vinári.

»
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STĺPEk PO NašEM

drahý moji!
Tento smíšny rok sa za chvílu 

končí. Období, keré fčúl žijeme, bude 
ludom za sto rokú na smích. Asi  
časem véjde do histórije, podobne 
jako aj období španielskej chrípky, 
tubery a  dalších nemocí, s  kerýma 
sa luctvo moselo naučit žit. Minu
lý rok, takto na Vánoce, zme si šeci 
vinšovaly, aby to uš bolo preč, nech 
už máme ot teho pokoj. Nemáme. 
A  tak to vypadá, že any mat nebu
deme. Fčúl ide len o to, aby zme sa 
s  tým naučily nejako normálne žit. 
Aby sa to furt nevracalo, jak svekru
ša v pravidelných vlnách. Nekeré 
štáty naznačujú, že zatát najlepším 
ríšeným je očkovány. Lenže polovič
ka ludzí temu vdaka internetu a jeho 
vymoženoscám neverí. To sú para
doxy, čo? Další sú nervózny s  teho, 
že púvodne mala stačit jedna dáfka, 
potom dve, fčúl sú tri, kólko ich ešče 
bude. Nekerí Česi vidzely dokonca 
na vlastné oči ten čip ve vakcíne. 
Zrazu prestalo placit pravidlo – Za
darmo? Tak dajte ešče! Polytyci sa 
rujú, gdo kemu zaplací kerú rundu. 
Ked ma pany doktorka očkovala, 
hovorila  sem ke mne dójdete aj na 
trecú, štvrtú, pátu dáfku... To ma tak 
potešilo, že sem jej hnet povedal, že 
k takej peknej a mladej bych sa klyd
ne aj nascehoval! Ešče sem sa tešil aj 
preto, že bol pekný večer po déždži. 
Fajný luft. Nyjaký inačí recept na 
spokojný a ščastný život nemám. Te
šit sa s každého nového dna, kerého 
sa dožijem. Neny to také čašké. Téš 
sem si prežil svoje. Nakonec sem po
chopil, že nekazit si to sami sebe je 
tá najlepšá metóda na svece. Čím to 
je, že ludé majú potrebu nevyprávat, 
nevidzet, skovávat sa? Dotykové te
lefóny – bezdotykoví ludé. Máme 
troch susedú. Vzadu, napravo, nale
vo. Pret troma rokma sem sa rozho
del, že by bolo na čase vymenyt 60 
rokú staré, hrdzavé pletivo za nové. 
Oslovil sem jedného, ten, že nemá 
na to penýze. Dobre. Podarilo sa mi 
zehnat lacné pletivo, šikovných maj
strú, za dva dny bolo hotovo aj stĺp
ky namalované. Fajn, do smrci pokoj 
(ten plot je obužírkovaný). Z druhej 
strany (slnečnej) sa inyciatývy ujala 
susedka. Že sce plný. Fúha, reku šak 
to bude scínyt. Atých penes! Doho
da nedohoda, máme plastový. Fču
leky chycilo plocený teho zadného. 
Zatál si to odnésel starý smrekovec 
a nekolko tučných tují. Bude betón! 
Kólko je len v  Pezinku takých plo
tú. Prejdzite sa po Limpochu, Juri, 
Mod re, Švancpochu, Kučišdorfe... 
Jako keby sa ludé nečeho bály. Ne
keho na ulici pozdravím, málogdo 
odzdraví. Nekerí sa zlaknú, že čo 
scem. Zaželat len dobrý den! Mlačí 
ma považujú za blázna. Uznávam, 
že sem vyšinutý, ale že aš tak, aby to 
nestálo za pozdraf?!? Na každé Vá
noce sa snažím prihovárat, byt mi  
lý, vinšovat to najlepšé. Možno je 
ešče do Vánoc daleko (uzavírku má
me uš 1. decembra) a nemám eš če to 
vánočné cícený. Tak, len tak stroho, 
báraj bych vám scel len to najlepšé. 
Nech sa má každý z  nás podla zá
sluch. Nech je nadzelené každému 
z  nás tolko lásky, kolko sám rozdá. 
Dárky len také, potrebné, keré po
tešá. Nech zme zdraví natolko, kolko 
pre to robíme. A  nepríčme sa Jeho 
vúly. Aj tak bude.

zúctu váš strýco lajo

Keďže som bol dieťa krajčírky, ktorá 
šila na objednávku všakovaké modely 
šiat, móda sa o mňa chtiacnechtiac ob
tierala. A ženské toho navymýšľali! Alebo 
skôr odkukali z módnych žurnálov Móda 
či Burda. Niekedy doniesli ukázať aj zá
padné katalógy Neckermann či Otto. 
Ako dieťa som obdivoval ich kvalitnú fa
rebnú tlač, ale hlavne tovar, ktorý ponú
kali.Taký, o akom sa nám len snívalo. Za
ujímala ma elektronika. Magneťáky, rá
diá, televízory... Pochopiteľne, že som si 
prezeral i spodnú bielizeň a zisťoval som, 
čo tie ženské nosia pod sukňami... No, 
skrátka, mal som prehľad. Hlavný nápor 
na šitie burdových šiat bol pred MDŽ 
(Medzinárodný deň žien). Šiť si dávali 
učiteľky aj dojičky. Všetky chceli byť šik. 
Veselo, preveselo bývalo začiatkom mar
ca. Jeden deň a potom znovu do gumá
kov, galoší, pracovných plášťov... A nové 
šaty šup do skrine, nezabudnúť na nafta
lín, aby čoto ešte vydržali.

V predpubertálnych rokoch som cho
dil i ja ako z Burdy. Obtiahnuté bedrové 
tesilové twistové gate. Dolu boli také ši
roké, že zakrývali topánky. Museli mať 
široký remeň (opasok) s výraznou prac
kou. Neraz sa mi stalo, že som si špičkou 
topánky pristúpil tie široké twisťáky. Ko
šeľu mi tiež spichla matka. Musela byť 
do véčka, aby kreslila moju adolescentnú 
hruď. Čapice sme nenosievali ani v zime. 
Veď sme boli machri. Zato dievky nosili  
na hlavách ručníky (šatky). Oblečené ma
li buď minisukničky alebo kaliopky. To 

bo li také obtiahnuté gate. Pod nimi nosi
li krepsilonky, teda pančuchy a až neskôr 
pančuchové nohavice. (Túto informáciu 
mám od starších skúsenejších chlapcov. 
Akože by som to vtedy mohol ja ve
dieť?!). Cez leto mávali na sebe blúzky  
a v zime nosili cez ne svetre. Hodne boli 
v  móde roláky. My, chlapci, dievčatá aj 
starší, sme nosievali tento výdobytok 
módy. Nebolo treba gombíkovať košele 
ani viazať kravatu. A keď bola potrebná 
kravata, vyhrala kravata na gumičku – 
vždy s uviazaným uzlom. Baby si česali 
drdoly s umelými príčeskami. Kým boli 
malé, zapletali im vrkoče zakončené gu
mičkami s červenými lienkami a bielymi 
bodkami. Machríci prechádzajúci sa po 
pezinskom korze museli mať lakované 
špicaté topánky, krátku koženú bundu 
(všetci mali aj tak koženkovú) a zo zad
ného vačku im trčal hrebeň. Čím fareb
nejší, tým lepší.

S nástupom beatlemánie a neskôr hi
pís sme však pokukávali po inom imidži 
(také slovo ešte vari ani nebolo vymysle
né). Špicaté topánky sme vymenili za se
mišové spencery. Bohužiaľ, semišáky na 
našom trhu boli veľmi drahé, a tak sme 
nosili lacné barexové náhrady. Socialis
tický barex vydržal veľa...

Aj rifle sa nám páčili, ale kde ich vziať?  
V Tuzexe sa na ne čakávalo v radoch.  
S bonmi boli tiež problémy, preto som 
dvatri roky nosil bulharskú napodobe
ninu rifľoviny, ktorú nie a nie vyšúchať. 
Socialistická látka, farebne vždy stála. 

Zato s flanelovými košeľami sme problé
my nemali. Bola to skoro robotnícka uni
forma. Na krk lacné korálky alebo príve
sok v podobe placky na koženej šnúrke. 
Z diaľky sme sa podobali tým západniar
skym tínedžerom, ale len z diaľky...

Pravdaže sme všetci túžili po originál
nych výrobkoch, či už išlo o tenisky (Adi  
das, Puma), texasky (Rifle, Levi Strauss &  
Co.), alebo trebárs perfektný fínsky nôž. 
Keď sa niekto dostal náho dou do Rakús  
ka, to už bol iný level. No sili odtiaľ pr vé 
dederónové košele, šuštiaky (v podsta  
te pršiplášte), ktoré tu mal každý druhý 
človek, záclony, igelitové firemné tašky  
z „mexikoplacu”. To bolo v roku 1968, keď 
na čas otvorili západ né hranice. Vtedy 
sa dalo prísť aj k televízorom, čo vedeli 
prijímať zvukom i obrazom rakúsku te
levíziu, a tak sme i my, ôsmaci, mohli vi
dieť obľúbené bigbítové skupiny.

Apriori sme začali odmietať holiča, 
nechávali sme si rásť vlasy. Holič Lybant 
pri Bendovi i pán Tyko pri mestskom vý
bore ostali skoro bez roboty. Chodievali 
sme vlasatí ako muzikanti v obľúbených 
kapelách. Trochu nám to kazili policajti. 
Vlastne príslušníci Verejnej bezpečnos
ti (VB). Tí mali aj druhú profesiu – stri
hači mužských vlasov. Ženské ich akosi 
neiritovali. Keď pri bežnej kontrole ob
čianskeho preukazu boli vlasy o čosi dlh
šie ako na fotke, už vytiahli z bočného 
vrecka nožnice a hneď ťa dokatovali. Ich 
obľúbené strihy boli na pol hlavy alebo 
vystrihaný pás cez celú lebku.

Podobné strihačky sme zažívali aj na 
strednej škole. V triede nás vlastnoruč
ne strihával triedny učiteľ. Alebo nás 
poslal do holičstva, čo vyzeralo o trošku 
lepšie, ale stálo to neospravedlnenú hodi
nu, pretože si fyzicky v škole nebol. Sluš
ní chlapci boli pekne vystrihaní a dávali 
nám ich za príklad. Keď tých menej sluš
ných prinútili, dávali sa strihať na havla. 
(Nemalo to s Vaškom nič spoločné).

Nenosili sme len pseudorifle, ale aj 
poctivé menčestráky, boli veľmi pohodl
né z pracieho kordu či diftínu. Aj umelo
hmotnú krimplenovú látku si ženy ob
ľúbili. Nepotrebovala pri šití endlovať, 
aby sa nepárala, stačilo okraj opáliť nad 
sviečkou (niekedy však už hotové šaty 
nechtiac obhoreli). Po vypratí sa šaty ne  
žehlili, lebo sa nekrčili. Zato keď sa v nich  
ženská spotila, spotrebovala aj liter ko
línskej vody.

Módne bolo posielať deti do hudobnej 
školy na hocijaký nástroj. Brata Jana to 
neobišlo. Chodil na akordeón do Vlčian 
(dedina vedľa Nededu). Zjavne ho to ne
bavilo. Keby v hudobnej škole vyučovali 
futbal, istotne by tam rád zostával i po 
škole. Ja som si svoje bezstarostné det
stvo nedal znechutiť chodením na hu
dobný nástroj, čo dnes ľutujem. Uklada
nie detí po školskom vyučovaní na rôz
ne krúžky súviselo aj s tým, že ženy boli 
nútené pracovať a nemal sa kto starať o 
deti. Našťastie, mama pracovala doma 
a mal som aj starých rodičov. Bol som 
doma rád.

paľo Boriš, z pripravovanej knihy
Foto: archív 

mestského múzea pezinok

za komunizmu neponúkali v obchodoch takmer žiadny módny tovar. kto sa chcel obliekať  pekne, dával si šiť šaty, sukne, nohavice aj kabáty. Ženy usilovne štrikovali  
a o parfumoch svetových značiek mohli len snívať.

noc vonku
Počas katarínskej noci zo štvrt

ka 25. 11. na piatok 26. 11. sa viac 
ako 20 z nás zúčatnilo podujatia 
Noc vonku, ktoré organizuje ob
čianske združenie Vagus na pod
poru osvety problémov ľudí bez 
domova. Na jednu noc sme si tak 
dobrovoľne mohli vyskúšať, aké  
to je ustlať si pod hviezdami 
v  mra zivej noci. Tisíce ľudí bez 
do mova na celom Slovensku mož
nosť voľby nemajú.

detský charitatívny bazárik
Začiatkom decembra sa nám 

podarilo zorganizovať detský 
charitatívny bazárik pre najmen
šie bábätká. Zbierka odevov a vy
bavenia pre deti do jedného roka 
je určená pre deti zo sociálne ne
priaznivých pomerov a deti v ná
hradných a profesionálnych rodi
nách.

koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok, 

zisťovali desiatky Grinavanov a  ich 
priateľov. Počas 48 hodín sa nám po
darilo vyzbierať 127 krabičiek, ktoré 

poputujú do zariadení sociálnej sta
rostlivosti v Pezinku a okolí. Viac ako 
polovicu týchto láskavých balíčkov 
zabezpečili Adriana Loj, Klaudia Vir
govičová a ich priatelia.

stromček
Napriek sťaženým podmienkam 

kvôli výstavbe kanalizácie sa aj ten
to rok podarilo poslancovi Dramírovi 
Šmahovskému a  aktivistovi Roma
novi Šmahovskému s technickou po
mocou mesta Pezinok osadiť vianoč
ný stromček v  priestore pri pomní
koch. Stromček tento rok venovala 
rodina Petra Slezáka.

mikuláš
Aj keď viaceré podujatia sme kvôli 

pandémii a  opatreniam museli zru
šiť, Mikuláš a čert sa 6. 12. večer pre
šli ulicami Grinavy a aspoň takto po
tešili deti. 

Vážení čitatelia, 
želáme vám naozaj pokojné via

nočné sviatky s tými, ktorí robia váš 
život pekným, pohodu, a najmä veľa 
zdravia nielen v  posledné dni tohto 
roka, ale aj po celý nový rok 2022.

text a foto: eva pilátováPO
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Medzinárodná asociácia Univerzít tre 
tieho veku AIUTA v spolupráci s WSTC 
– World Seniors Tourism Congress – 
Svetový kongres seniorského turizmu –  
organizovala 2. ročník Medzinárodnej 
sú ťaže umenia pre univerzity tretieho 
veku pre rok 2021, ktoré sa uskutočnilo  
v Číne. FSS Radosť ako spevác ky senior
ský súbor, reprezentujúci mesto Pezi
nok, vždy vítal možnosť zúčastniť sa 
sú ťaží vo folklórnej oblasti, ktorej sa 
vo svojej činnosti venuje. Jeho prístup 
k  spracovaniu ľudovej piesne našich 
predkov a  ich interpretáciu pre širokú 
verejnosť vyúsťuje do hľadania možnos
tí, ako potešiť svojich divákov nielen in
terpretačným, melodickým, rytmickým 
hudobným zážitkom, ale aj krojovo,  
a taktiež  zaujímavým hudobným spre
vádzaním na akordeóne. Vedenie súbo
ru na čele s pani Mgr. Máriou Miškeriko
vou, umeleckým vedúcim Ing. Štefanom 
Šalátom a PR manažérkou Ing. Pavlínou 
Burgerovou, v spolupráci s ďalším okru
hom členov súboru – širšieho vedenia –  
pani Ing. Máriou Kakalíkovou a Ing. Já
nom Bodom sa ani v prípade vyššie uve
denej súťaže dlho nerozhodovalo o tom, 
či sa súťaže zúčastniť. V blízkej minulos
ti sme sa chceli zapojiť aj do súťaže, kto
rá mala byť organizovaná pre seniorské 
spevácke súbory v Tatrách, žiaľ, ani po 

viacerých termínoch možného uskutoč
nenia súťaže sa ju nepodarilo uskutoč
niť. Účasť súboru na dvoch celosloven
ských prehliadkach seniorských spevác
kych súborov v Komárne a vo Zvolene, 
do ktorých sme postúpili z  nižších kôl 
súťaže, len potvrdzuje ambície súboru 
merať svoje interpretačné schopnosti 
s cieľom rastu kvality a bohatosti reper
toáru súboru, o  ktorý sa stará hlavne 
umelecký vedúci.

Veľmi nás potešil mail zo dňa 11. 10. 
2021 od vedúceho  oddelenia školstva  
MsÚ v Pezinku pána PaedDr. Erika Špa
ňa, v ktorom nás informoval o  tom, že 
na vyššie uvedenej súťaži, ktorej vyhod
notenie prebehlo v Číne, sa FSS Radosť 
zúčastnil v dvoch kategóriách. Medzi
národná porota ohodnotila FSS Radosť  
v kategórii spev zlatou cenou a v ka
tegórii ľudový kroj taktiež zlatou cenou. 
Naša úspešná pieseň Ja som gazda dob
rý, s ktorou sa radi prezentujeme aj na 
domácich pódiách, zabodovala aj na ázij
skom kontinente. No a naše kroje mož
no považovať za skutočné skvosty odie
vania folkloristov.

Súbor pri svojej domácej činnosti ne
zabúda na prezentáciu slovenského fol
klóru ani za hranicami SR. Vystupovali 
sme u  našich dlhoročných priateľov zo 
súboru Polajka vo Valašskom Meziří

čí, ale navštívili sme aj našich rodákov 
v  Tótkomlósi v  Maďarsku. Repertoár  
sme v posledných rokoch obohatili o pro
gramy tematicky zamerané na určité  
špecifiká. Boli to piesne vojenské a reg
rútske k 100. výročiu ukončenia 1. sve
tovej vojny, ďalšie programy boli veno
vané piesňam o mame a o robote a v ne
poslednom rade sa s  veľkým ohlasom 
stretol aj náš program, oslavujúci vino
hrady, vinárov a  víno. Veď ako inak – 
sme súbor z Pezinka.

Koncom novembra 2021 sa súbor zú
častní svojím vystúpením na Medziná
rodnom festivale bezdomoveckých diva
diel ERROR v Pisztoryho paláci v Brati
slave. Tešíme sa na toto vystúpenie, ke
ďže sa budeme môcť predstaviť s naším 
folklórnym umením pred obecenstvom 
z inej ako folklórnej oblasti a ukázať im, 
čím sa súbor z Pezinka zaoberá vo svojej 
činnosti.

Záverom si možno iba priať, aby sa 
doteraz nie veľmi priaznivá zdravotná 
situácia na Slovensku zlepšila do takého 
stavu, aby sme mohli znovu začať napl
no cvičiť nový repertoár a  prezentova
ním našich piesní potešili našich priaz
nivcov.

ing. štefan šalát, 
umelecký vedúci Fss radosť

SPEKTRUM

lpr sr pobočka pezinok želá všetkým členkám, členom 
aj spoluobčanom krásne vianočné sviatky, veľa zdravia, 
šťastia a Božieho požehnania v novom roku 2022.

Stretnutia LPR sa v r. 2022 budú konať vždy v poslednú stredu v mesiaci v Den
nom centre o 15. h na Hrnčiarskej ul. 44.        zuzana Wolfshörndlová

Ďakujeme mestu pezinok za poskytnutie finančného príspevku, ktorý sme 
použili na obnovenie priestorov pre stretnutia animátorovdobrovoľníkov a pre 
stretávanie sa mladých birmovancov. Pandemická situácia zatiaľ neumožňovala 
stretnutia „naživo”. Veríme, že od nového roka sa rozbehne život novej 100člen
nej birmovaneckej skupiny a vynovené priestory sa plne využijú.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v tomto roku cez konkrétnu po
moc prinášali pezinským rodinám a seniorom dobro, láskavosť, vzájomnú blíz
kosť a podporu vďaka mnohým aktivitám Centra pre rodinu – Pezinok.
Všetkým pezinčanom prajeme srdce citlivé na vzájomnú lás-
kavosť a štedrosť počas Vianoc aj po celý nastávajúci rok 2022.

za dobrovoľníkov martina šipošová, 
štatutár Centra pre rodinu – pezinok

ako sa vyhnúť požiarom 
v období vianoc
 a Nového roka

čas beží ako voda a Vianoce i no vý rok sú opäť predo dvermi. prichádza 
jedno z najkrajších období roka a prináša do našich rodín sviatočnú at-
mosféru pokoja a rodinnej pohody. dovoľte preto aj príslušníkom ha-
sičského a záchranného zboru, aby vám zaželali ich príjemné prežitie. 
zá roveň si vám dovoľujeme dať aj niekoľko dobrých rád, aby ste tieto 
sviatky prežili v pokoji a pohode a vyhli sa požiaru:

 FSS Radosť z Pezinka zbiera
 ocenenia za svoju činnosť

Asi 50 ľudí s  deťmi vysadilo 48 veľ
kých líp. Pod stromami vysiali lúčnu 
zmes rastlín a projekt tiež zahŕňal ochra
nu biotopu  bobra v  susednom potoku. 
O užitočnosti bobra sa návštevníci dočí
tajú z náučnej tabule, ktorá je osadená 
pri cyklochodníku. Neskôr sa ešte aleja 
rozšíri a doplní inými druhmi drevín tak, 
aby sa vytvorila súvislá funkčná línia 
zelene na podporu ubúdajúcej biodiver
zity, aby pomohla zmierňovať následky 
klimatickej zmeny a spríjemnila užívanie 
cyklotrasy. OZ Zelená hliadka Pezinok 
tiež 13. novembra 2021 organizovalo vý

sadbu 70 stromov rôznych druhov v cho
tári Šenkvíc. Cieľom bolo obohatiť pusté 
polia, tentokrát kilometrovým stromo
radím popri poľnej ceste medzi cestou 
na Pezinok a Hájom. Pomôcť prišlo okolo 
35 ľudí do zimy a mrholenia, o to viac si 
zaslúžia naše poďakovanie. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, OZ 
Človek a  krajina, starostom Viničného 
a  Šenkvíc, družstvám oboch obcí, dob
rovoľným hasičom Šenkvíc za polievanie 
a darcom občerstvenia.

Vladislav marušic, 
zelená hliadka pezinok

»

 Návrat stromov 
 do poľnohospodárskej krajiny

ešte v septembri oz zelená hliad ka pezinok usporiadala verejnú výsad-
bu stromovej aleje cyklochodníka medzi Viničným a slovenským Grobom. 

• ak máte živý stromček, zabezpečte 
mu dostatok vody, aby rýchlo nevysy
chal, a pevný stojan, aby sa neprevrátil,

• umiestnite stromček v  bezpečnej 
vzdialenosti od vykurovacích zariadení, 
krbu,

• nezapaľujte na ňom sviečky ani pr
skavky,

• používajte iba certifikované vianoč
né osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrob
cu osvetlenia, nerobte žiadne neodbor
né zásahy,

• pri odchode z  domu osvetlenie 
stromčeka vypnite,

• adventný veniec majte položený na 
pevnom podklade, v dostatočnej vzdia
lenosti od rýchlo horiacich materiálov, 
ako sú záclony, závesy; sviečky na ňom 
dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,

• ak odchádzate z domu, nikdy nene
chajte horieť sviečky na adventnom ven
ci, taktiež ich nenechávajte horieť bez 
dozoru alebo v prítomnosti samotných 
detí či zvieratiek.

počas sviatkov nezabúdajte 
ani na vaše deti

Snažte sa im venovať viac času a do
hliadnite, aby pri svojich hrách nespô

sobili ujmu sebe a ani nikomu inému. 
Najrozličnejšie druhy delobuchov, pirá
tov, svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, 
ohnivých fontán a podobných ohňostro
jových telies sú pomerne ľahko dostup
né v predaji. Mnohokrát ich deťom za
dovažujeme aj my samotní rodičia. Tie
to predmety môžu byť pri neodbornej 
manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu 
veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnost
ných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví či 
požiar. Preto nenechávajme deti bez do
zoru, výbušniny do rúk deťom nepatria.

Štatistiky požiarovosti sú aj v  tom
to období neúprosné. Tieto dni sú cha
rakteristické zvýšeným rizikom vzniku 
požiaru. Každoročne do nich pribúda 
neradostný počet varovných čísel, pod 
ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje 
ľudský činiteľ: nedbalosť, ľahostajnosť, 
podceňovanie požiarneho rizika pri po
užívaní otvoreného ohňa.

Aj  počas najkrajších sviatkov roka 
budú nad vašou bezpečnosťou bdieť 
profesionálni hasiči záchranári, na kto
rých sa v prípade núdze môžete obrátiť. 
V  ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu 
na tel. 150 nájdete pomoc v núdzi.

pplk. ing. Jarmila Bartošová

projekt finančne podporil Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis
a REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia.

»
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Jedným z hlavných cieľov Obchod
nej akadémie v  Pezinku, ktorá vzdelá
va mladých ľudí v ekonomickej oblasti,  
je vytvárať pre žiakov podnetné pros
tredie, ktoré ich bude provokovať k my  
sleniu o ich budúcej práci a o ich ďal
šom smerovaní v  živote. Per
sonalisti vyžadujú od ľudí tzv.  
mäkké zručnosti, ktoré mno
hým absolventom škôl chýba
jú. Patria medzi ne komunikač
né schopnosti, kreativita a fle
xibilita, schopnosť prezento  
  vať seba i svoje nápady, schopnosť pra
covať v tíme a pod. Absolventi škôl majú 
mnohokrát teoretickú znalosť o témach,  
ktorými sa zaoberajú, ale chýba im prak
tická skúsenosť s tým, ako veci fungujú.

Žiak, ktorý sa rozhodne stráviť štyri 
ro ky na Obchodnej akadémii v Pezinku, 
si môže zvoliť jeden z dvoch študijných 
odborov, a to obchodná akadé mia a ma
nažment regionálneho cestovného ru
chu. V odbornej rovine majú žiaci mož

nosť rozpoznávať a  rozvíjať 
vlastné podnikateľské nápady 
a  spoznať úskalia celého pro
cesu podnikania. Snažíme sa 
viesť žiakov k  väčšej finanč
nej zodpovednosti ešte pred
tým, ako vstúpia na trh práce. 

Budujeme u  žiakov proaktívny prístup 
k  rozvoju podnikavosti, ktorý okrem 
iného vedie aj k zlepšovaniu ich komu
nikačných schopností, ale aj k  budova
niu lepšej sebaprezentácie a  tímovej 
práce.

Okrem odborných poznatkov myslí
me aj na nadobúdanie sociálnych zruč
ností, ktoré v  závere vedú k  lepším 
medziľudským vzťahom. Záleží nám na 
mladom človeku ako celistvej osobnosti, 
preto sa usilujeme hľadať silné stránky 
a podporovať ich. Objaviť potenciál mla
dého človeka a  motivovať ho k  napre
dovaniu je neľahký proces, ale vynalože
ná energia prináša v konečnom dôsled
ku lepší život v mnohých oblastiach. 

Ako stredná odborná škola vyvíja
me maximálne snahu, aby naše brány 
opúšťali ľudia pripravení flexibilne rea
govať na rôzne situácie. Takto oriento
vanú prípravu študentov nevnímame 
len ako individuálnu úlohu jednotlivých 
učiteľov a predmetov, ale ako spoločnú 
výzvu, ktorú sa snaží napĺňať celá ško
la naprieč všetkými vyučovacími pred
metmi. Výsledkom tvorivej a  náročnej 
práce je absolvent, ktorý je pripravený 
zvládať okrem iného aj odborné výzvy,  
a to vďaka silnému teoretickému i prak
tickému základu, ktorý nadobudol na 
strednej škole.

mgr. martin anderko,
obchodná akadémia v pezinku

Aj napriek tejto zložitej situácii sa 
nám podarilo zrealizovať od júna do ok  
tóbra 5 zájazdov za kultúrou a poznáva
ním. Boli sme si pozrieť Zámok v Hlo
hovci, Piešťany, kde sme absolvovali 
plavbu po Sĺňave. Navštívili sme 4 di
vadelné predstavenia 1x v DAB v Nitre 
a 3x v novom SND v Bratislave. Aj vďaka 
finančnému príspevku MÚ boli naše ak
cie zaujímavé.

39 našich členov sa zrekreovalo v sep
tembri na 6dňovom relaxačnom pobyte 
v hoteli Harmónia v Piešťanoch a 20 čle
nov absolvovalo liečebné pobyty v  rôz
nych slovenských kúpeľoch s  využitím 
štátnej dotácie.

3 zabezpečené akcie sme boli nútení 
na poslednú chvíľu zrušiť.

Športových aktivít bolo pre pandé

miu tiež menej, cvičiť v  dome kultúry 
a v dennom centre sa mohlo len pár me
siacov. V malých skupinkách chodia na  
še členky na turistiku do zámockého 
parku a po okolí Pezinka.

Keďže sa nemôžeme stretávať, nebu
deme mať mikulášske ani vianočné po
sedenie, a  preto touto cestou chceme 
popriať všetkým našim členom pokojné, 
ničím nerušené vianočné sviatky a  do 
nového roku veľa, veľa zdravia, spo
kojnosti a  vzájomného porozumenia. 
Pevne dúfame, že nasledujúci rok bude 
zdrav ší, a tým pre naše aktivity voľnejší.

za výbor zo Jds pezinok
eva zouzalíková

SPEKTRUM

tento rok sme našu činnosť začali veľmi pomaly, v obme-
dzenom režime, pri dodržiavaní platných hygienických 
opatrení. nebolo jednoduché niečo začať organizovať 
a potom tŕpnuť, čo z toho sa bude môcť uskutočniť a čo 
budeme musieť zase rušiť ako minulý rok.

Riaditeľka Ing. Natália Krejčiová privítala prvákov a zaže
lala im veľa síl a  chuti v  štúdiu pri získavaní výučného listu 
a maturitného vysvedčenia. Žiacka školská rada im pripravila 
úlohy, pri riešení ktorých mali preukázať svoje vedomosti, 
šikovnosť a tvorivosť v odbore, na ktorý sa pripravujú. Žiaci 
v  maturitnom aj učebnom odbore kuchár v  kvíze zodpove
dali otázky z oblasti gastronómie, žiaci v maturitnom odbo
re čašník sa snažili prejaviť zručnosti v príprave slávnostného 
stolovania. Keďže sa členovia žiackej školskej rady podieľali 
na vymýšľaní úloh, dovolili si výkony našich prvákov oceniť. 
Skonštatovali, že ak tak usilovne budú pracovať celé štyri roky, 
vysvedčenie o maturitnej skúške ich neminie. Rovnako úspeš
ní boli aj prváci pripravujúci sa v učebnom odbore kaderník 
a  jednoduché dievčenské účesy, ktoré vytvorili na modeloch, 
si tiež zaslúžili pochvalu. Výučný list na konci štúdia po troch 
rokoch aj oni dostanú zaslúžene. Zatiaľ sa všetci prváci stali 

držiteľmi certifikátov, ktorými sa oficiálne zaradili do študent
ského života našej školy. Po úspešnom zvládnutí úloh prísa
hou na varešku, podnos a hrebeň boli žiaci prijatí aj do cechu 
svojho remesla. Na záver spoločná fotka do fotoalbumu, malé 
občerstvenie, ktoré im pripravili pani majsterky, a  chvíľa na 
vymieňanie si zážitkov.

soš podnikania a služieb

 Príď študovať na Obchodnú
 akadémiu v Pezinku a získaj 
 atraktívne vzdelanie

súčasný život v spoločnosti stavia pred človeka mnohé výzvy, na ktoré mu-
sí flexibilne reagovať a prispôsobiť sa okolnostiam, ktoré život prináša.  
Žiaci, ktorí prichádzajú na stredné ško ly, potrebujú byť na takýto život 
pripravení, pretože pracovný trh bude čoraz konkurenčnejší.

V budúcom čísle prinesieme roz-
hovor s Veronikou kapcovou Ba-
lážiovou, autorkou knihy Úsmev-
né pocitopisy. Veronika je Pezin
čanka a práve vydáva knihu o svojich 
cestách. Navštívila 80 krajín – o  jej 
zážitkoch sa viac dozviete v  knihe 
a na stránke
veronikapcova.sk/pocitopisy.

imatrikulácia predstavuje slávnost ný 
akt zápisu, ktorým prechádzajú žia ci  
1. ročníka pomyselnou bránou do stredo škol ského 
prostredia. 16. 11., deň pred dňom štu dentstva 
a dňom boja za slobodu a demokraciu, pod taktovkou 
žiackej školskej rady, zložili prváci strednej odbornej 
školy podnikania a služieb prísahu so sovičkou, sym-
bolom múdrosti, na glóbus sveta.

 Rok 2021 v pezinskej Jednote dôchodcov

 Prváci SOš podnikania
 a služieb 
 zložili prísahu
»

Pripomíname si, že
organizácia spojených národov 
vyhlásila 25. november za medzi-
národný deň za odstránenie násilia 
páchaného na ženách. Tento 
deň vznikol ako spomienka na 
násilnú smrť troch sestier Mi
rabalových, ktoré v roku 1960 
umlčal diktátorský režim v Do
minikánskej republike.  Každý rok je 
vo svete rátaných 16 dní, kedy sa cez 

rôzne aktivity pripomína násilie na že
nách. Pre pandémiu sa nám nepodarilo 
zorganizovať podujatie, ale pripomína
me, že Živena je pripravená pomáhať, 
nielen v novembri 16 dní, ale sme tu  

po celý rok, nájdete nás v  po
sledný štvrtok v mesiaci v Den
nom centre na Kollárovej ul. 1.

Všetkým pezinčanom želá-
me pokojné Vianoce a do nové-

ho roka 2022 veľa zdravia.
a. strapáková

»

»
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Garantom evidencie pamätihodností 
je Mestské múzeum v Pezinku, ktoré ich 
systematicky dokumentuje, priebežne 
dopĺňa a aktualizuje zoznam, usmerňu 
je činnosti vlastníkov pamätihodnos
tí, ako aj iných právnických a fyzických 
osôb pri ich záchrane, obnove a využíva
ní a poskytuje im odbornú a metodickú 
pomoc.

Kaplnka sv. Rozálie je situovaná na 
rovinatom teréne SZ smerom od mesta, 
v priamej blízkosti cestnej komunikácie 
vedúcej k  areálu Rozálka. Kaplnku po
stavili okolo roku 1730, pravdepodobne 
ako pamätník veľkej morovej epidémie, 
ktorá postihla mesto v  rokoch 1711 až 
1713, vysvätená bola až v roku 1778.

Drobná sakrálna stavba má  hexago
nálny pôdorys a  je zastrešená ihlanco
vou strieškou, vo vrchole s kovovým krí
žom. Všetky fasády sú hladké s plytkými 
lizénovými (vertikálne členiaci plastický 
pás vystupujúci z  fasády, zväčša vytvo
rený v omietke) rámami. Interiér je pre
svetlený z JZ a zo SV strany polkruhovo 
ukončenými okennými otvormi, ktoré 
majú z vonku kovové okenice. Jediným 
výraznejším prvkom výzdoby fasády je 
štukový ornament v  tvare nárožných 
volút (štylizované prevedenie zavinu
tia) vybiehajúci z  nadpražia vstupného 
portálu. V podstreší je fasáda ukončená 
profilovanou po obvode obiehajúcou 
ko runnou rímsou. Pravouhlý kamenný 
portál s  obiehajúcou plastickou lištou 
a klenákom je situovaný v JV fasáde ka
plnky.

Interiérový priestor je skromný, bez 
výraznejšej výtvarnej výzdoby. Dominu
je mu maľovaný oltárny obraz a drevená 
oltárna menza. Menza má tvar rozšíre
ného kalicha, výtvarne je riešená iluzív
nym mramorovaním a v strede doplne
ná rovnoramenným krížom v kruhovom  
medailóne. Za oltárnym obrazom je plyt
ká segmentom ukončená nika, v  ktorej 
bol pravdepodobne na rozdiel od súčas
ného rozmerovo menší oltárny obraz. 

Po stranách oltára sa nachádzajú roz
mernejšie polkruhovo zakončené niky, 
v ktorých boli pôvodne umiestnené so
chy sv. Joachima a  sv. Jozefa. Oltárny 
ob raz namaľoval v  roku 1898 František 
von Meissl a znázorňuje sv. Rozáliu s jej 
typickým atribútom – vencom ruží na 
hlave a ďalších morových patrónov, po jej 
pravici je sv. Sebastián, po ľavici sv. Ro
chus. Postavy obrazu sú zakompo nované 
do arkádovej architektúry. Seg mentovo 
ukončený oltárny obraz je v  drevenom 
ráme s ozdobnými ornamentálnymi prv
kami zlatej farby. Nad obra zom je podob
ne zdobený nadstavec s kartušou, v kto
rej je vyobrazená sv. Troji ca (Otec Boh, 
Kristus a Duch svätý).

V  roku 1998 sa uskutočnili menšie 
opravy kaplnky, počas ktorých bol ob
raz sv. Rozálie zreštaurovaný Tomášom 
Molnárom. 

Bezprostredné okolie je dnes dotknu
té nevhodnou úpravou okolia v podobe 
vysokého betónového oplotenia sused
ného areálu, ktorý tak zatienil pohľad na 
samotnú pamätihodnosť, predovšetkým 
pri pohľade od mesta. 

Arkádová chodba a pohrebná ka plnka 
na cintoríne sú situované na hlavnom 
mestskom cintoríne, JV od historického 
jadra v blízkosti budovy gymnázia.

Reprezentatívna vstupná fasáda 
kaplnky je výtvarne doplnená plytkým, 
vo fasáde riešeným iluzívnym portiku
som (zväčša otvorená stĺpová predsieň 
pred vstupom do budovy, tu však len 
s  riešením vo fasáde) s postrannými 
dvojicami štukových pilastrov (vertikál
ny dekoratívny architektonický prvok 
na fasáde s  obdĺžnikovým prierezom) 
s hlavicami. Fasádu kaplnky ukončuje 
z  troch strán prebiehajúca profilovaná 
korunná rímsa, do ktorej sú vtiahnu
té hlavice pilastrov. Vstupný pravouhlý 
portál je jednoduchý, bez výraznejších 
výtvarných prvkov.

Neveľká obdĺžniková miestnosť v  in
teriéri je zaklenutá pruskou klenbou a jej 

priestoru dominuje náhrobok Márie Te
rézie Kothmarovej (*1799 †1817) v tvare 
kompozitného nadstavca. Po je ho ľavej 
strane je umiestnená v  romantickom 
výraze socha génia v životnej veľkosti s 
rukami zopätými k  modlitbe, prejavu
júca tak smútok a  súcit. Pendan tom je 
sediaca postava malého detského anjela 
držiaca kvetinový veniec. Samotná ná
hrobná platňa je vsadená do prízemného 
podstavca zdobeného postrannými rast
linnými motívmi. Hornému nadstavcu 
dominuje sediaca postava ženy s barán
kom, držiaca v  ruke pal movú ratolesť, 
symbolizujúca nesmr teľnosť alebo ví
ťazstvo života. Zdobený je ornamentmi 
v tvare lietajúcich motý ľov. Architektúru 
náhrobku ukončuje šty lizovaná urna, je
den z atribútov smrti.

Sepulkrálne námety a  motívy (ná
hrobné, súvisiace s pohrebným rituálom) 
na náhrobkoch v tvare anjelov, alegórií, 
géniov či iných glorifikovaných symbo
lov smrti či lásky sa postupne formovali 
v priebehu celého 19. storočia. Pri zrode 
tejto významnej umeleckej etapy stali 
mnohokrát vzdelanci, vážení mešťania 
či miestni remeselníci, ktorí dokázali 
majstrovsky zhmotniť myšlienky svo
jich objednávateľov. Čím významnejší 
bol zadávateľ, tým okázalejší bol 

náhrobný návrh alebo kaplnka. Vrchol 
ich rozmachu bol v závere 19. a na za
čiatku 20. storočia. Mnohé náhrobní
ky sú už ovplyvnené  novovznikajúcim 
výtvarným prúdom secesie a stávajú sa 
tak odrazom európskeho diania v sepul
králnej kultúre. 

Kaplnka bola postavená z finančnej 
pomoci Michala Kothmara (†1845), kto
rý vo  svojom testamente z  roku 1843 
odkazuje 200 zlatých na zachovanie 
arkády na starom evanjelickom cintorí
ne (v  blízkosti Farského kostola Nane
bovzatia Panny Márie), pod ktorou je 
pochovaná jeho dcéra Mária, a na novú 
kaplnku na novom evanjelickom cinto
ríne. Náhrobok 18ročnej Márie Terézie 
Kothmarovej bol pravdepodobne pôvod
ne umiestnený na starom evanjelickom 
cintoríne a neskôr prevezený a osadený 
do novej kaplnky. Súčasťou interiéru 
sú aj kamenné náhrobné tabule Micha
la Kothmara a  jeho manželky Zuzany 
(*1775, †1828), rodenej Sandtnerovej, 
a ďalších príbuzných, Johanna Andrea
sa Sandtnera (†1837) a Kataríny Sandt
nerovej (†1827), rodenej Taubingerovej, 
vmurované do postranných stien v inte
riéri kaplnky.

Miestnosť kaplnky je presvetlená 
z  východnej a  západnej strany jedným 

oknom. V  exteriéri sú otvory zdobené 
šambránami (plastické orámovanie 
otvo ru) s parapetnou rímsou v podobnej 
výtvarnej koncepcii ako vstupná fasá
da, naviac sú doplnené kovanou mriež
kou. Postranné šambrány sú v  hornej 
časti ukončené hlavicami spojenými do 
nadokennej rímsy a na čelných plochách 
sú viditeľné kované závesy po dnes už 
neexistujúcich exteriérových okeni
ciach. Suprafenestra (dekoratívne zdo
benie nad oknom) má tvar polkruhu 
s motívom Sv. Trojice – trojuholník s vy
žarujúcimi lúčmi.

Severná fasáda je hladká bez otvorov 
a lícuje tak plochu zadnej steny arkádo
vej chodby. Hladké plochy fasád majú 
svetložltý náter a architektonickore
meselné prvky sú zvýraznené a odlíšené 
bielou farbou. 

Zo západnej strany nadväzuje na ob
jekt kaplnky arkádová chodba zaklenutá 
piatimi poliami pruskej klenby. Svojou 
výtvarnou koncepciou je totožná s  vý
zdobou kaplnky. Klenba je podopieraná 
šiestimi piliermi ukončenými hlavicami. 
Archivolty (súčasť oblúka) aj hlavice pi
lierov majú bohatú profiláciu, podobne 
ako aj nábehy klenieb dosadajúcich na 
zadný arkádový múr. V  cvikloch (plo
cha vymedzená dvoma archivoltami) 
sú štukové ornamenty v  tvare úzkych 
štylizovaných plastických lúčov. V arká
dovej chodbe sú umiestnené náhrobné 
tabule viacerých významných pezin
ských mešťanov. 

Začiatkom 20. storočia bola prevažná 
časť arkádového múru zbúraná a násled
ne telá, ktoré boli pri výkopoch nájdené, 
premiestnené do kaplnky. Ešte na ka
tastrálnej mape Pezinka vyhotovenej na 
konci 19. storočia je zobrazená arkádová 
chodba takmer až po príjazdovú cestu. 

Posledná obnova kaplnky bola reali
zovaná v roku 1994, pri ktorej bola opäť 
značná časť arkád odstránená. Napriek 
týmto skutočnostiam, keď prevažná časť 
arkádovej architektúry bola v priebehu 
desaťročí postupne likvidovaná, pred
stavuje objekt významný umeleckore
meselný príklad sepulkrálnej klasicis
tickej architektúry na území Pezinka so 
zachovanou pôvodnou dispozíciou.

text a foto: eduard zvarik
mestské múzeum v pezinku

 Sakrálne a sepulkrálne pamiatky v zozname 
 pamätihodností mesta Pezinok / kaplnka sv. Rozálie, 

kaplnka na mestskom cintoríne
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 o  pamätihodnostiach mesta  
pezinok bolo prijaté s cieľom zachovania historického rázu mesta v jeho 
dnešnej podobe, ochrany technických pamiatok, drobných architektúr 
a umeleckých diel nachádzajúcich sa na území mesta a v jeho blízkom 
okolí. zoznam pamätihodností tvoria hnuteľné i nehnuteľné veci, ktoré 
neboli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre mesto vy-
sokú spoločenskú, historickú, výtvarnú, umelecko-remeselnú, regionál-
nu, krajinnú, architektonickú a urbanistickú hodnotu. sú doň zahrnuté 
aj archeologické lokality či solitérna i skupinová zeleň.

»

kaplnka sv. rozálie

Vstupná fasáda kaplnky na cintoríne

náhrobok márie terézie kothmarovej v interiéri kaplnky
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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

GlazÚroVanie Vaní
za prijateľnú sumu
so zárukou.
tel.: 0905 983 602

upratoVaCia Firma
HĽADÁ POSILU –
prijme upratovačku.
TPP, polovičný pracovný úväzok 
alebo brigáda.
Viac informácií: 0903 932 873

Redakcia 

ďakuje všetkým 
čitateľom 
za priazeň 
a prispievateľom 
za spoluprácu 
počas roka 2021. 
Do nového roka 
želáme veľa 
úspechov 
a šťastia.
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andrej šottník – emanuel
Vianoce sú predo dvermi. Každý, 

kto ich raz prežil, dosvedčuje, že sú 
to tie najkrajšie sviatky roka. Mnohí 
ľudia už chceli slovami vystihnúť ich 
vnútornú krásu. Zdá sa však, že by 
boli potrebné kilometre papiera a slov, 
ak by sme chceli aspoň z časti vyjad
riť ich podstatu. Na pomoc sa nám 
ponúka Biblia – Sväté písmo, a robí 
to v  svojskej jednoduchosti: použije 
jedno slovo. A my v  pokore pred Bo
žím slovom zostávame v  údive a pri

znávame, že nič väčšie ani krajšie už  
o Vianociach nemôžeme povedať. To  
slovo znie: „Immanuel” (Emanuel) a 
znamená „S nami je Boh”. Skutočne, 
Vianoce, to je Boh s nami. Boh sa v ne
pochopiteľnej láske rozhodol stať jed
ným z nás.

„Ľudstvo by malo padnúť na tvár do 
prachu pred touto premiérou lásky...  
A to ešte zďaleka netušíme, kto vlast
ne Boh je, kto sa nám to dáva... Ne
konečne svätá Bytosť sa vrhá smrteľ
ným skokom do priepasti sveta plného 

špiny, biedy, strachu a bolesti. Čo ho 
k tomu mohlo viesť? Nič iné ako neko
nečná láska.“ (A.H. Mateje)

Dieťa Ježiš neprichádza na svet, aby 
sa stal Emanuelom len cez Vianoce. 
Chce byť „Bohom s nami” neustále. Veď 
nezostáva dieťaťom. Lásku, ktorú nám 
daroval do jaslí, chce dovŕšiť – na krí 
ži.

V tieni jaslí stojí teda kríž. Ten nás 
často odstrašuje a my sa bojíme pre
niknúť až na dno hĺbky tajomstva 
príchodu Boha na svet. Ale bez po
hľadu na kríž zostanú naše Vianoce 
chvíľkovým citovým vzbĺknutím, bez 
väčšieho dosahu na náš život... Len 
v  logike kríža pochopíme súčasnú si
tuáciu, i to, že Vianoce budeme mož
no opäť prežívať trochu inak, ako by  
sme si želali. Ale kríž vedľa jaslí nám 
ukazuje, že Boh prišiel na zem preto, aby 
bol s nami stále, v každej situácii. Aby  
sa nielen radoval s  radujúcimi, ale aj 
plakal s plačúcimi; aby nám bol oporou 
v každom okamihu.

Vianoce sú predo dvermi. Ako ich 
prežijeme a ako ovplyvnia naše bu
dúce postoje, záleží na nás. Vianoce 
sa neimprovizujú. Nájdeme v nich to, 
čo sme do nich vložili. Môžeme v nich 
nájsť vedomie Božej prítomnosti v na
šom srdci. Ak to domyslíme do konca. 
Ak nezabudneme, že Vianoce – to je 
Boh s nami. Immanuel!

Vladimír kmošena:
„Lebo zjavila sa milosť Božia, spá

sonosná všetkým ľuďom, vychováva
júca nás, aby sme sa odriekli bezbož
nosti a svetských žiadostí a mierne, 
spravodlivo a pobožne žili na tomto 
svete...”

Tít. (2, 11–12)

V  narodenom dieťati prichádza 
k nám spásonosná – zachraňujúca mi

losť Božia. Je veľkým darom a má kon
krétny dosah aj na náš každodenný ži
vot. Darom v tom, že Pán Boh nám chce 
v Ježišovi Kristovi pomôcť. Dosah má 
v tom, že nás vychováva, dáva smerni
ce a pravidlá pre život, ale aj člo veka 
mocou Božou pretvára, učí žiť ľudsky 
a zodpovedne vo vzťahu k Pánu Bohu, 
k  ľuďom, k  celému Božiemu stvo 
 renstvu.

Život, ku ktorému vedie človeka 
Pán Ježiš Kristus, sa má prejavovať  
v miernosti, triezvosti, v zdržanlivosti, 

v sebaovládaní, vedieť kedy dosť. Ďalej 
v spravodlivosti, teda v ochote a sna
he dať blížnemu všetko, čo mu patrí. 
Plniť si svoje povinnosti čo najlepšie  
a najčestnejšie, nekrivdiť, neubližo
vať, zastávať sa pravdy. A  do tretice 
má sa prejavovať v  pobožnosti. Po
božnosť je vrúcny vzťah viery k Pánu 
Bohu a aj plnenie si povinností tak, 
ako ich poznáme z prvých troch Bo
žích prikázaní.

Božia milosť vyplýva z Božej lásky,  
a preto sú Vianoce sviatkami lásky 
a pokoja. Sväťme ich  s úprimnou vďa
kou za Božiu milosť zjavenú v Pánovi 
Ježišovi Kristovi.

Božou milosťou požehnané vianoč
né sviatky i celý nastávajúci kalendár
ny rok vám želá Vladimír Kmošena, 
evanjelický farár.

SPEKTRUM / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 18. 12. 2021 si pri
pomíname 13. výročie, čo 
nás navždy opustil man
žel, otec, krstný otec,  
dedko, pradedko Jozef 
popluhár z Pezinka. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. S láskou spomínajú 
manželka, dcéra s rodinou a syn s rodi
nou.

Dňa 7. 12. 2021 sme si 
pripomenuli 9 rokov, čo 
nás navždy opustilnáš 
drahý otec a dedko mi-
chal slezák. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú  

spomienku.Deti s rodinami. Ďakuje 
me.

Dňa 18. 12. 2021 si pri
pomenieme 4. výročie 
úmrtia nášho milované
ho manžela, otca a dedka 
petra krasňanského. 
S  láskou spomína man

želka, syn Boris a  syn Peter s  rodinou  
a vnučkou Diankou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Čas plynie, zabudnúť sa nedá. 
Dňa 25. 12. 2021 si pripo  
míname prvé smutné vý
ročie  úmrtia nášho dra
hého milovaného Joze-
fa kilhofa.
Slza v oku, v srdci žiaľ, 
čo drahé nám bolo, osud vzal. 
Odišiel si nám všetkým, 
ktorí radi sme Ťa mali. Odišiel si bez toho, 
aby nám Tvoje ústa zbohom dali, 
unavený a ubolený tíško si zaspal. 
Len ten, kto niekoho stratí, vie, 
čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí 
a zabudnúť nedovolí. 
Už len kytičku na hrob dáme, 
sviečku zažneme a s láskou spomíname. 
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s na
mi venujú tichú spomienku. Smútiaca 
rodina

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, 
v srdciach našich žiješ spomienkami. 
Dňa 3. 12. 2021 sme si 
pripomenuli 17 rokov od 
úmrtia milana mravca. 
Kto ste ho poznali, ve nuj
te mu, prosím, tichú spo
mienku. S láskou a úc  
tou spomínajú manželka Joja, dcéry  
Jojka a Mirka s rodinami a ostatná ro
dina.

Dňa 17. 12. 2021 si s úc
tou a láskou pripome
nieme nedožité 74. na
rodeniny nášho drahého 
manžela, ocka a  dedka 
petra slamku. Ďakuje
me všetkým, ktorí mu spolu s nami ve
nujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Veľakrát už slnko zapadlo, 
tisíc sĺz nám z očí vypadlo.
Tvoja strata úprimne bolí, 
keď plameň sviečky ticho horí.
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný. 
Chýbaš nám v kruhu 
celej rodiny.
Dňa 26. 12. si pripomí
name 2. výročie od smrti 
manželky, mami, babky, Jarmily Baro-
kovej. S úctou, láskou a smútkom v srd
ci spomína manžel, deti a vnúčatá.

Dňa 13. 12. 2021 si pri
pomenieme 9. výročie 
úmrtia nášho otca, ded
ka a pradedka Jána Bla-
žeka. Spomína syn s ro
dinou. Kto ste ho pozna

li, venujte mu, prosím, tichú spomien  
ku.

Kto v srdci žije, nezomiera.
Uplynulo 22 rokov od
vtedy, čo nás opustil náš 
drahý otec a  dedko ru-
dolf marke z  Grinavy. 
S  úctou a  láskou si spo
mínajú dcéra Eva a Mar

tin s rodinou.

Dňa 5. 12. 2021 sme si pripomenu
li nedožité 90. narodeniny našej drahej 
mamy, starej a  prastarej mamy Vierky 

šefčíkovej. Ďakujeme 
jej za všetko... S  láskou 
a  úctou spomínajú dcé
ra a  syn s  rodinami. Kto 
ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku.

Odišli ste tíško z nášho života, 
niet Vás medzi nami, 
no v našich srdciach žijete stále s nami. 

Dňa 29. 12. 2021 uply
nie 34 rokov, čo nás na
vždy opustil náš milova
ný otec, dedko, praded
ko Jozef reichbauer. 
Dňa 30. 12. 2021 uplynú 

2 roky, čo nás navždy 
opustila naša mamička, 
babka, prababka me-
lánia reichbauerová. 
S  láskou spomínajú deti 
s rodinami.

Dňa 6. 12. 2020 uplynu
lo päť rokov, čo nás na
vždy opustila moja dcé
ra melánia dávidová, 
rod. Šedivá. S láskou spo 
 mína mama, manžel, sy
novia a súrodenci. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej, prosím, tichú spomienku.

spomíname

Spomíname na 
Štefana Valku Annu Valkovú Štefana Valku Petra Valku
†10. 12. 1993 †7. 9. 2006 †9. 6. 1959 †24. 12. 2011

Venujte im ti
chú spomienku. 
Za všetkých Pa
vol Valka s rodi
nou.

Pezinskí skauti opäť prinesú Pezinča
nom Betlehemské svetlo, symbol poko
ja, nádeje a lásky, ktoré prepája ľudí po 
celom svete. Odpaľovanie Betlehemské
ho svetla je naplánované na štvrtok 23. 

decembra. Nájdete nás na Radničnom 
námestí pri Mariánskom stĺpe v čase od 
10.00 do 19.00 h.

monika lezová
61. zbor modrý oblak pezinok

 Betlehemské svetlo v Pezinku

Informácie o odpaľovaní Betlehem ského svetla v Pezinku budeme aktua lizovať  
na základe opatrení na našich sociálnych sieťach a na 
http://61zbor.skauting.sk/betlehemske-svetlo/.

vianočné slová nádeje a povzbudenia 
 pezinských duchovných

pre väčšinu z nás sú Vianoce tým najkrajším obdobím roka. máme ich 
prežiť v kruhu svojich blízkych a priateľov, v bezpečí domova, máme 
sa tešiť a radovať. Vianoce sú aj obdobím, kedy máme viac myslieť 
na druhých a podeliť sa s tými, ktorí sú v núdzi. tento rok nám opäť 
ukazuje dôležitosť tých správnych hodnôt, učí nás porozumeniu a to-
lerancii. teraz je dôležité spojiť sa, vzájomne si pomôcť a nájsť po-
chopenie jeden pre druhého. láska, porozumenie a nádej. prostred-
níctvom pe zinčana sa čitate ľom prihovárajú naši duchovní – rímsko-
katolícky farár andrej šottník a evanjelický farár Vladimír kmošena.

»
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Po prvý raz sa uskutočnilo finále 
klubov podobným systémom ako na tí
movej súťaži EURO FOOTGOLF – for
mou hry o body na jamkách, tzv. jam
kovka. Na základe výsledkov najlepších 
štyroch hráčov na jednotlivých kolách 
Tour (8 z 10 kôl) a Pohára (4 z 3 kôl) 
bol 1. SFGK Carpathians Slovakia nasa
dený do vyraďovacích bojov z piateho 
miesta z ôsmich tímov. Finále sa hra
lo formou jamkovky, dvaja jednotlivci 
a dve dvojice, takže sa hralo celkovo o 
4 body. V prípade rovnosti prišiel roz
strel. Vo švrťfinále hráči 1. SFGK Car
pathians Slovakia porazili 3:0 Kráľov
ský footgolfový klub Bratislava, v semi
finále podľahli favoritovi a neskoršie
mu víťazovi FootGolf Senec 1:3. 

Do boja o bronz išiel klub proti  
prekvapeniu finálového turnaja Foot
Golf Trnava, s ktorým počas leta odo
hral prvé klubové priateľské zápasy  
a ktorý sa zo siedmeho miesta dostal 
do semifinále po víťazstve nad konku
renčným silnejším mestským rivalom 
FootGolf Spartak Trnava. Do zápasu  
o 3. miesto nastúpil 1. SFGK Carpa
thians Slovakia oslabený o jedného top 
hráča v jednotlivcoch, čo sa nakoniec  
ukázalo ako rozhodujúce. Pezinčanom 
napriek urputnému boju tesne ušiel  
rozstrel a boj o bronz prehrali s Trnav
čanmi 1:3. V každom zápase bodoval v 

jednotlivcoch Branislav Thron. V súťaži 
tímov mohli hrať všetci hráči vrátane 
juniorov a žien, ale z rovnakých odpa
lísk ako muži. Prvého finá lového tur
naja sa za 1. SFGK Carpa thians Slova
kia zúčastnili Branislav Thron, Tomáš 
Ki kuš, Marek Tábora, Jakub Gavorník, 
Matúš Dúbravka, Pavel Podobník, Sil
via Zá hradníčková, caddy Peter Dú
bravka a Rastislav Blaško (prezident a 
kapitán klubu).

V kategóriách jednotlivcov v Sloven
skej Tour bol najúspešnejším hráčom  
z klubu Branislav Thron, ktorý v ka
tegórii Absolut všetkých hráčov muž
ských ka tegórií vybojoval 11. miesto. 
Okrem toho v kategórii Seniori – mu  
ži nad 45 ro kov obhájil striebro, kto ré 
pridal k rov nakému kovu zo Sloven
ského Pohára. Na stupni víťazov na 
2. mieste sa ocitol aj Matúš Dúbravka  
v kategórii Juniori do 18 rokov, rovna
ko ako v  Pohári, a stal sa tak najlep  
ším slovenským juniorom na Sloven  
sku za roku 2021, keďže okrem neho 
boli na stupni víťazov iba hráči spoza  
rieky Moravy. Okrem toho bol absolút
nym víťazom na 2. ročníku SFGA Ju
nior FootGolf Cup do 16 rokov v sep
tembri v Tomášove.

Hráči klubu 1. SFGK Carpathians  
Slovakia v sezóne 2021 získali aj rôz
ne ďalšie ocenenia na medzinárodných 

turnajoch. Okrem druhého bron zu 
z majstrovstiev Európy tímov EURO  
FOOTGOLF (Tomáš Kikuš, Bra
nislav Thron, Rasti slav Blaško), Bra
nislav Thron medzi se niormi zvíťazil 
na Czech Open FIFG 250, bol druhý 
na Slovenian Open FIFG 500, tretí 
na Slovak Open FIFG 500. Rastislav 
Blaško získal v júni v rozpätí jedného 
týždňa prestížnu cenu Hole in one na 
Slovak Open FIFG 500 v Bernoláko
ve a zvíťazil ako prvý zahraničný hráč  
v Rusku, na 1. ročníku turnaja Pohár 
Mosfootgolfu v Moskve.

1. SFGK Carpathians Slovakia začal 
prvým ročníkom organizovať v spolu
práci so Slovenskou FootGolfovu Aso
ciáciou a za podpory mesta Pezinok 
oficiálnu regionálnu nadokresnú súťaž 
Karpatská regionálna footgolfová liga/
Carpathians Regional FootGolf Liga,  
do ktorej sa zapojili kmeňoví hráči  
klubu, ale zvlášť aj noví hráči z Pezin  
ka a okolia, ktorí doteraz nehrali sú
ťažne FootGolf. Okrem toho, v spolu
práci s Malokarpatskou komunitnou 
nadáciou REVIA v rámci grantového 
projetku FootGolf ako výzva zorga

nizovali v rámci regionálnej ligy aj 
päť kolovú súťaž na pod poru pohybu 
mládeže v pandemických časoch pod 
názvom Carpathians FootGolf REVIA  
Liga pre hráčov do 18 rokov. Aj vďaka 
organizácii týchto súťaží sa rapídne  
zvýšila členská základňa klubu 1. SFGK 
Carpathians Slovakia, noví hráči tak 
môžu súťažiť aj v regionálnej (krajskej) 
lige a následne v Tour a Pohári.

Prezident klubu Rastislav Blaško 
zhodnotil sezónu:

„Piata klubová sezóna v Tour a štvr
tá v pohári priniesla radosť v individuál
nych disciplínach. V tímových súťažiach  
sme siahali na pódium. Chceme sa poďa
kovať spoluprácu a podporu aj spoločnosti 
JOMA a ich zástupcovi Simplysport.sk, 
Italmarket Slovakia, SAPPÉ, TOPFO
REX, 4MYSPORT, GR8DESIGN, GASPI 
WOOD, MPEAR a Bratislavskému sa
mosprávnemu kraju.”

1. sFGk Carpathians slovakia 
v 7. ročníku 
slovenskej FootGolfovej 
tour 2021 – celkové výsledky:
kluby:
4. miesto

absolut:
11. Branislav Thron, 14. Tomáš Kikuš, 
31. Pavel Podobník, 33. Marek Tábora, 
51. Jakub Gavorník, 61. Michal Hruš
ka, 67. Rastislav Blaško, 78. Miroslav 
Kaňuk, 82. Richard Hulák, 84. Pavol 
Gášpár, 94. Matej Toman.

muži:
12. Tomáš Kikuš, 25. Pavel Podobník

seniori – muži nad 45 rokov:
2. Branislav Thron, 9. Rastislav Blaš ko

Ženy:
9. Silvia Záhradníčková

Juniori do 18 rokov:
2. Matúš Dúbravka, 10. Tamia Thron

amatéri – noví hráči muži:
4. Marek Tábora, 8. Michal Hruška, 14. 
Jakub Gavorník, 24. Pavol Gášpár, 30. 
Miroslav Kaňuk, 31. Richard Hulák, 32. 
Matej Toman, 37. Daniel Petrovič

text a foto: 
1. sFGk Carpathians slovakia,

 1. SFGk Carpathians Slovakia  s úspechmi 
doma i v zahraničí  v roku 2021

hráči 1. sFGk Carpathians slovakia počas slovenskej FootGolfovej tour 2021.

Vo svojej piatej sezóne v slovenskej FootGolfo-
vej tour v roku 2021 zakončil svoje účinkovanie 1. 
slo venský futbalgolfový a footgolfový klub Car-
pathians slovakia v súťaži slovenských klubov na 
smolnom 4. mieste, podobne ako v slovenskom 
FootGolfovom pohári.

»

 Majstrovstvá 
SR v krose 
v Čuňove

V  sobotu 20. novembra sa konali 
Majstrovstvá SR v  krosovom behu. Na 
1,5kilometrovom okruhu, ktorý pozo
stával z rôznych prekážok si v rámci ka
tegórií mladších žiakov vybojoval prven
stvo Matej Knapčok a stal sa majstrom 
Slovenska.

text, foto: monika Fintorová

Seniorský Atím obsadil v jesennej časti tretej bra
tislavskej ligy 11. miesto s bilanciou tri víťazstvá, tri 
remízy a deväť prehier so ziskom 12 bodov. Zeleno
bieli rozvlnili sieť súperovej brány 20krát, čo by ich 
radilo na 10. miesto v ofenzíve, a obdržali 24 gólov, 
čo by v  pomyselnej tabuľke defenzívy znamenalo 8. 
priečku.

Zisk 12 bodov v pätnástich zápasoch je podľa tré
nera má lo, aj preto, čo sa týka výsledkov jesennej čas
ti, neprevláda spokojnosť: „Futbal sa nehrá na estetic  
ký dojem ani na krásu, ani na čo keby, ale hrá sa na góly 
a na body, a tých máme málo, a preto ako tréner nemô
žem byť s jesennou časťou súťaže spokojný. Pozitívum je, 
že sa snažíme do mužstva zabudovať našich odchovancov 

a mladých hráčov.” Napriek nižšieho počtu získaných 
bodov treba pripomenúť, že viac ako polovica hráčov 
v kádri sú klubovými odchovancami a až 75 % hráčov 
pochádza z pezinského okresu.

V  minulej sezóne Btím triumfoval v  šiestej lige, 
v tomto ročníku ako nováčik piatej ligy vôbec neskla
mal. Mužstvo prezimuje na piatej priečke so ziskom 
25 bodov za osem víťazstiev, jednu remízu a štyri pre
hry. Pezinčania strelili 27 gólov a inkasovali 20 gólov, 
čo na nováčika súťaže nie je zlé.

Premiérovému štartu v  piatej lige predchádzala 
let ná príprava vo vysokom tempe. Tréner Ernest Mé
száros prezradil viac aj o tímových cieľoch: „Letná prí
prava prebehla vo veľmi dobrom tempe, vďaka ktorému 
sme potom ťažili v súťaži. Družstvo doplnilo päť nových 
tvárí, ktoré dobre zapadli do tímu v kabíne aj na ihrisku. 
Po jeseni sme štyri body od prvého Viničného a stále sme 
v hre o špicu tabuľky. Keďže má byť reorganizácia súťaží, 
chceme skončiť čo najvyššie. Cieľom Btímu ju postúpiť  
do štvrtej ligy. Navyše, v  zime prejdú dvajatraja hráči 
do Atímu, takže plníme aj druhý cieľ zásobovania Atí
mu našimi odchovancami,” priblížil Mészáros najbližší 
presun hráčov.

Domáce zápasy Btímu na grinavskom štadióne 
sprevádzala skvelá divácka kulisa, ale aj bojovné vý
kony hráčov. Práve to sa pozdáva aj trénerovi Mészá
rosovi: „Bojovnosť, nasadenie a chuť do futbalu je na veľ
mi dobrej úrovni. Chlapci sú lepšie pripravení na prechod 
do tretej ligy. Všetci to berú zodpovedne, či už účasťou  
na tréningoch, alebo životosprávou pred zápasmi. Som 
veľmi rád, že môžem trénovať toto družstvo,” zakončil  
na záver 36ročný lodivod Zelenobielych.

text a foto: pšC pezinok

 Tréneri a-tímu a B-tímu PšC 
 Pezinok bilancujú jesenné časti

tímová fotografia a-mužstva z víťazného zápasu proti Vrakuni
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priznám sa, že keď som sa pri-
pravovala na rozhovor s  vami, nič 
okrem toho, že ste športový novi-
nár, som nenašla. ako by sa charak-
terizoval Juraj Berzedi sám?

Som človek, ktorý chce všetko, do 
čoho sa pustí, robiť naplno. Nemám 
rád v  živote stereotyp. Možno aj preto 
som už počas vysokej školy robil čašníka 
v Anglicku, predavača v španielskom ob
chode s oblečením, podnikal som v ob
lasti zdravia a krásy. A zároveň som po
pritom hrával futbal na poloprofesionál
nej úrovni. Možno je to klišé, ale prácu 
športového novinára beriem ako posla
nie. Rozprávať sa so športovcami o  ich 
vášňach, cestovať na najväčšie športové 
podujatia ako olympijské hry, EURO vo 
futbale, majstrovstvá sveta v  hokeji či 
svetové poháre v lyžovaní a byť priamo 
v  centre diania je úchvatné. Viac ako 
prácu milujem len svoju rodinu, najmä 
manželku Dadku. 

Vždy ste chceli byť športovým 
no vinárom alebo ako ste sa dostali 
k tejto práci?

To, že budem športovec, mi bolo 
pred určené. Obaja moji rodičia pracova
li na futbalovom štadióne PŠC Pezinok. 
Otec ako tajomník, funkcionár, tréner či  
hospodár a mama ako hospodárka a „dô  
verníčka” futbalistov, trénerov i  fanú
šikov. Namiesto do detských jasieľ som 
chodieval každé ráno s mamou na ihris
ko. Športovým novinárom som sa stal 
zhodou osudu. Po vysokej škole som za
čal pracovať ako inzertný a marketingo
vý manažér v  regionálnom týždenníku 
MY SenecPezinok. Približne po mesiaci 
tam skončil športový redaktor, tak som 
sa opýtal šéfredaktora, či by som mohol 
robiť aj to. Išiel som na pohovor, napísal 
svoj prvý text a stal som sa novinárom, 
či skôr elévom. Po takmer piatich rokoch 
v týždenníku MY som pracoval rok a pol  
v denníku Pravda a posledných šesť ro
kov pracujem pre denník SME a špor to
vý portál Sportnet.

aký máte vzťah k pezinku? kto-
ré sú vaše obľúbené miesta v našom 
meste a prečo? 

Som hrdý v Pezinčan. V Pezinku som 
sa narodil a žijem tu celý život. Chodil 
som tu do škôlky, do základnej školy na 
Panelke, na strednú školu na obchodnú 
akadémiu. Mojím obľúbeným miestom 
a druhým domovom bol futbalový šta
dión PŠC, kde som v šiestich rokoch za
čal svoju futbalovú kariéru a pred troma 
rokmi ju aj ukončil. V detstve som hrával 
basketbal na Panelke, tenis na kurtoch 
v areáli OSP, kde je aj stredné odborné 
učilište. V súčasnosti milujem prechádz
ky s manželkou či jazdu na bicykli v pe
zinských vinohradoch. Obľubujem aj 
prechádzky v  parku alebo po námestí, 
pri ktorých si vždy rád vychutnám dob
rú kávu a zákusok.

ako a kedy ste sa spoznali s pet - 
rou Vlhovou a prečo si vybrala prá-
ve vás na napísanie svojej autobio-
grafie?

S  Petrou sme sa spoznali približ
ne pred ôsmimi rokmi, kedy som začal 
mapovať jej lyžiarsku kariéru. Samozrej
me som sa zamyslel, prečo zo stoviek 
novinárov či spisovateľov som bol ten, 
s ktorým knihu napokon napísala. Mô

žem sa len domnievať, ale posledné roky 
som pravidelne chodil na svetové po
háre, majstrovstvá sveta v  lyžovaní či 
olympiádu ako jeden z mála slovenských 
novinárov. Vybudoval som si korektný 

vzťah s  jej otcom Igorom a bratom Bo
risom. Panuje medzi nami vzájomná dô
vera a možno práve preto si ma pustili  
do súkromia a podarilo sa mi napísať 
Petrinu autobiografiu.

aký je to pocit napísať knihu 
o  ak tuálnej jednej z  najlepších slo-
venských športovkýň. koľko trvalo 
jej napísanie a zbieranie materiálov 
pre ňu?

Je skvelý pocit napísať knihu o naj
lepšej športovkyni na Slovensku a v sú
časnosti podľa mňa aj najpopulárnejšom 
človeku našej krajiny. Informácie a ma
teriál som zbieral posledných osem ro
kov, ale deväťdesiat percent knihy vznik
lo za dva mesiace – august a september. 
Za tento čas som urobil rozhovory s Pet

rou, jej rodinou, najbližšími i  členmi 
tímu a zároveň ich napísal. Veľa ľudí sa 
ma pýta, ako som dokázal za dva mesia
ce napísať knihu, ktorá trvá často aj rok. 
Odpovedám im, že bez tých ôsmich ro
kov spolupráce by to nebolo možné. 
Presne som vedel, akým spôsobom to 
chcem urobiť, a potom už len od rána do 
noci som na tom pracoval. Občas aj po

pri mojej práci športového novinára. Pri 
tvorbe knihy mi výrazne pomohol editor 
Marián Szücs, s ktorým som konzulto
val viaceré veci.

aká je petra Vlhová?
Dlhé roky som ju vnímal len z pozície 

športovec a novinár. Až teraz som spo
znal Peťu ako človeka. Je to milá a prí
jemná baba, ktorá robí všetko na maxi
mum. Tak ako profesionálne pristupuje 
k lyžovaniu, takisto spolupracovala aj na 
jej autobiografii. Občas som bol z  toho 
až prekvapený, s akým nasadením pra
covala na knihe počas svojej lyžiarskej 
prípravy. Zistil som, že je detailistka. 
Každú vec v knihe chcela mať dokonalú. 
Keď robila nejaké zmeny, väčšinou boli 
k  lepšiemu. Bola konštruktívna a  vždy 

sme sa dokázali dohodnúť. Je to silná 
osobnosť, len tak ľahko ju niečo nezlo
mí. Zároveň je aj citlivá a váži si podporu 
fanúšikov.

prečo vznikla autobiografia prá-
ve teraz? súvisí to nejako s odcho-
dom trénera magoniho a  potrebou 
petry povedať svoju verziu príbehu?

Už pred dvoma rokmi som Vlhovcov 

oslovil, či by sme nenapísali jej autobio
grafiu. Vtedy Peťa povedala, že ešte nič 
nedosiahla. Po zisku veľkého glóbusu 
som sa k  tejto ponuke vrátil a v  spolu
práci s  vydavateľstvom Petitpress sme 
sa do toho pustili. Vôbec to nesúviselo 
s  odchodom trénera Livia Magoniho. 
Hlavná myšlienka bola, aby sa fanúši
kovia dozvedeli, ako sa Peťa dostala na 
športový vrchol. Jej kniha môže byť in
špiráciou pre mnohých ľudí, pre deti, ako 
sa nevzdávať, ako tvrdo pracovať a ako 
dosiahnuť úspech. Desiatky škôl žiadajú 
Petru, aby im prišla vyrozprávať svoj 
príbeh. Jej program je brutálne nabitý 
a nemá na to čas. Jej autobiografiou sa 
môžu k  nej priblížiť a  prečítať si, ako 
myslí najlepšia lyžiarka na svete. Veľký 
priestor v  knihe dostali aj jej najbližší, 
keďže som chcel, aby aj cez nich čitatelia 
spoznali Petrin príbeh. Po kariére zrejme 
napíšeme aj druhú autobiografiu, v kto
rej bude vystupovať len ona. Ak sa ne
stane nič nepredvídateľné, mal by som 
byť spoluautorom.

Vďaka knihe sa vám k petre po-
darilo dostať veľmi blízko. zmenila 
kniha a  jej príprava váš vzťah? ak 
áno, akým spôsobom?

Áno, kniha určite zmenila náš vzťah. 
Najviac som to vnímal počas jej tvorby, 
kedy sme si hocikedy zavolali alebo na
písali. Už to neboli len veci ohľadom 
knižky, často sa naša debata zvrtla aj na 
iné témy, pri ktorých sme sa zasmiali 
a  zabavili. V  súčasnosti má sezónu, na 
ktorú sa potrebuje naplno sústrediť. 
Opäť som novinár a  Peťa športovec. 
Viem, že máme k  sebe bližšie, ale ne
chcem to zneužívať. Nepotrebujem mať 
s ňou každý mesiac exkluzívny rozhovor, 
pri jej nabitom programe by to ani ne
bolo možné.

do akých netradičných situácií 
ste sa dostali počas písania knihy či 
prípravy podkladov pre ňu? ovplyv-
nila pandémia koronavírusu neja-
kým spôsobom písanie knihy?

Keďže je to moja prvá kniha, tých ne
tradičných situácií bolo veľa. Napríklad 
asi tri týždne pred uzávierkou sme sa 
rozhodli, že budeme meniť titulku kni
hy. To bolo trochu hektické, ale zvládli 
sme to aj za pomoci Petrinho priateľa  
Michala. Nemyslím si, že pandémia ov
plyvnila písanie knihy. S  Peťou sme sa 
dva dni zhovárali u  nej doma a  potom 
sme dolaďovali detaily cez telefón a pro
stredníctvom mailov. Jej program sa pre 
výrazne nemenil a zrejme aj môj by bol 
rovnaký, bol by som zavretý doma v pra
covni a dlhé hodiny ťukal do klávesnice.

-dm-, foto: archív J. Berzedi

Juraj Berzedi: až teraz som spoznal Peťu ako človeka
predstavujeme vám Juraja Berzediho - šikovného pezinčana, úspešného 
športového novinára a autora oficiálnej autobiografie aktuálne jednej 
z najlepších športovkýň na slovensku petry Vlhovej. 

s manželkou daškou v levanduľovej záhrade v pezinku

krst knihy zdroj: tasr

na svetovom pohári v špindlerovom mlyne

»


