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Pezinok v nedeľu 12. júna dýchal históriou. Mestom prechádzal 
slávnostný sprievod, ktorý do rúk primátora symbolicky odovzdal 
privilégiá slobodného kráľovského mesta. Pripomenuli sme si tak 
375. výročie tejto významnej udalosti a zároveň sme zažili premiéru 
Pezinských mestských slávností.

Cieľom slávností bolo 
pripomenúť si a  oživiť 
významný míľnik v histórii 
mesta - 14. jún 1647, keď 
kráľ Ferdinand udelil Pezinku 
privilégiá slobodného kráľov-
ského mesta. Pezinok sa tak 
spolu so susednými mestami 
Modrou a Svätým Jurom zara-
dil medzi najvýznamnejšie 
uhorské kráľovské mestá.

Celé podujatie bolo histo-
ricky ladené do 17. storo-
čia a odzrkadľovalo umenie, 
remeslá a život v novoveku.

Originál Privilégia kráľa 
Ferdinanda III. z roku 1647, 
ktorým povýšil Pezinok na 
slobodné kráľovské mesto, 
je sprístupnený verejnosti 
v Mestskom múzeu v Pezinku 
do 27.6.2022.

Podujatie otvoril sláv-
nostný sprievod a odovzdanie 
privilégia do rúk primátora 
mesta Pezinok Igora Hianika. 
Program celého dňa bol veľmi 
pestrý a  bohatý. Návštev-
níci si mohli pozrieť ukážky 
šermiarskej zábavy šľachty, 
historické tanečné vystúpe-
nia, módnu show a delostre-
lecké ukážky. Pre najmenších 

boli pripravené tvorivé dielne. 
Nikto nezostal hladný, o čo sa 
postarali gastrostánky s jedlami 
prispôsobenými obdobiu 
novoveku.

Veríme, že toto podujatie 
si nájde svoje pevné miesto 
v kultúrnom kalendári mesta 
Pezinok a už každoročne bude 
otvárať Kultúrne leto.
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PEZINSKÉ MESTSKÉ SLÁVNOSTI

Od 1. júla otvárame letné kúpalisko na Novomeského ulici. Pre verejnosť bude dostupné denne v čase od 10.00 do 
18.00 h. Vstupné pre dospelých a deti nad 6 rokov je 3 € a pre deti od 2 do 6 rokov 2 €. 

… Rýchla správa
LETNÉ KÚPALISKO

Strojové zametanie ciest

V Pezinku sa od pondelka 
13. júna uskutočnilo strojové 
zametanie ciest najmä od náno-
sov zimného posypu a iných 
nečistôt. Práce boli s ohľadom 
na posuny v harmonograme 
ukončené v piatok 17. júna. 
Zmeny spôsobilo nepriaznivé 
počasie, keď pršalo a zametanie 
nebolo možné.

Spoločnosť Begbie, s. r. o., 
zabezpečila práce na základe 
verejného obstarávania v celko-
vej hodnote 24 081 eur.

Strojové zametanie ciest 
mesto realizuje na komuni-
káciách, ktoré má v  správe. 
Detailný harmonogram zame-
tania je zverejnený na webe 
mesta www.zametanie.pezi-
nok.sk.

Mestský podnik služieb 
zabezpečí ďalšie pravidelné 
čistenie ciest po ukončení 
verejného obstarávania na 
nákup vlastného zametacieho 
vozidla.
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CELOMESTSKÝ 
LETNÝ SWAP
text a foto: MÁRIA WAGINGEROVÁ

Na základe pozitívnych ohlasov 
z prvého celomestského swapu 
sme sa rozhodli ešte pred jeho 
jesennou verziou urobiť jeden 
letný.

Opäť sme v  spolupráci 
s  Martou Kunákovou zo 
spoločnosti Ekocharita a tímom 
dobrovoľníkov vyzbierali za dva 
dni viac ako dve tony obleče-
nia a väčšinu z neho si odniesli 
obyvatelia Pezinka. Obleče-
nie tak dostalo druhú šancu 
a aspoň nepatrne sme prispeli 
k zníženiu množstva textilného 
odpadu. A ešte jedna pozitívna 

vec. Na swap chodia žiaci našich 
základných škôl, či už sami 
alebo s rodičmi, ktorí predtým 
absolvovali s pani Kunákovou 
prednášku o textilnom odpade. 
Na tomto konkrétnom príklade 
vidno, že vzdelávanie mladej 
generácie a takéto aktivity majú 
zmysel, a preto sa už teraz tešíme 
na jesenné pokračovanie.

DOBROVOĽNÍCI 
SADILI TRVALKY
text: DANIELA MALÍKOVÁ 
foto: GABRIELA REPOVÁ

Pezinok sa aj tento rok 
zapojil do projektu Naše 
mesto, ktoré už 16 rokov 
prepája firmy, samosprávy 
a občiansky sektor s jasným 
cieľom  – vyčistiť, skrášliť 
a  viditeľne zlepšiť mestá, 
v ktorých žijeme.

Tentoraz sa jeho cieľom 
stala výsadba trvaliek pri 
Pamätníku osloboditeľov 
v Druhej svetovej vojne na 

Mladoboleslavskej ulici a pri 
pamätníku Pezinčanov, ktorí 
padli v SNP, v priestore pred 
parkom. Projekt finančne 
podporila nadácia Pontis.

S prácami mestu pomáhali 
dobrovoľníci zo spoločnosti 
IBM, Orange a Henkel. Koor-
dinátormi boli zamestnanci 
mesta z  referátu životného 
prostredia a referátu výstavby.

- SAMOSPRÁVA -- SAMOSPRÁVA -

MESTO OCENILO 
VÝNIMOČNÉ 
OSOBNOSTI 
A ORGANIZÁCIE
text: EVA BELADIČOVÁ 
foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

V priestoroch Domu kultúry 
Pezinok sa uskutočnilo 
45. slávnostné zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva 
v Pezinku spojené 
s odovzdávaním mestských 
ocenení.

Ocenenia sa tradične udeľujú každý rok 14. júna pri príležitosti 
výročia získania práv slobodného kráľovského mesta, ktoré Pezinku 
14. júna 1647 udelil Ferdinand III. História mestských ocenení 
v Pezinku siaha do roku 1977, kedy boli udelené po prvý raz.

Mestské ocenenia za rok 2021 boli odovzdané nasledujúcim 
osobám a združeniam:

Čestné občianstvo mesta Pezinok získal Július Balco, in 
memoriam, za celoživotnú tvorbu, reprezentovanie slovenskej 
literatúry a kultúry doma i v zahraničí a všestranné pôsobenie v lite-
rárnych a kultúrnych periodikách, tvorbu pre deti. Július Balco bol 
umelecky vyzretou osobnosťou – autorom, výborným rozpráva-
čom, štylistickým novátorom, ktorý dokázal so psychologickou 
presnosťou a veľkou empatiou vystavať postavy svojich diel. Cenu 
prevzala manželka Kamila Balcová.

Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“ získali:
• Peter Feder – za rozvoj a zachovávanie tradície dychovej hudby 

v Pezinku a na Slovensku, ktorej sa aktívne venuje od svojich 
13. rokov až dodnes. Zakladateľ a kapelník Dychovej hudby 

Pezinčanka, spoluorganizátor a člen odbornej poroty Dychovky 
v Preši v Pezinku, kapelník a umelecký vedúci Dychovej hudby 
Grinavanka.

• Jozef Pták – za viac ako 60 rokov pôsobenia v oblasti kultúry 
a mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Pezinka a jeho prezen-
táciu na Slovensku i v zahraničí. Divadelník a ľudový rozprávač, 
spoluzakladateľ medzinárodného šachového turnaja Memoriál 
Richarda Rétiho, autor nápadu prehliadky ľudových rozprávačov 
HA-MLS-NOS - Jožkove smiechoty.

• Antonín Jedlička – za viac ako 60 rokov pôsobenia v oblasti 
kultúry a mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Pezinka a jeho 
prezentáciu na Slovensku i v zahraničí. Divadelník, ľudový 
rozprávač, úspešný účastník rozprávačských súťaží, člen spevác-
kych a divadelných súborov. Člen a sólista speváckeho zboru 
ANIMATUS v Pezinku.

• Malokarpatský banícky spolok v Pezinku – za udržiava-
nie a zachovávanie baníckych tradícií, obnovovanie baníckych 
zvykov, zhromažďovanie a uchovávanie materiálnych dokladov 
o banskej činnosti, spoluzakladateľ Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska. Spolok je neoddeliteľnou súčasťou diania 
v Pezinku, jeho členovia sú pravidelnými účastníkmi i tvorcami 
kultúrno-spoločenských akcií. V roku 2022 oslavuje spolok 20. 
výročie od svojho založenia.

• Základná umelecká škola Eugena Suchoňa – už 70 rokov 
prispievajú pedagógovia školy výraznou mierou k výchove 
mladej generácie k láske k umeniu a tvorivej činnosti. Tak peda-
gógovia, ako aj žiaci úspešne propagujú a reprezentujú naše 
mesto doma i na medzinárodných súťažiach.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho získali:
• Jozef Tománek najst. – zakladateľ a aktuálny prezident 1. Judo 

Clubu Pezinok. Za 40 rokov činnosti v klube prešlo jeho rukami 
viac ako 7 000 detí – mladých džudistov. Pod vedením Jozefa 
Tománka získali 412 medailí a už jedenásty rok za sebou je pezin-
ský klub najúspešnejším džudo klubom Slovenska. 1. Judo Club 
Pezinok oslávil 40. výročie od svojho založenia.
 
Cena primátora mesta Pezinok sa udeľuje občanom mesta 

Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom 
a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimoč-
ným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok.

Ocenenie získali:
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

(hasiči Pezinok a Senec) – za mimoriadny čin, kedy sa 8 členo-
via zboru zúčastnili na medzinárodnej pomoci pre Grécko pri 
hasení lesných požiarov v dňoch 9. - 18. augusta 2021, kde repre-
zentovali svoju krajinu, región a mesto, odkiaľ vyšli na pomoc.

• MUDr. Barbora Šilhárová – rodáčka z Grinavy, lekárka a žena 
s obrovským milujúcim srdcom. Pôsobí viac ako 10 rokov na 
HIV/AIDS klinike Jána Pavla II. v Buikwe-Lubanyi v Ugande, 
ktorú spoluzakladala a zaslúžila sa o dobré meno mesta Pezinok 
i SR v zahraničí. Pri svojich návštevách na Slovensku MUDr. 
Šilhárová vždy organizuje rôzne benefičné podujatia, prednášky 
na školách či v spoločenstvách, aby priblížila životy ľudí v Afrike.

• Gabriela Tichá – za pedagogickú činnosť, kde ako učiteľka 
hry na klavír v ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku počas svojej činnosti 
vychovala stovky absolventov, s  ktorými vystupovala na 
mnohých mestských spoločensko-kultúrnych podujatiach 
a jej žiaci sa zúčastňovali klavírnych súťaží, kde sa pravidelne 
umiestňovali na popredných miestach. Bola umeleckou vedúcou 
speváckeho zboru Animatus do roku 2021, kedy oslávila aj svoje 
životné jubileum.

• Mestská polícia Pezinok – za významnú úlohu a činnosť 
v samospráve mesta, kde už 30 rokov zohráva nezastupiteľnú 
úlohu pri riešení problematiky bezpečnosti, ochrany života, 
zdravia, majetku občanov, ako aj majetku mesta a ďalších hodnôt 
a záujmov jednotlivcov, spoločnosti a obyvateľov mesta.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI
text: DANIELA MALÍKOVÁ, foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pezinok ocenil najlepších športovcov za roky  
2020 − 2021, ktorí reprezentovali a zviditeľňovali naše 
mesto doma i v zahraničí. Štandardne sa na hlasovaní 
podieľala odborná porota, ktorá cenu udelila 
v piatich kategóriách. Slávnostné odovzdávanie 
ocenení sa konalo 26. mája v Dome kultúry v Pezinku.

Prvé miesto v kategórii mužov a žien jednot-
livcov získal triatlonista Rastislav Srnátek, ktorý sa 
predtým venoval futbalu, ale pre zranenie s ním 
musel skončiť. K jeho doteraz najväčším úspechom 
patria prvé miesto na Slovenskom pohári v dlhom 
triatlone za rok 2021 a tretie miesto na ČSOB mara-
tóne v Bratislave taktiež v minulom roku. „Je to pre 
mňa určite povzbudenie do ďalšej kariéry. Triatlon 
je určite väčšia drina ako futbal. Tréning mávam 
niekedy aj trikrát do dňa. Je to jeden z najťažších 
športov, aký sa dá robiť,“ povedal ocenený.

V piatej kategórii, teda športový kolektív 
seniori, zvíťazili volejbalistky z klubu ŠVK Pezinok. 
Druhé miesto patrilo tanečníkom Sáre Dobšovi-
čovej a Samuelovi Kmeťkovi. Spolu tvoria praco-
vitý, cieľavedomý a úspešný pár, ktorý už 10 rokov 
reprezentuje klub aj mesto.

Prvé miesto v kategórii seniori/veteráni získal 
footgolfista Rastislav Blaško. Je zakladateľom, 
prezidentom a najstarším aktívnym hráčom Foot-

Golfového klubu 1. SFGK Carpathians Slovakia. 
Vďaka klubu je mesto Pezinok na footgolfovej 
mape Slovenska, Európy a sveta. Rastislav Blaško 
ako člen výpravy národného tímu Slovenska je 
držiteľom 2 bronzových medailí za 3. miesta na 2. 
a 3. Majstrovstvách Európy tímov 2019 v Anglicku 
a 2021 v Maďarsku. Pri FootGolfe je od roku 2015, 
absolvoval všetky doterajšie ročníky Slovenskej 
Footgolfovej Tour a Slovenského FootGolfového 
Pohára.
Kompletný zoznam ocenených nájdete nižšie.
Výsledky hlasovania podľa odbornej poroty 
Komisie športu
1. kategória: Športovec roka – JUNIORI 
(jednotlivci)

1. miesto: Marco Kmeťka a Viktória Polláková
(tanečný šport)
2. miesto: nebolo udelené
3. miesto: Matej Knapčok (atletika)
Filip Jančík (orientačný beh)

2. kategória: Športovec roka – MUŽI/ŽENY 
(jednotlivci)

1. miesto: Rastislav SRNÁNEK - (triatlon)
2. miesto: Katarína DROCÁROVÁ (golf)
3. miesto: Stella KOVAČIČOVÁ (tenis)

3. kategória: Športovec roka – SENIORI/
VETERÁNI (jednotlivci)

1. miesto: Rastislav BLAŠKO - (footGolf)
2. miesto: Branislav THRON - (footGolf)
3. miesto: nebolo udelené

4. kategória: Športový kolektív – JUNIORI 
(kolektívy, páry)

1. miesto: KST PETAN pri TC CHARIZMA
(tanečný šport)
Plavecký klub Pezinok - (plávanie)
2. miesto: nebolo udelené

3. miesto: 1. JUDO CLUB PEZINOK juniori
(judo)

5. kategória: Športový kolektív – SENIORI 
(kolektívy, páry)

1.   miesto: ŠVK Pezinok-ženy - (volejbal)
2. miesto: pár Samuel KMEŤKA a Sára
DOBŠOVIČOVÁ (tanečný šport)
3. miesto: 1. Slovenský futbalgolfový a foot-
golfový klub CARPATHIANS SLOVAKIA

Hlasovanie verejnosti o Najobľúbenej-
šieho športovca mesta Pezinok za roky  
2020 - 2021

1. miesto: Eliška Hořinková (plávanie)
2. miesto: Športový plavecký klub Polície
Pezinok, družstvo juniorov
3. miesto: PŠC Pezinok U8v

PEZINSKÉ MESTSKÉ 
SLÁVNOSTI
text: PKC, REDAKCIA 
foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pokračovanie zo strany 1

Sprievod ulicami Pezinka v odevoch z obdobia udelenia 
mestských práv Pezinku.

Módna prehliadka dobových šiat – dáma na snímke 
reprezentuje grófku Alžbetu Báthory.

Dámy predvádzajú renesančné dvorské tance prevažne 
z Talianska ako centra kultúry.

Výstrely z piatich diel zaburácali v centre mesta. Ocenené družstvo mladých futbalistov z PŠC Pezinok

V mestskom múzeu je umiestnený originál Privilégia kráľa 
Ferdinanda III. z roku 1647, ktorým povýšil Pezinok 

na slobodné kráľovské mesto.

Šerm uhorskou šabľou tzv. FRINGIOU 
zo 16. a 17. storočia.
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prevzala manželka Kamila Balcová.

Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“ získali:
• Peter Feder – za rozvoj a zachovávanie tradície dychovej hudby 

v Pezinku a na Slovensku, ktorej sa aktívne venuje od svojich 
13. rokov až dodnes. Zakladateľ a kapelník Dychovej hudby 

Pezinčanka, spoluorganizátor a člen odbornej poroty Dychovky 
v Preši v Pezinku, kapelník a umelecký vedúci Dychovej hudby 
Grinavanka.

• Jozef Pták – za viac ako 60 rokov pôsobenia v oblasti kultúry 
a mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Pezinka a jeho prezen-
táciu na Slovensku i v zahraničí. Divadelník a ľudový rozprávač, 
spoluzakladateľ medzinárodného šachového turnaja Memoriál 
Richarda Rétiho, autor nápadu prehliadky ľudových rozprávačov 
HA-MLS-NOS - Jožkove smiechoty.

• Antonín Jedlička – za viac ako 60 rokov pôsobenia v oblasti 
kultúry a mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Pezinka a jeho 
prezentáciu na Slovensku i v zahraničí. Divadelník, ľudový 
rozprávač, úspešný účastník rozprávačských súťaží, člen spevác-
kych a divadelných súborov. Člen a sólista speváckeho zboru 
ANIMATUS v Pezinku.

• Malokarpatský banícky spolok v Pezinku – za udržiava-
nie a zachovávanie baníckych tradícií, obnovovanie baníckych 
zvykov, zhromažďovanie a uchovávanie materiálnych dokladov 
o banskej činnosti, spoluzakladateľ Združenia baníckych spolkov 
a cechov Slovenska. Spolok je neoddeliteľnou súčasťou diania 
v Pezinku, jeho členovia sú pravidelnými účastníkmi i tvorcami 
kultúrno-spoločenských akcií. V roku 2022 oslavuje spolok 20. 
výročie od svojho založenia.

• Základná umelecká škola Eugena Suchoňa – už 70 rokov 
prispievajú pedagógovia školy výraznou mierou k výchove 
mladej generácie k láske k umeniu a tvorivej činnosti. Tak peda-
gógovia, ako aj žiaci úspešne propagujú a reprezentujú naše 
mesto doma i na medzinárodných súťažiach.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho získali:
• Jozef Tománek najst. – zakladateľ a aktuálny prezident 1. Judo 

Clubu Pezinok. Za 40 rokov činnosti v klube prešlo jeho rukami 
viac ako 7 000 detí – mladých džudistov. Pod vedením Jozefa 
Tománka získali 412 medailí a už jedenásty rok za sebou je pezin-
ský klub najúspešnejším džudo klubom Slovenska. 1. Judo Club 
Pezinok oslávil 40. výročie od svojho založenia.
 
Cena primátora mesta Pezinok sa udeľuje občanom mesta 

Pezinok, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom 
a právnickým osobám, ktoré vo svojom odbore prispeli výnimoč-
ným spôsobom k rozvoju alebo propagácii mesta Pezinok.

Ocenenie získali:
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

(hasiči Pezinok a Senec) – za mimoriadny čin, kedy sa 8 členo-
via zboru zúčastnili na medzinárodnej pomoci pre Grécko pri 
hasení lesných požiarov v dňoch 9. - 18. augusta 2021, kde repre-
zentovali svoju krajinu, región a mesto, odkiaľ vyšli na pomoc.

• MUDr. Barbora Šilhárová – rodáčka z Grinavy, lekárka a žena 
s obrovským milujúcim srdcom. Pôsobí viac ako 10 rokov na 
HIV/AIDS klinike Jána Pavla II. v Buikwe-Lubanyi v Ugande, 
ktorú spoluzakladala a zaslúžila sa o dobré meno mesta Pezinok 
i SR v zahraničí. Pri svojich návštevách na Slovensku MUDr. 
Šilhárová vždy organizuje rôzne benefičné podujatia, prednášky 
na školách či v spoločenstvách, aby priblížila životy ľudí v Afrike.

• Gabriela Tichá – za pedagogickú činnosť, kde ako učiteľka 
hry na klavír v ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku počas svojej činnosti 
vychovala stovky absolventov, s  ktorými vystupovala na 
mnohých mestských spoločensko-kultúrnych podujatiach 
a jej žiaci sa zúčastňovali klavírnych súťaží, kde sa pravidelne 
umiestňovali na popredných miestach. Bola umeleckou vedúcou 
speváckeho zboru Animatus do roku 2021, kedy oslávila aj svoje 
životné jubileum.

• Mestská polícia Pezinok – za významnú úlohu a činnosť 
v samospráve mesta, kde už 30 rokov zohráva nezastupiteľnú 
úlohu pri riešení problematiky bezpečnosti, ochrany života, 
zdravia, majetku občanov, ako aj majetku mesta a ďalších hodnôt 
a záujmov jednotlivcov, spoločnosti a obyvateľov mesta.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI
text: DANIELA MALÍKOVÁ, foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pezinok ocenil najlepších športovcov za roky  
2020 − 2021, ktorí reprezentovali a zviditeľňovali naše 
mesto doma i v zahraničí. Štandardne sa na hlasovaní 
podieľala odborná porota, ktorá cenu udelila 
v piatich kategóriách. Slávnostné odovzdávanie 
ocenení sa konalo 26. mája v Dome kultúry v Pezinku.

Prvé miesto v kategórii mužov a žien jednot-
livcov získal triatlonista Rastislav Srnátek, ktorý sa 
predtým venoval futbalu, ale pre zranenie s ním 
musel skončiť. K jeho doteraz najväčším úspechom 
patria prvé miesto na Slovenskom pohári v dlhom 
triatlone za rok 2021 a tretie miesto na ČSOB mara-
tóne v Bratislave taktiež v minulom roku. „Je to pre 
mňa určite povzbudenie do ďalšej kariéry. Triatlon 
je určite väčšia drina ako futbal. Tréning mávam 
niekedy aj trikrát do dňa. Je to jeden z najťažších 
športov, aký sa dá robiť,“ povedal ocenený.

V piatej kategórii, teda športový kolektív 
seniori, zvíťazili volejbalistky z klubu ŠVK Pezinok. 
Druhé miesto patrilo tanečníkom Sáre Dobšovi-
čovej a Samuelovi Kmeťkovi. Spolu tvoria praco-
vitý, cieľavedomý a úspešný pár, ktorý už 10 rokov 
reprezentuje klub aj mesto.

Prvé miesto v kategórii seniori/veteráni získal 
footgolfista Rastislav Blaško. Je zakladateľom, 
prezidentom a najstarším aktívnym hráčom Foot-

Golfového klubu 1. SFGK Carpathians Slovakia. 
Vďaka klubu je mesto Pezinok na footgolfovej 
mape Slovenska, Európy a sveta. Rastislav Blaško 
ako člen výpravy národného tímu Slovenska je 
držiteľom 2 bronzových medailí za 3. miesta na 2. 
a 3. Majstrovstvách Európy tímov 2019 v Anglicku 
a 2021 v Maďarsku. Pri FootGolfe je od roku 2015, 
absolvoval všetky doterajšie ročníky Slovenskej 
Footgolfovej Tour a Slovenského FootGolfového 
Pohára.
Kompletný zoznam ocenených nájdete nižšie.
Výsledky hlasovania podľa odbornej poroty 
Komisie športu
1. kategória: Športovec roka – JUNIORI 
(jednotlivci)

1. miesto: Marco Kmeťka a Viktória Polláková
(tanečný šport)
2. miesto: nebolo udelené
3. miesto: Matej Knapčok (atletika)
Filip Jančík (orientačný beh)

2. kategória: Športovec roka – MUŽI/ŽENY 
(jednotlivci)

1. miesto: Rastislav SRNÁNEK - (triatlon)
2. miesto: Katarína DROCÁROVÁ (golf)
3. miesto: Stella KOVAČIČOVÁ (tenis)

3. kategória: Športovec roka – SENIORI/
VETERÁNI (jednotlivci)

1. miesto: Rastislav BLAŠKO - (footGolf)
2. miesto: Branislav THRON - (footGolf)
3. miesto: nebolo udelené

4. kategória: Športový kolektív – JUNIORI 
(kolektívy, páry)

1. miesto: KST PETAN pri TC CHARIZMA
(tanečný šport)
Plavecký klub Pezinok - (plávanie)
2. miesto: nebolo udelené

3. miesto: 1. JUDO CLUB PEZINOK juniori
(judo)

5. kategória: Športový kolektív – SENIORI 
(kolektívy, páry)

1.   miesto: ŠVK Pezinok-ženy - (volejbal)
2. miesto: pár Samuel KMEŤKA a Sára
DOBŠOVIČOVÁ (tanečný šport)
3. miesto: 1. Slovenský futbalgolfový a foot-
golfový klub CARPATHIANS SLOVAKIA

Hlasovanie verejnosti o Najobľúbenej-
šieho športovca mesta Pezinok za roky  
2020 - 2021

1. miesto: Eliška Hořinková (plávanie)
2. miesto: Športový plavecký klub Polície
Pezinok, družstvo juniorov
3. miesto: PŠC Pezinok U8v

PEZINSKÉ MESTSKÉ 
SLÁVNOSTI
text: PKC, REDAKCIA 
foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Pokračovanie zo strany 1

Sprievod ulicami Pezinka v odevoch z obdobia udelenia 
mestských práv Pezinku.

Módna prehliadka dobových šiat – dáma na snímke 
reprezentuje grófku Alžbetu Báthory.

Dámy predvádzajú renesančné dvorské tance prevažne 
z Talianska ako centra kultúry.

Výstrely z piatich diel zaburácali v centre mesta. Ocenené družstvo mladých futbalistov z PŠC Pezinok

V mestskom múzeu je umiestnený originál Privilégia kráľa 
Ferdinanda III. z roku 1647, ktorým povýšil Pezinok 

na slobodné kráľovské mesto.

Šerm uhorskou šabľou tzv. FRINGIOU 
zo 16. a 17. storočia.
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KERAMICKÉ TRHY PRILÁKALI 
TISÍCKY NÁVŠTEVNÍKOV
text a foto: KRISTÍNA MAYEROVÁ

Malokarpatské múzeum zorganizovalo už 18. ročník Keramických trhov 
v Pezinku. Návštevníci mohli obdivovať prácu takmer 140 keramikárov, 
ktorí zaplnili centrum mesta od piatka do nedele (10. − 12. júna).

Slávnostným zapálením 
keramickej pece odštartovali 
trhy na Štefánikovej ulici. 
Ručne stavaná pec zo šamo-
tových tehál horela celú noc 
a mala tak verejnosti priblí-
žiť jeden zo spôsobov výroby 
keramických výrobkov.

„Záujem zo strany predaj-
cov bol naozaj veľký. Prihlá-
sených sme mali 138 kerami-
károv, ktorí pochádzali nielen 
zo Slovenska, ale aj Česka, 
Poľska, Maďarska, Bulharska 
a Slovinska,“ uviedla Natália 
Bednárovská z Malokarpat-
ského múzea v Pezinku.

Súčasťou podujatia bol aj 
bohatý sprievodný program – 

keramické dielne pre deti, 
ukážky točenia na hrnčiar-
skom kruhu, súťažná výstava 
na tému Svätenička v Malo-
karpatskom múzeu, keramický 
projekt Akvárium od ZUŠ 
Eugena Suchoňa a  Krehká 
večnosť - Majolika v  diele 
majstra Jána Granca v Malo-
karpatskej knižnici.

Keramické trhy Pezi-
nok sú jediným podujatím 
tohto druhu v rámci Sloven-
skej republiky, ktoré organi-
zuje Malokarpatské múzeum 
už od roku 2004. Ich cieľom 
je predovšetkým podpora 
a  propagácia hrnčiarskeho 
a džbankárskeho remesla.

MONIKA 
LUKNÁROVÁ:

KULTÚRNE LETO 
BUDE PESTREJŠIE

text a foto: REDAKCIA

Na to, aké bude toto 
Kultúrne leto v Pezinku 
a čo všetko nás čaká, 
sme sa opýtali riaditeľky 
Pezinského kultúrneho 
centra MONIKY 
LUKNÁROVEJ.

Aké budete toto Kultúrne leto v Pezinku?
Rozviazané (smiech). Už v zime sme si hovorili, 

že každý rok budeme dávať Kultúrnemu letu nejaký 
podtitul. Prečo rozviazané? Po dvoch rokoch pandé-
mie sa ľudia tešia, sú odviazaní a rozväzujú pomy-
selný špagát, ktorý nás uväznil v malých sociálnych 
skupinkách a mnohých aj v samote. Aj nám v kultúre 
sa rozviazali ruky a snažíme sa do Pezinka vniesť viac 
radosti v spoločnosti ľudí.

V čom bude iné ako predchádzajúce ročníky?
Oproti predchádzajúcim ročníkom bude možno 

pestrejšie, a najmä posunuté viac k ľuďom, do centra 
mesta, máme aj prestrešené pódium na Radničnom 
námestí. Program nájdete už v tomto čísle. Radi ho 
doplníme o Pezinčanov, ktorí by sa chceli vo svojom 
meste prezentovať a nemali na to ešte príležitosť.

Čo by si Pezinčania, ale aj Bratislavčania či 
ľudia z okolia rozhodne nemali nechať ujsť?

Určite Festival pouličného umenia ukončený 
koncertom Funny Fellows, koncert skupiny Hrdza, 
vystúpenie Bandy a  Lúčnice. A  nezabúdajme na 
filmové leto v amfiteátri.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Kompletný program kultúrneho leta nájdete  na www.pkcpezinok.sk. 
Kompletný program pezinského kina / amfiteátra nájdete na www.kinopkcpezinok.sk. 

Mediálny partneri:Organizátori:

PEZINČAN

Rozviazané
leto

Rozviazané
leto

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU 
PROGRAMU KULTÚRNEHO LETA 
SÚ FILMOVÉ PREDSTAVENIA 
V AMFITEÁTRI. 

PORCELÁN S TVÁROU GALÉRIA DK PEZINOK (vstupný foyer), 
Výstava porcelánových bábik

Výstava k 70. výročiu založenia ZUŠ 
Eugena Suchoňa Pezinok 
MINIGALÉRIA DK PEZINOK 

VÝSTAVY:

Pez
inok 2022

   SOBOTA 25.6.2022 I 10:00 - 22:00
FESTIVAL POULIČNÉHO UMENIA
RADNIČNÉ NÁMESTIE

PIATOK 1.7.2022 I 19:00
HRDZA RADNIČNÉ NÁMESTIE 
predkapela SEKVOJA Pezinok 
Koncert world music 

NEDEĽA 10.7.2022 l 16:30
KUKINO SHOW AMFITEÁTER
Smejko a Tanculienka, Vstupné: 15€

ŠTVRTOK 14.7.2022 l 19:30
PEZINČANIA PEZINČANOM RADNIČNÉ NÁMESTIE

NEDEĽA 17.7.2022 l 18:00
DH GRINAVANKA RADNIČNÉ NÁMESTIE 
Promenádny koncert dychovej hudby

NEDEĽA 24.7.2022 l 10:00
ARTIVIA MARKET RADNIČNÉ NÁMESTIE 
Predaj autorskej tvorby a ručných remeselných 
výrobkov overených lokálnych umelcov.
Divadielko pre deti, RESET - koncert, 
Ninos Latinos - tanečné vystúpenie

ŠTVRTOK 28.7.2022 l 19:30
PEZINČANIA PEZINČANOM RADNIČNÉ NÁMESTIE

SOBOTA 30.7.2022 l 19:30
FUNKY X-BAND RADNIČNÉ NÁMESTIE
Koncert

PIATOK 5.8.2022 l 19:30
BANDA RADNIČNÉ NÁMESTIE

 

Koncert world music

NEDEĽA 7.8.2022 l 17:30
LÚČNICA - Z TVORBY PROFESORA 
ŠTEFANA NOSÁĽA AMFITEÁTER 
Špeciálny hosť: Vojta Nedvěd s kapelou, Vstupné: 19

ŠTVRTOK 11.8.2022 l
PEZINČANIA PEZINČANOM  RADNIČNÉ NÁMESTIE
SPEVÁCKY ZBOR ANIMATUS

NEDEĽA 14.8.2022 l 17:00
SPOZA VOZA RADNIČNÉ NÁMESTIE 
Detské divadelné predstavenie

PIATOK - NEDEĽA 19. - 21.8.2022
PEZINSKÝ PERMONÍK  DOM KULTÚRY
Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií 
a drahých kameňov

ŠTVRTOK 25.8.2022 I
PEZINČANIA PEZINČANOM  RADNIČNÉ NÁMESTIE

SOBOTA 27.8. 2022 17:00
SPIEVANKOVO NAJ HITY AMFITEÁTER
Koncert Zahrajka a Spievanky pre deti, Vstupné 10€

SOBOTA 3.9.2022 I 20:30
INÉKAFE AMFITEÁTER
Koncert, Vstupné 19€

NEDEĽA 4.9.2022 I 17:00
FÍHA TRALALA  VEĽKÁ SÁLA DOMU KULTÚRY
Pesničkovo - divadelná šou pre najmenších divákov, 
Vstupné 14€

Monika Luknárová (v strede)

Hrnčiari predviedli svoje remeslo.
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filmové leto v amfiteátri.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Kompletný program kultúrneho leta nájdete  na www.pkcpezinok.sk. 
Kompletný program pezinského kina / amfiteátra nájdete na www.kinopkcpezinok.sk. 

Mediálny partneri:Organizátori:

PEZINČAN

Rozviazané
leto

Rozviazané
leto

NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU 
PROGRAMU KULTÚRNEHO LETA 
SÚ FILMOVÉ PREDSTAVENIA 
V AMFITEÁTRI. 

PORCELÁN S TVÁROU GALÉRIA DK PEZINOK (vstupný foyer), 
Výstava porcelánových bábik

Výstava k 70. výročiu založenia ZUŠ 
Eugena Suchoňa Pezinok 
MINIGALÉRIA DK PEZINOK 

VÝSTAVY:

Pez
inok 2022

   SOBOTA 25.6.2022 I 10:00 - 22:00
FESTIVAL POULIČNÉHO UMENIA
RADNIČNÉ NÁMESTIE

PIATOK 1.7.2022 I 19:00
HRDZA RADNIČNÉ NÁMESTIE 
predkapela SEKVOJA Pezinok 
Koncert world music 

NEDEĽA 10.7.2022 l 16:30
KUKINO SHOW AMFITEÁTER
Smejko a Tanculienka, Vstupné: 15€

ŠTVRTOK 14.7.2022 l 19:30
PEZINČANIA PEZINČANOM RADNIČNÉ NÁMESTIE

NEDEĽA 17.7.2022 l 18:00
DH GRINAVANKA RADNIČNÉ NÁMESTIE 
Promenádny koncert dychovej hudby

NEDEĽA 24.7.2022 l 10:00
ARTIVIA MARKET RADNIČNÉ NÁMESTIE 
Predaj autorskej tvorby a ručných remeselných 
výrobkov overených lokálnych umelcov.
Divadielko pre deti, RESET - koncert, 
Ninos Latinos - tanečné vystúpenie

ŠTVRTOK 28.7.2022 l 19:30
PEZINČANIA PEZINČANOM RADNIČNÉ NÁMESTIE

SOBOTA 30.7.2022 l 19:30
FUNKY X-BAND RADNIČNÉ NÁMESTIE
Koncert

PIATOK 5.8.2022 l 19:30
BANDA RADNIČNÉ NÁMESTIE

 

Koncert world music

NEDEĽA 7.8.2022 l 17:30
LÚČNICA - Z TVORBY PROFESORA 
ŠTEFANA NOSÁĽA AMFITEÁTER 
Špeciálny hosť: Vojta Nedvěd s kapelou, Vstupné: 19

ŠTVRTOK 11.8.2022 l
PEZINČANIA PEZINČANOM  RADNIČNÉ NÁMESTIE
SPEVÁCKY ZBOR ANIMATUS

NEDEĽA 14.8.2022 l 17:00
SPOZA VOZA RADNIČNÉ NÁMESTIE 
Detské divadelné predstavenie

PIATOK - NEDEĽA 19. - 21.8.2022
PEZINSKÝ PERMONÍK  DOM KULTÚRY
Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií 
a drahých kameňov

ŠTVRTOK 25.8.2022 I
PEZINČANIA PEZINČANOM  RADNIČNÉ NÁMESTIE

SOBOTA 27.8. 2022 17:00
SPIEVANKOVO NAJ HITY AMFITEÁTER
Koncert Zahrajka a Spievanky pre deti, Vstupné 10€

SOBOTA 3.9.2022 I 20:30
INÉKAFE AMFITEÁTER
Koncert, Vstupné 19€

NEDEĽA 4.9.2022 I 17:00
FÍHA TRALALA  VEĽKÁ SÁLA DOMU KULTÚRY
Pesničkovo - divadelná šou pre najmenších divákov, 
Vstupné 14€

Monika Luknárová (v strede)

Hrnčiari predviedli svoje remeslo.
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MONIKA 
WINCZEROVÁ: 
NAŠÍM CIEĽOM 
JE ZABRÁNIŤ 
ROZPADU HRADU
text: DANIELA MALÍKOVÁ 
foto: MONIKA WINCZEROVÁ

Hrad Biely Kameň sa nachádza 
v lesoch nad Svätým Jurom. 
Napriek tomu, že je národnou 
kultúrnou pamiatkou, chátra. 
Všetko sa rozhodlo zmeniť 
OZ Castrum Sancti Georgii 
s iniciátorkou projektu 
MONIKOU WINCZEROVOU. 
Od novembra 2020 pracujú 
na jeho obnove. Po roku sa 
v Pezinčanovi vraciame k téme 
záchrany hradu Biely Kameň.

V akom stave sa hrad 
nachádza? Zmenilo sa niečo 
za ten rok, kedy sme s vami 
robili rozhovor?

Biely Kameň sme vyslo-
bodili zo spánku Šípkovej 
Ruženky. Odhalili sme ho zo 
zajatia hustého porastu nále-
tových drevín. Pôvodne sa na 
hrad dalo dostať iba po strmých 
provizórnych schodoch, ale 
teraz sa už na dolné nádvorie 
bezpečne dostanú aj rodinky 
s malými deťmi po novovy-
budovanom chodníku. Pre 
návštevníkov priebežne budu-
jeme viac možností na posede-
nie na drevených masívnych 
lavičkách. Rýchlym tempom 
sme naštartovali konzervá-
ciu schátraných múrov, takže 
postupne začína ubúdať miest, 
ktoré návštevníkov ohrozujú 
padajúcimi kameňmi. Hrad sa 
postupne začína naším pôsobe-
ním premieňať z nebezpečného 
miesta na príjemný a roman-
tický výletný cieľ v malokar-
patskej prírode.

Čo ste doteraz na hrade 
urobili?

V minulej sezóne sa nám 
podarilo zastabilizovať dieru 
v základoch západnej obrannej 
veže, čím sme zlepšili statiku 
veže. Podarilo sa tiež kompletne 
opraviť jej južnú stenu. Tento 
rok murárski majstri finišujú 
so záchranou vnútornej strany 
veže. Postavilo sa mohutné 
lešenie po celom jej obvode, 
aby sa dali dokončiť aj rozpad-
nuté časti zo strany hradnej 
priekopy, ktoré v niektorých 
miestach dosahujú výšku 15 
metrov. Tesne pred dokon-
čením je oprava parkánového 
múru pri veži. V júni sa začala 
oprava južnej hradby vedľa 
bránovej veže. Aj tá je značne 
staticky narušená. Ak všetko 
pôjde podľa plánu, táto časť 
hradu by mala byť opravená do 
konca leta. Na ďalších častiach 
hradu už od jari prebieha arche-
ologický prieskum, ktorý musí 
predchádzať ďalším stavebným 
prácam. Spolupracujeme pri 

ňom s  archeológmi z Malo-
karpatského múzea v Pezinku. 
Okrem spolupráce s  odbor-
níkmi sa snažíme aj zvyšovať si 
svoju vlastnú „hradnú kvalifiká-
ciu”. Na jar absolvovalo viacero 
dobrovoľníkov lešenársky 
a murársky kurz, teraz nasle-
dujú hradné workshopy pod 
vedením metodika pamiatko-
vej obnovy.

Zmenili sa vaše priority 
v rámci záchrany hradu alebo 
je ňou stále záchrana obran-
nej západne veže?

Priority záchranných prác 
nám udáva tzv. statický pasport 
hradu, ktorý podľa naruše-
nej statiky určuje, čo treba 
zachraňovať urgentne, čo až 
v ďalšom slede a čo má ešte čas. 
Žiaľ, tých objektov, označe-
ných statikom ako kritické, je 
viac, než je pri dnešných finan- 
čných a  ľudských zdrojoch 
možné zastabilizovať v prie-
behu najbližších rokov. V zača-
tej záchrane veže sa pokračuje. 
Podarilo sa nám získať archívne 
fotky, kde vidno jej stav z 30. 
rokov 20. storočia. Veža bola 
vtedy vyššia a podstatne zacho-
valejšia. Domnievame sa, že 
archeologický výskum by 
mohol odhaliť základy dnes už 
zaniknutej tretej steny veže. 
Ak sa táto domnienka potvrdí, 
umožní nám to chýbajúcu stenu 
domurovať, aby bola veža stabil-
nejšia.

Odkiaľ pochádzajú 
financie na jeho obnovu?

V roku 2022 projekt obnovy 
Bieleho Kameňa finančné 
podporilo Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky z dotač-
ného programu Obnovme 
si svoj dom, ďalej Bratislav-
ský samosprávny kraj, mesto 
Svätý Jur, Malokarpatská nadá-
cia Revia, Nadácia Pontis, 
ZSE, Tesco, Slovenské elek-
trárne, DXC Technology, SPP 
a desiatky drobných darcov.

Je hrad voľne dostupný 
pre verejnosť?

Hrad sa nachádza priamo na 
žlto značkovanom turistickom 
chodníku zo Svätého Jura a je 
pomerne ľahko dostupný po 
príjemnej lesnej cestičke. Avšak 
treba si uvedomiť, že objekt nie 
je verejnosti prístupný.

Aké máte plány a vízie 
v súvislosti s hradom Biely 
Kameň do budúcna?

Naším prvoradým cieľom je 
zabrániť ďalšiemu masívnemu 
rozpadu zvyškov hradu. Realita 
je taká, že len táto konzervačná 
fáza bude trvať najmenej 15 
rokov, a to je ešte optimistický 
scenár. Biely Kameň je totiž 
obrovský a  je v  dezolátnom 
stave. Svojou rozlohou 1,3 ha 
sa radí medzi najväčšie sloven-
ské hradné zrúcaniny. Na hrad 
máme vypracovaný a  Kraj-
ským pamiatkovým úradom 
schválený architektonicko-his-
torický výskum. V  tom sa 
v ďalšej fáze napríklad počíta 
s  obnovou hradného mosta, 
zacelením zosunutých obvodo-
vých hradieb do tvaru uzavre-
tej oválnej pevnosti s jediným 
vchodom, ktorým by bol práve 
spomenutý most. Na odhalenie 
čaká zavalený palác horného 
hradu, počíta sa s  odkopa-
ním niektorých podzemných 
priestorov atď. Ak sa nám však 
podarí hrad zastabilizovať, 
budeme môcť na ňom začať 
usporadúvať zaujímavé kultúr-
no-historické akcie pre verej-
nosť. Mohli by to byť stredoveké 
dni s ukážkami dobových reme-
siel, s vystúpeniami šermiarov, 
hrnčiarske jarmoky, outdoorové 
komorné koncerty alebo pred-
stavenia pre najmenších.

 
Môže vám pomôcť pri 
obnove hradu aj verejnosť?

Jednoznačne áno! Našťastie 
časť ľudí to aj robí. Ozývajú 
sa nám firmy, ktoré si chcú na 
Bielom Kameni urobiť aktívny 
teambuilding formou dobro-

voľníckej brigády spojenej 
s  piknikom. Práve nedávno 
prišlo jednorazovo pomôcť 
takmer sto dobrovoľníkov 
v  rámci celoslovenskej akcie 
Naše mesto. V  občianskom 
združení je nás len hŕstka a ak 
chceme dlhodobo uspieť, 
potrebujeme rozšíriť aj stabilný 
okruh dobrovoľníkov. Veď aj 
my sami sme vlastne iba verej-
nosť. Sme IT-čkári, farmaceuti, 
chemici, veterinári, dôchodco-

via, študenti… vo veku od 15 
do 67 rokov. Spája nás jedno – 
spoločná snaha o  záchranu 
kultúrneho dedičstva. Privítame 
preto každého, kto by sa k nám 
chcel pridať. Pomôcť môžu aj 
novinári a  redaktori tým, že 
informujú o našej práci. Každý, 
kto chce Bielemu Kameňu 
akýmkoľvek spôsobom pomôcť, 
sa s nami môže spojiť emailom 
(hrad.bielykamen@gmail.com).

- SPEKTRUM - - KULTÚRA -

PIATOK 1. 7.
Prezidentka
ČR 2022, komédia, 
romantický, 98’, OR, 
12+, 6€

SOBOTA 2. 7.
Mimoni 2: Zloduch 
prichádza
USA 2022, animovaný, 
88’, SD, MP, 6€

NEDEĽA 3. 7.
Kde je Anna Franková
BEL,LUX 2021, animo-
vaný, 99’, SD, 12+, 6€

UTOROK 5. 7.
Stand Up
SR 2022, komédia, dráma, 
75’, OR, 12+, 6€

STREDA 6. 7.
Top Gun: Maverick 
USA 2022, akčný, dráma, 
131’, ST, 12+, 6€

ŠTVRTOK 7. 7.
Dežo Hoffmann – fotograf 
Beatles
SR 2022, dokument, 90’, 
OR, 12+, 6€

PIATOK 8. 7.
Mimoni 2: Zloduch 
prichádza
USA 2022, animovaný, 
88’, SD, MP, 6€

SOBOTA 9. 7.
Thor: Láska a hrom
USA 2022, akčný, fantasy, 
119’, SD, 12+, 6€

UTOROK 12. 7.
V lete ti poviem, ako sa mám
SR 2021, komédia, 111’, 
OR, 12+, 6€

STREDA 13. 7.
Jurský svet: Nadvláda
USA 2022, dobrodružný, 
akčný, 147’, ST, 12+, 6€

ŠTVRTOK 14. 7.
Povedz to psom
ČR 2022, komédia, 85’, 
OR, 12+, 6€

PIATOK 15. 7.
Hádkovci
ČR 2022, komédia, 98’, 
OR, 12+, 6€

SOBOTA 16. 7.
Námesačníci 
 

NEM 2021, animovaný, 
85’, SD, MP, 6€

NEDEĽA 17. 7.
Čierny telefón
USA 2021, horor, 102’, ST, 
15+, 6€

UTOROK 19. 7.
Láska hory prenáša
SR 2021, romantický, 
komédia, 90’, OR, 12+, 6€

STREDA 20. 7.
Thor: Láska a hrom
USA 2022, akčný, fantasy, 
119’, ST, 12+, 6€

ŠTVRTOK 21. 7.
King
FRA 2022, rodinnný, 105’, 
SD, 7+, 6€

 

PIATOK 22. 7.
Buzz Lightyear
USA 2022, animovaný, 
120’, SD, MP, 6€

SOBOTA 23. 7.
Všetko, všade, naraz
USA 2022, akčný, sci-fi, 
139’, ČT, 15+, 6€

NEDEĽA 24. 7.
Amélia z Montmartru
FRA,NEM 2001, komédia, 
dráma, 117’, ČD, 12+, 6€

UTOROK 26. 7.
Srdce na dlani
ČR 2022, komédia, 
95’,OR, 12+, 6€

STREDA 27. 7.
Hádkovci

ČR 2022, komédia, 98’, 
OR, 12+, 6€

ŠTVRTOK 28. 7.
Veľa šťastia, pán Veľký
VB 2022, komédia, dráma, 
97’, ČT, 15+, 6€

PIATOK 29. 7.
Striedavka
ČR 2022, komédia, 90’, 
OR, 12+, 6€

SOBOTA 30. 7.
DC Liga superzvierat
USA 2022, animovaný, 
100’, SD, MP, 6€

NEDEĽA 31. 7.
Nádherná
NEM 2020, komédia, 132’, 
ST, 12+, 6€

Amfiteáter Pezinok - júl 2022

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Viac na www.kinopkcpezinok.sk. Digitalizáciu pezinského kina a uvádzanie filmov finančne podporuje Audiovizuálny fond.
SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť
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POZDRAVY 
Z PREDMESTIA

text: EVA PILÁTOVÁ

Brigáda u seniorov
V piatok 20. mája aktivistky zo združenia Aktivity 

Grinava pomohli členom Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Grinave upratať verejný priestor v okolí denného centra. 
Nechýbalo spoločné posedenie, ktoré pripravila pani vedúca 
Vlasta Kostelančíková.

Rodičovské centrum v GrinGe
Centrum GrinGa po dvojročnej prestávke opäť víta 

najmenšie ratolesti s rodičmi na pravidelných dopolud-
ňajších stretnutiach. Detičky sa zoznamujú s novým pros-
tredím, s novými kamarátmi. Patronát nad stretnutiami 
prevzala pani Alžbeta Štaubertová. Toto centrum sme 
v Grinave vybudovali dobrovoľnícky v roku 2013 z nevy-
užívanej dielne v budove ZŠ Orešie z peňazí získaných 
z rôznych externých zdrojov, grantov a dotácií. Je to multi-
funkčný priestor, herňa, knižnica, klubovňa, v ktorom reali-
zujeme najrôznejšie stretnutia, podujatia a klubovú činnosť.

Úspešný Martin Záhumenský
V recitačnej súťaži Maľovaná abeceda, ktorú organi-

zuje Malokarpatská knižnica v Pezinku, získal 3. miesto. 
Martinko získal tiež čestné uznanie v okresnom kole 30. 
ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022.

Orientálna nocovačka
Spojiť uvedenie novej knižky spisovateľky Vladimíry 

Kmečovej Bahadurovo dobrodružstvo so zábavným preno-
covaním v našej knižnici sa nám podarilo z piatka 3. 6. na 
sobotu 4. 6. Pani Kmečová prijala pozvanie na naše poduja-
tie, a tak sa deti prostredníctvom autorského čítania preniesli 
do orientálneho sveta, spoznali hodvábnu cestu, ochutnali 
netradičné dobroty.

Viac aktuálnych informácií a fotografií nájdete na našom 
komunitnom FB Aktivity Grinava.

Monika Winczerová
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Hrad Biely Kameň sa nachádza 
v lesoch nad Svätým Jurom. 
Napriek tomu, že je národnou 
kultúrnou pamiatkou, chátra. 
Všetko sa rozhodlo zmeniť 
OZ Castrum Sancti Georgii 
s iniciátorkou projektu 
MONIKOU WINCZEROVOU. 
Od novembra 2020 pracujú 
na jeho obnove. Po roku sa 
v Pezinčanovi vraciame k téme 
záchrany hradu Biely Kameň.

V akom stave sa hrad 
nachádza? Zmenilo sa niečo 
za ten rok, kedy sme s vami 
robili rozhovor?

Biely Kameň sme vyslo-
bodili zo spánku Šípkovej 
Ruženky. Odhalili sme ho zo 
zajatia hustého porastu nále-
tových drevín. Pôvodne sa na 
hrad dalo dostať iba po strmých 
provizórnych schodoch, ale 
teraz sa už na dolné nádvorie 
bezpečne dostanú aj rodinky 
s malými deťmi po novovy-
budovanom chodníku. Pre 
návštevníkov priebežne budu-
jeme viac možností na posede-
nie na drevených masívnych 
lavičkách. Rýchlym tempom 
sme naštartovali konzervá-
ciu schátraných múrov, takže 
postupne začína ubúdať miest, 
ktoré návštevníkov ohrozujú 
padajúcimi kameňmi. Hrad sa 
postupne začína naším pôsobe-
ním premieňať z nebezpečného 
miesta na príjemný a roman-
tický výletný cieľ v malokar-
patskej prírode.

Čo ste doteraz na hrade 
urobili?

V minulej sezóne sa nám 
podarilo zastabilizovať dieru 
v základoch západnej obrannej 
veže, čím sme zlepšili statiku 
veže. Podarilo sa tiež kompletne 
opraviť jej južnú stenu. Tento 
rok murárski majstri finišujú 
so záchranou vnútornej strany 
veže. Postavilo sa mohutné 
lešenie po celom jej obvode, 
aby sa dali dokončiť aj rozpad-
nuté časti zo strany hradnej 
priekopy, ktoré v niektorých 
miestach dosahujú výšku 15 
metrov. Tesne pred dokon-
čením je oprava parkánového 
múru pri veži. V júni sa začala 
oprava južnej hradby vedľa 
bránovej veže. Aj tá je značne 
staticky narušená. Ak všetko 
pôjde podľa plánu, táto časť 
hradu by mala byť opravená do 
konca leta. Na ďalších častiach 
hradu už od jari prebieha arche-
ologický prieskum, ktorý musí 
predchádzať ďalším stavebným 
prácam. Spolupracujeme pri 

ňom s  archeológmi z Malo-
karpatského múzea v Pezinku. 
Okrem spolupráce s  odbor-
níkmi sa snažíme aj zvyšovať si 
svoju vlastnú „hradnú kvalifiká-
ciu”. Na jar absolvovalo viacero 
dobrovoľníkov lešenársky 
a murársky kurz, teraz nasle-
dujú hradné workshopy pod 
vedením metodika pamiatko-
vej obnovy.

Zmenili sa vaše priority 
v rámci záchrany hradu alebo 
je ňou stále záchrana obran-
nej západne veže?

Priority záchranných prác 
nám udáva tzv. statický pasport 
hradu, ktorý podľa naruše-
nej statiky určuje, čo treba 
zachraňovať urgentne, čo až 
v ďalšom slede a čo má ešte čas. 
Žiaľ, tých objektov, označe-
ných statikom ako kritické, je 
viac, než je pri dnešných finan- 
čných a  ľudských zdrojoch 
možné zastabilizovať v prie-
behu najbližších rokov. V zača-
tej záchrane veže sa pokračuje. 
Podarilo sa nám získať archívne 
fotky, kde vidno jej stav z 30. 
rokov 20. storočia. Veža bola 
vtedy vyššia a podstatne zacho-
valejšia. Domnievame sa, že 
archeologický výskum by 
mohol odhaliť základy dnes už 
zaniknutej tretej steny veže. 
Ak sa táto domnienka potvrdí, 
umožní nám to chýbajúcu stenu 
domurovať, aby bola veža stabil-
nejšia.

Odkiaľ pochádzajú 
financie na jeho obnovu?

V roku 2022 projekt obnovy 
Bieleho Kameňa finančné 
podporilo Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky z dotač-
ného programu Obnovme 
si svoj dom, ďalej Bratislav-
ský samosprávny kraj, mesto 
Svätý Jur, Malokarpatská nadá-
cia Revia, Nadácia Pontis, 
ZSE, Tesco, Slovenské elek-
trárne, DXC Technology, SPP 
a desiatky drobných darcov.

Je hrad voľne dostupný 
pre verejnosť?

Hrad sa nachádza priamo na 
žlto značkovanom turistickom 
chodníku zo Svätého Jura a je 
pomerne ľahko dostupný po 
príjemnej lesnej cestičke. Avšak 
treba si uvedomiť, že objekt nie 
je verejnosti prístupný.

Aké máte plány a vízie 
v súvislosti s hradom Biely 
Kameň do budúcna?

Naším prvoradým cieľom je 
zabrániť ďalšiemu masívnemu 
rozpadu zvyškov hradu. Realita 
je taká, že len táto konzervačná 
fáza bude trvať najmenej 15 
rokov, a to je ešte optimistický 
scenár. Biely Kameň je totiž 
obrovský a  je v  dezolátnom 
stave. Svojou rozlohou 1,3 ha 
sa radí medzi najväčšie sloven-
ské hradné zrúcaniny. Na hrad 
máme vypracovaný a  Kraj-
ským pamiatkovým úradom 
schválený architektonicko-his-
torický výskum. V  tom sa 
v ďalšej fáze napríklad počíta 
s  obnovou hradného mosta, 
zacelením zosunutých obvodo-
vých hradieb do tvaru uzavre-
tej oválnej pevnosti s jediným 
vchodom, ktorým by bol práve 
spomenutý most. Na odhalenie 
čaká zavalený palác horného 
hradu, počíta sa s  odkopa-
ním niektorých podzemných 
priestorov atď. Ak sa nám však 
podarí hrad zastabilizovať, 
budeme môcť na ňom začať 
usporadúvať zaujímavé kultúr-
no-historické akcie pre verej-
nosť. Mohli by to byť stredoveké 
dni s ukážkami dobových reme-
siel, s vystúpeniami šermiarov, 
hrnčiarske jarmoky, outdoorové 
komorné koncerty alebo pred-
stavenia pre najmenších.

 
Môže vám pomôcť pri 
obnove hradu aj verejnosť?

Jednoznačne áno! Našťastie 
časť ľudí to aj robí. Ozývajú 
sa nám firmy, ktoré si chcú na 
Bielom Kameni urobiť aktívny 
teambuilding formou dobro-

voľníckej brigády spojenej 
s  piknikom. Práve nedávno 
prišlo jednorazovo pomôcť 
takmer sto dobrovoľníkov 
v  rámci celoslovenskej akcie 
Naše mesto. V  občianskom 
združení je nás len hŕstka a ak 
chceme dlhodobo uspieť, 
potrebujeme rozšíriť aj stabilný 
okruh dobrovoľníkov. Veď aj 
my sami sme vlastne iba verej-
nosť. Sme IT-čkári, farmaceuti, 
chemici, veterinári, dôchodco-

via, študenti… vo veku od 15 
do 67 rokov. Spája nás jedno – 
spoločná snaha o  záchranu 
kultúrneho dedičstva. Privítame 
preto každého, kto by sa k nám 
chcel pridať. Pomôcť môžu aj 
novinári a  redaktori tým, že 
informujú o našej práci. Každý, 
kto chce Bielemu Kameňu 
akýmkoľvek spôsobom pomôcť, 
sa s nami môže spojiť emailom 
(hrad.bielykamen@gmail.com).

- SPEKTRUM - - KULTÚRA -

PIATOK 1. 7.
Prezidentka
ČR 2022, komédia, 
romantický, 98’, OR, 
12+, 6€

SOBOTA 2. 7.
Mimoni 2: Zloduch 
prichádza
USA 2022, animovaný, 
88’, SD, MP, 6€

NEDEĽA 3. 7.
Kde je Anna Franková
BEL,LUX 2021, animo-
vaný, 99’, SD, 12+, 6€

UTOROK 5. 7.
Stand Up
SR 2022, komédia, dráma, 
75’, OR, 12+, 6€

STREDA 6. 7.
Top Gun: Maverick 
USA 2022, akčný, dráma, 
131’, ST, 12+, 6€

ŠTVRTOK 7. 7.
Dežo Hoffmann – fotograf 
Beatles
SR 2022, dokument, 90’, 
OR, 12+, 6€

PIATOK 8. 7.
Mimoni 2: Zloduch 
prichádza
USA 2022, animovaný, 
88’, SD, MP, 6€

SOBOTA 9. 7.
Thor: Láska a hrom
USA 2022, akčný, fantasy, 
119’, SD, 12+, 6€

UTOROK 12. 7.
V lete ti poviem, ako sa mám
SR 2021, komédia, 111’, 
OR, 12+, 6€

STREDA 13. 7.
Jurský svet: Nadvláda
USA 2022, dobrodružný, 
akčný, 147’, ST, 12+, 6€

ŠTVRTOK 14. 7.
Povedz to psom
ČR 2022, komédia, 85’, 
OR, 12+, 6€

PIATOK 15. 7.
Hádkovci
ČR 2022, komédia, 98’, 
OR, 12+, 6€

SOBOTA 16. 7.
Námesačníci 
 

NEM 2021, animovaný, 
85’, SD, MP, 6€

NEDEĽA 17. 7.
Čierny telefón
USA 2021, horor, 102’, ST, 
15+, 6€

UTOROK 19. 7.
Láska hory prenáša
SR 2021, romantický, 
komédia, 90’, OR, 12+, 6€

STREDA 20. 7.
Thor: Láska a hrom
USA 2022, akčný, fantasy, 
119’, ST, 12+, 6€

ŠTVRTOK 21. 7.
King
FRA 2022, rodinnný, 105’, 
SD, 7+, 6€

 

PIATOK 22. 7.
Buzz Lightyear
USA 2022, animovaný, 
120’, SD, MP, 6€

SOBOTA 23. 7.
Všetko, všade, naraz
USA 2022, akčný, sci-fi, 
139’, ČT, 15+, 6€

NEDEĽA 24. 7.
Amélia z Montmartru
FRA,NEM 2001, komédia, 
dráma, 117’, ČD, 12+, 6€

UTOROK 26. 7.
Srdce na dlani
ČR 2022, komédia, 
95’,OR, 12+, 6€

STREDA 27. 7.
Hádkovci

ČR 2022, komédia, 98’, 
OR, 12+, 6€

ŠTVRTOK 28. 7.
Veľa šťastia, pán Veľký
VB 2022, komédia, dráma, 
97’, ČT, 15+, 6€

PIATOK 29. 7.
Striedavka
ČR 2022, komédia, 90’, 
OR, 12+, 6€

SOBOTA 30. 7.
DC Liga superzvierat
USA 2022, animovaný, 
100’, SD, MP, 6€

NEDEĽA 31. 7.
Nádherná
NEM 2020, komédia, 132’, 
ST, 12+, 6€

Amfiteáter Pezinok - júl 2022

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Viac na www.kinopkcpezinok.sk. Digitalizáciu pezinského kina a uvádzanie filmov finančne podporuje Audiovizuálny fond.
SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, ST – slovenské titulky, ČT – české titulky, OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť
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POZDRAVY 
Z PREDMESTIA

text: EVA PILÁTOVÁ

Brigáda u seniorov
V piatok 20. mája aktivistky zo združenia Aktivity 

Grinava pomohli členom Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Grinave upratať verejný priestor v okolí denného centra. 
Nechýbalo spoločné posedenie, ktoré pripravila pani vedúca 
Vlasta Kostelančíková.

Rodičovské centrum v GrinGe
Centrum GrinGa po dvojročnej prestávke opäť víta 

najmenšie ratolesti s rodičmi na pravidelných dopolud-
ňajších stretnutiach. Detičky sa zoznamujú s novým pros-
tredím, s novými kamarátmi. Patronát nad stretnutiami 
prevzala pani Alžbeta Štaubertová. Toto centrum sme 
v Grinave vybudovali dobrovoľnícky v roku 2013 z nevy-
užívanej dielne v budove ZŠ Orešie z peňazí získaných 
z rôznych externých zdrojov, grantov a dotácií. Je to multi-
funkčný priestor, herňa, knižnica, klubovňa, v ktorom reali-
zujeme najrôznejšie stretnutia, podujatia a klubovú činnosť.

Úspešný Martin Záhumenský
V recitačnej súťaži Maľovaná abeceda, ktorú organi-

zuje Malokarpatská knižnica v Pezinku, získal 3. miesto. 
Martinko získal tiež čestné uznanie v okresnom kole 30. 
ročníka speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022.

Orientálna nocovačka
Spojiť uvedenie novej knižky spisovateľky Vladimíry 

Kmečovej Bahadurovo dobrodružstvo so zábavným preno-
covaním v našej knižnici sa nám podarilo z piatka 3. 6. na 
sobotu 4. 6. Pani Kmečová prijala pozvanie na naše poduja-
tie, a tak sa deti prostredníctvom autorského čítania preniesli 
do orientálneho sveta, spoznali hodvábnu cestu, ochutnali 
netradičné dobroty.

Viac aktuálnych informácií a fotografií nájdete na našom 
komunitnom FB Aktivity Grinava.

Monika Winczerová
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ORIGINÁL 
JE LEN

JEDEN
ŠKODA

ORIGINÁLNE DIELCE

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok

Tel.: 800 112 117, www.karireal.sk

www.skoda-auto.sk

AJ TY
MÔŽEŠ
BYŤ
SÚČASŤOU
TÍMU,
KTORÝ
POMÁHA

Mestská polícia v Pezinku hľadá do svojho tímu novú posilu (príslušníka MsP). 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Mesto Pezinok, 

Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok. Viac informácií nájdete na webe mesta 
alebo u por. Mgr. Miloslav Bila, tel: 033/6901 181, e-mail: miloslav.bila@msupezinok.sk

TAJOMSTVÁ 
FARSKÉHO 
KOSTOLA 
V PEZINKU 
2. ČASŤ
text: HELENA GAHÉROVÁ 
foto: EDUARD ZVARIK, PETER 
HRACHOVSKÝ, TOMÁŠ MOLNÁR

Farský kostol v Pezinku patrí k najstarším dodnes stojacim stav-
bám v meste. Jeho minulosť je úzko spojená so šľachtickým rodom 
grófov zo Svätého Jura a Pezinka, za ktorých došlo k jeho najvýraz-
nejšej prestavbe. Tá začala v druhej polovici 15. storočia. Na obnovu 
pezinského kostola okrem grófov prispela aj Katarína, vdova po 
Adamovi Maršalkovi z Rohova, ktorá v roku 1474 spísala darova-
ciu listinu a polovicu majetku zo svojho vena určila na prestavbu 
Kostola Panny Márie, čo bol jeho pôvodný názov. Stavebné úpravy 
skončili v roku 1501, ako o tom svedčí letopočet odkrytý na víťaz-
nom oblúku kostola.

Heraldická výzdoba
Rozsiahla prestavba zahŕňala najmä dispozičné zmeny trojlodia, 

ktoré si vyžiadali zbúranie starších medzilodných múrov a pilierov 
a výstavbu nových oktogonálnych stĺpov. Disproporcia vznikla 
v južnej lodi kvôli rešpektovaniu staršej pohrebnej kaplnky, ktorú 
ponechali ako samostatný uzatvorený priestor. Presbytérium, hlavná 
i bočné lode, dostali nové klenby. Iba priestor južnej kaplnky zostáva 
zaklenutý staršou klenbou.

V rovnakom období vznikli aj svorníky s heraldickou výzdo-
bou v presbytériu. V šiestich kríženiach klenby sa zachovalo päť 
rodových erbov vložených do ranorenesančne tvarovaných štítov. 
Vrchol presbytéria nemá zachovanú heraldickú výzdobu. Zvyšných 
päť erbov má štvrtené štíty, pričom prvé a štvrté pole vždy obsahuje 
erb grófov – delenú zlato-červenú hviezdu, a v druhom a treťom 
poli sú znamenia rodov, s ktorými boli grófi v manželskom zväzku. 
Ide o tzv. manželské alebo aliančné erby. Pred renováciou kostola 
boli nevhodne kolorované, kvôli čomu niektoré nebolo možné 
identifikovať. Pri reštaurovaní mala byť obnovená ich niekdajšia 
farebnosť a následne došlo k ich osadeniu v odlišnom poradí. Toto 
nové poradie malo lepšie reflektovať chronológiu a príbuzenstvo 
nositeľov daných erbov, čo nakoniec nezodpovedá realite, lebo 
jeden z erbov nebol správne identifikovaný. Ich pôvodné usporia-
danie nie je známe.

Manželské erby
Najbližšie k vrcholu presbytéria, na heraldicky najvýznam-

nejšom mieste, je dnes erb kráľovského pohárnika, niekdajšieho 
kastelána Vyšehradu a strážcu uhorskej kráľovskej koruny Juraja III. 
(1410 – † 1. 4. 1467) a jeho prvej manželky Uršule z Wolfurtu. 
Nasleduje erb jeho syna Jána III. (1438 – † pred 25. 8. 1492) 
s manželkou Barborou z Montfortu. Ján bol šikovný diplomat, 
svoj talent a schopnosti preukázal najskôr v službách cisára Fridri-

cha III. Habsburského a neskôr kráľa Mateja Korvína. Ďalší erb sa 
pôvodne prisudzoval Jánovmu bratovi Petrovi V. (1460 – † 1517) 
a jeho druhej manželke Žofii z Valdštejna. Tu však došlo k omylu 
a lev s obojkom bol nesprávne interpretovaný ako raritné stvárne-
nie valdštejnovského erbu. Jeho pravých nositeľov identifikoval 
historik Daniel Gahér, ktorý erb priradil kráľovskému stolníkovi 
Ladislavovi IV. (1429 – † 1484) a jeho manželke Zuzane z Eckart-
sau. V erbovom poli rodu Eckartsau sa totiž nachádza lev s oboj-
kom. Posledné dva erby patria Ladislavovmu bratovi Imrichovi II. 
(1429 – 1458) s manželkou Helenou z Rozhanoviec a ich synovi 
Šimonovi (1455 – † 1497), ktorý sa oženil s Katarínou Balašovou. 
Podľa historika Frederika Federmayera je pezinský erb Balašovcov 
vôbec najstarším vyobrazením balašovského erbu. Netradičné je 
však jeho zrezanie, zachovalo sa len prvé a druhé pole.

Umiestnenie erbov na svorníkoch klenby býva dávané do súvisu 
s tými grófmi, ktorí mali financovať prestavbu kostola. Domnie-
vam sa, že erby zachytávajú troch donátorov prestavby: Jána III., 
Ladislava IV. a Šimona s manželkami a erby Juraja III. a Imricha II. 
pravdepodobne odkazujú na rodičov (v Ladislavovom prípade na 
brata) donátorov, podobne ako vo svätojurskom kostole.

Vzácny nález
V roku 2012 sa počas doplňujúceho reštaurátorského výskumu 

kostola podaril ďalší zaujímavý nález. V základoch pilierov, ktorých 
vznik súvisí so spomínanou prestavbou kostola, sa našli tri kusy 
náhrobnej dosky. Jeden kus obsahoval časť šesťcípej hviezdy, ktorá 
potvrdila príslušnosť nebožtíka k rodu grófov zo Svätého Jura 
a Pezinka, s najväčšou pravdepodobnosťou k jeho pezinskej línii. 
Ďalší kus obsahuje meno Vrsula a pred ním písmeno a, čo naznačuje 
znenie domina Ursula (pani Uršuľa) alebo comitissa Ursula (grófka 
Uršuľa). Nápis bol vyrytý vo zvýšenej obrube širokej 15 centimet-
rov. V zníženom reliéfe je viditeľná časť prikrývadiel prilbice. Dve 
zachované časti náhrobku môžu záujemcovia vidieť v Mestskom 
múzeu v Pezinku, ktoré ich verejnosti sprístupnilo v roku 2019.

O vzácny nález sa zaujímal aj maďarský historik umenia Pál 
Lővei, ktorý identifikoval materiál použitý pri zhotovení náhrobnej 
tabule ako adnetský červený mramor s výrazným bielym žilkova-
ním. Podľa písma ho datuje do tretej štvrtiny 15. storočia s príklonom 
k 60. rokom. Ako miesto jeho vyhotovenia predpokladá bavorskú 
dielňu.

Kto bola Uršuľa?
Záhadou zostáva, kto bola Uršuľa spomenutá na náhrobku. 

Z rodostromu svätojurských a pezinských grófov poznáme dve 
Uršule. Jedna, Uršuľa z Wolfurtu, bola manželkou Juraja III. 
a zomrela najneskôr okolo roku 1440. Časový odstup medzi jej 
úmrtím a vznikom náhrobnej dosky je však príliš veľký. Uršuľu 
z Wolfurtu môžeme definitívne vylúčiť aj preto, lebo jej náhrobnú 
dosku by mal zdobiť wolfurtovský erb – vlk.

Druhou známou Uršuľou je dcéra pezinského grófa Petra IV. 
a manželka Vavrinca z Héderváru (uhorský palatín v rokoch 1437 – 
1447). Zomrela však najneskôr pred rokom 1439 a s najväčšou prav-
depodobnosťou žila na héderváriovských majetkoch, preto nepred-
pokladáme, že by ju pochovali v Pezinku. Komu teda náhrobok 
patril? Na základe súčasného stavu poznania sa prikláňame k tomu, 
že to nebola ani jedna zo spomenutých dám a náhrobok zhotovili 
pre členku rodu, ktorú zatiaľ z prameňov nepoznáme.

Ešte väčšou záhadou je pomerne skoré rozbitie jej náhrobnej 
platne a použitie pri stavbe pilierov kostola. Zhotovenie náhrobku 
a jeho zničenie delili azda len dve, najviac však štyri desaťročia, 
a aj keď takéto sekundárne použitie náhrobných dosiek nebolo 
ničím neobvyklým, predsa len krátky časový rozptyl medzi udalos-
ťami a fakt, že išlo o príslušníka rodu, ktorý bol donátorom kostola 
a inicioval aj jeho prestavbu, vyvolávajú ďalšie nateraz nezodpo-
vedané otázky.

Iné výrazné úpravy interiéru kostola prebehli až v 16. storočí po 
vymretí rodu. Posledný zásah, ktorý dokážeme spojiť s grófmi, bolo 
doplnenie hlavnej lode renesančnou kamennou kazateľnicou s dato-
vaním 1523. Jana Oršulová upozornila na zaujímavú skutočnosť, 
že je vyrobená z rovnakého materiálu ako hlavný oltár v Kostole 
sv. Juraja vo Svätom Jure, čo umožňuje vysloviť predpoklad, že ich 
objednávateľmi boli jediní vtedy žijúci mužskí členovia rodu, syno-
via Šimona a Kataríny Balašovej František a Wolfgang.

Text je pokračovaním z aprílového čísla. Úryvok je skráte-
nou ukážkou z knihy V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura 
a Pezinka, ktorú vydalo Mestské múzeum v Pezinku v závere roka 
2021.

Erb Juraja III. a Uršule 
z Wolfurtu

Erb Jána III. a Barbory 
z Montfortu

Erb Ladislava IV. a Zuzany 
z Eckartsau

Erb Imricha II. a Heleny 
z Rozhanoviec

Erb Šimona a Kataríny 
Balašovej

Časti nájdeného náhrobku 
s rodovým erbom 

a nečitateľným nápisom

2022
16. 9.–18. 9.

POZÝVAME 
VÁS NA

Všetky informácie k Vinobraniu 2022 
budeme zverejňovať na webovom sídle: 
www.vinobraniepezinok.sk od 1. júla.
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ORIGINÁL 
JE LEN

JEDEN
ŠKODA

ORIGINÁLNE DIELCE

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a.s., Nová 17, 902 03 Pezinok

Tel.: 800 112 117, www.karireal.sk

www.skoda-auto.sk

AJ TY
MÔŽEŠ
BYŤ
SÚČASŤOU
TÍMU,
KTORÝ
POMÁHA

Mestská polícia v Pezinku hľadá do svojho tímu novú posilu (príslušníka MsP). 
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Mesto Pezinok, 

Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok. Viac informácií nájdete na webe mesta 
alebo u por. Mgr. Miloslav Bila, tel: 033/6901 181, e-mail: miloslav.bila@msupezinok.sk

TAJOMSTVÁ 
FARSKÉHO 
KOSTOLA 
V PEZINKU 
2. ČASŤ
text: HELENA GAHÉROVÁ 
foto: EDUARD ZVARIK, PETER 
HRACHOVSKÝ, TOMÁŠ MOLNÁR

Farský kostol v Pezinku patrí k najstarším dodnes stojacim stav-
bám v meste. Jeho minulosť je úzko spojená so šľachtickým rodom 
grófov zo Svätého Jura a Pezinka, za ktorých došlo k jeho najvýraz-
nejšej prestavbe. Tá začala v druhej polovici 15. storočia. Na obnovu 
pezinského kostola okrem grófov prispela aj Katarína, vdova po 
Adamovi Maršalkovi z Rohova, ktorá v roku 1474 spísala darova-
ciu listinu a polovicu majetku zo svojho vena určila na prestavbu 
Kostola Panny Márie, čo bol jeho pôvodný názov. Stavebné úpravy 
skončili v roku 1501, ako o tom svedčí letopočet odkrytý na víťaz-
nom oblúku kostola.

Heraldická výzdoba
Rozsiahla prestavba zahŕňala najmä dispozičné zmeny trojlodia, 

ktoré si vyžiadali zbúranie starších medzilodných múrov a pilierov 
a výstavbu nových oktogonálnych stĺpov. Disproporcia vznikla 
v južnej lodi kvôli rešpektovaniu staršej pohrebnej kaplnky, ktorú 
ponechali ako samostatný uzatvorený priestor. Presbytérium, hlavná 
i bočné lode, dostali nové klenby. Iba priestor južnej kaplnky zostáva 
zaklenutý staršou klenbou.

V rovnakom období vznikli aj svorníky s heraldickou výzdo-
bou v presbytériu. V šiestich kríženiach klenby sa zachovalo päť 
rodových erbov vložených do ranorenesančne tvarovaných štítov. 
Vrchol presbytéria nemá zachovanú heraldickú výzdobu. Zvyšných 
päť erbov má štvrtené štíty, pričom prvé a štvrté pole vždy obsahuje 
erb grófov – delenú zlato-červenú hviezdu, a v druhom a treťom 
poli sú znamenia rodov, s ktorými boli grófi v manželskom zväzku. 
Ide o tzv. manželské alebo aliančné erby. Pred renováciou kostola 
boli nevhodne kolorované, kvôli čomu niektoré nebolo možné 
identifikovať. Pri reštaurovaní mala byť obnovená ich niekdajšia 
farebnosť a následne došlo k ich osadeniu v odlišnom poradí. Toto 
nové poradie malo lepšie reflektovať chronológiu a príbuzenstvo 
nositeľov daných erbov, čo nakoniec nezodpovedá realite, lebo 
jeden z erbov nebol správne identifikovaný. Ich pôvodné usporia-
danie nie je známe.

Manželské erby
Najbližšie k vrcholu presbytéria, na heraldicky najvýznam-

nejšom mieste, je dnes erb kráľovského pohárnika, niekdajšieho 
kastelána Vyšehradu a strážcu uhorskej kráľovskej koruny Juraja III. 
(1410 – † 1. 4. 1467) a jeho prvej manželky Uršule z Wolfurtu. 
Nasleduje erb jeho syna Jána III. (1438 – † pred 25. 8. 1492) 
s manželkou Barborou z Montfortu. Ján bol šikovný diplomat, 
svoj talent a schopnosti preukázal najskôr v službách cisára Fridri-

cha III. Habsburského a neskôr kráľa Mateja Korvína. Ďalší erb sa 
pôvodne prisudzoval Jánovmu bratovi Petrovi V. (1460 – † 1517) 
a jeho druhej manželke Žofii z Valdštejna. Tu však došlo k omylu 
a lev s obojkom bol nesprávne interpretovaný ako raritné stvárne-
nie valdštejnovského erbu. Jeho pravých nositeľov identifikoval 
historik Daniel Gahér, ktorý erb priradil kráľovskému stolníkovi 
Ladislavovi IV. (1429 – † 1484) a jeho manželke Zuzane z Eckart-
sau. V erbovom poli rodu Eckartsau sa totiž nachádza lev s oboj-
kom. Posledné dva erby patria Ladislavovmu bratovi Imrichovi II. 
(1429 – 1458) s manželkou Helenou z Rozhanoviec a ich synovi 
Šimonovi (1455 – † 1497), ktorý sa oženil s Katarínou Balašovou. 
Podľa historika Frederika Federmayera je pezinský erb Balašovcov 
vôbec najstarším vyobrazením balašovského erbu. Netradičné je 
však jeho zrezanie, zachovalo sa len prvé a druhé pole.

Umiestnenie erbov na svorníkoch klenby býva dávané do súvisu 
s tými grófmi, ktorí mali financovať prestavbu kostola. Domnie-
vam sa, že erby zachytávajú troch donátorov prestavby: Jána III., 
Ladislava IV. a Šimona s manželkami a erby Juraja III. a Imricha II. 
pravdepodobne odkazujú na rodičov (v Ladislavovom prípade na 
brata) donátorov, podobne ako vo svätojurskom kostole.

Vzácny nález
V roku 2012 sa počas doplňujúceho reštaurátorského výskumu 

kostola podaril ďalší zaujímavý nález. V základoch pilierov, ktorých 
vznik súvisí so spomínanou prestavbou kostola, sa našli tri kusy 
náhrobnej dosky. Jeden kus obsahoval časť šesťcípej hviezdy, ktorá 
potvrdila príslušnosť nebožtíka k rodu grófov zo Svätého Jura 
a Pezinka, s najväčšou pravdepodobnosťou k jeho pezinskej línii. 
Ďalší kus obsahuje meno Vrsula a pred ním písmeno a, čo naznačuje 
znenie domina Ursula (pani Uršuľa) alebo comitissa Ursula (grófka 
Uršuľa). Nápis bol vyrytý vo zvýšenej obrube širokej 15 centimet-
rov. V zníženom reliéfe je viditeľná časť prikrývadiel prilbice. Dve 
zachované časti náhrobku môžu záujemcovia vidieť v Mestskom 
múzeu v Pezinku, ktoré ich verejnosti sprístupnilo v roku 2019.

O vzácny nález sa zaujímal aj maďarský historik umenia Pál 
Lővei, ktorý identifikoval materiál použitý pri zhotovení náhrobnej 
tabule ako adnetský červený mramor s výrazným bielym žilkova-
ním. Podľa písma ho datuje do tretej štvrtiny 15. storočia s príklonom 
k 60. rokom. Ako miesto jeho vyhotovenia predpokladá bavorskú 
dielňu.

Kto bola Uršuľa?
Záhadou zostáva, kto bola Uršuľa spomenutá na náhrobku. 

Z rodostromu svätojurských a pezinských grófov poznáme dve 
Uršule. Jedna, Uršuľa z Wolfurtu, bola manželkou Juraja III. 
a zomrela najneskôr okolo roku 1440. Časový odstup medzi jej 
úmrtím a vznikom náhrobnej dosky je však príliš veľký. Uršuľu 
z Wolfurtu môžeme definitívne vylúčiť aj preto, lebo jej náhrobnú 
dosku by mal zdobiť wolfurtovský erb – vlk.

Druhou známou Uršuľou je dcéra pezinského grófa Petra IV. 
a manželka Vavrinca z Héderváru (uhorský palatín v rokoch 1437 – 
1447). Zomrela však najneskôr pred rokom 1439 a s najväčšou prav-
depodobnosťou žila na héderváriovských majetkoch, preto nepred-
pokladáme, že by ju pochovali v Pezinku. Komu teda náhrobok 
patril? Na základe súčasného stavu poznania sa prikláňame k tomu, 
že to nebola ani jedna zo spomenutých dám a náhrobok zhotovili 
pre členku rodu, ktorú zatiaľ z prameňov nepoznáme.

Ešte väčšou záhadou je pomerne skoré rozbitie jej náhrobnej 
platne a použitie pri stavbe pilierov kostola. Zhotovenie náhrobku 
a jeho zničenie delili azda len dve, najviac však štyri desaťročia, 
a aj keď takéto sekundárne použitie náhrobných dosiek nebolo 
ničím neobvyklým, predsa len krátky časový rozptyl medzi udalos-
ťami a fakt, že išlo o príslušníka rodu, ktorý bol donátorom kostola 
a inicioval aj jeho prestavbu, vyvolávajú ďalšie nateraz nezodpo-
vedané otázky.

Iné výrazné úpravy interiéru kostola prebehli až v 16. storočí po 
vymretí rodu. Posledný zásah, ktorý dokážeme spojiť s grófmi, bolo 
doplnenie hlavnej lode renesančnou kamennou kazateľnicou s dato-
vaním 1523. Jana Oršulová upozornila na zaujímavú skutočnosť, 
že je vyrobená z rovnakého materiálu ako hlavný oltár v Kostole 
sv. Juraja vo Svätom Jure, čo umožňuje vysloviť predpoklad, že ich 
objednávateľmi boli jediní vtedy žijúci mužskí členovia rodu, syno-
via Šimona a Kataríny Balašovej František a Wolfgang.

Text je pokračovaním z aprílového čísla. Úryvok je skráte-
nou ukážkou z knihy V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura 
a Pezinka, ktorú vydalo Mestské múzeum v Pezinku v závere roka 
2021.

Erb Juraja III. a Uršule 
z Wolfurtu

Erb Jána III. a Barbory 
z Montfortu

Erb Ladislava IV. a Zuzany 
z Eckartsau

Erb Imricha II. a Heleny 
z Rozhanoviec

Erb Šimona a Kataríny 
Balašovej

Časti nájdeného náhrobku 
s rodovým erbom 

a nečitateľným nápisom

2022
16. 9.–18. 9.

POZÝVAME 
VÁS NA

Všetky informácie k Vinobraniu 2022 
budeme zverejňovať na webovom sídle: 
www.vinobraniepezinok.sk od 1. júla.
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MLADUČKÉ 
VOLEJBALISTKY 
Z PEZINKA SA 
STALI MAJSTERKAMI 
SLOVENSKA
text a foto: MARTA HASOVÁ, ŠVK PEZINOK

Počas tretieho májového 
víkendu žil Pezinok volejba-
lom. V troch halách sa usku-
točnili Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v MIDI volejbale 
mladších žiačok  – štvorice. 
Organizátorom šampio-
nátu bol Oblastný výbor 
SVF v spolupráci s domácim 
volejbalovým klubom ŠVK 
Pezinok. Celkovo 12 tímov 
z celého Slovenska odohralo 
v sobotu zápasy základnej časti.

Do tohto turnaja sa po 
veľmi úspešnej sezóne prebo-
jovali aj domáce mladučké 
volejbalistky. V sobotu ráno 
sa naše dievčatá postavili na 
palubovku skromne, bez 
veľkých očakávaní, no veľmi 
dobre pripravené a odhodlané 
bojovať o každú jednu loptu. 
Zo svojej skupiny napokon 
postúpili po dvoch víťazstvách 
z  prvého miesta. Podvečer 

prvého hracieho dňa odohrali 
veľmi ťažký štvrťfinálový zápas 
proti Slávii TU Košice, ktorý 
napokon dotiahli do víťazného 
konca a bez straty setu postú-
pili do druhého hracieho dňa 
ako semifinalistky.

Dievčatá, posilnené sobot-
ňajším úspechom, nastúpili 
v nedeľu ráno do semifinále 
v úlohe favorita a so súperom 
PALAS VK Levice zvíťazili 
2:0.

Vo veľkom finále ich 
čakal najťažší súper, Slávia 
UK Dráčik Bratislava, ktorý 
prešiel turnajom rovnako bez 
straty setu.

Finálový zápas sa niesol vo 
veľmi emotívnom duchu. Po 
zranení jednej z hráčok Slávie 
UK, ktorá je navyše veľmi 
dobrá kamarátka aj s domá-
cim tímom, všetky dievčatá 
rýchlo stratili koncentráciu 

a na oboch stranách museli 
trénerky pristúpiť k oddycho-
vým časom, kedy sa snažili 
dievčatá priviesť nazad do 
zápasu.

V úžasnej atmosfére, ktorú 
vytvorilo domáce publikum, to 
do víťazného konca napokon 
dotiahli domáce Pezinčanky, 
ktoré porazili Sláviu UK 
Dráčik Bratislava 2:0 (25:20; 
25:15) a stali sa tak po prvý-
krát v histórii klubu a mesta 
majsterkami Slovenska.

Klobúk dolu pred všetkými 
dievčatami za výkony, ktoré 
počas celého víkendu pred-
viedli. Je úžasné, že v takom 
mladom veku ukázali toľko 
volejbalových zručností, toľko 
odvahy, statočnosti a navyše 
takú veľkú dávku emócií 

a empatie. Rastú z nich úžasné 
športovkyne telom aj dušou. 
Aj toto je dôkaz, že sa o budúc-
nosť volejbalu v našom meste 
nemusíme báť.

Veľká vďaka patrí domá-
cemu klubu ŠVK Pezinok, 
nielen za skvelú organizáciu 
finálového turnaja, ale aj za 
každodennú mravčiu prácu 
s deťmi a mládežou v našom 
meste.

Zostava ŠVK Pezinok: 
Bieliková Ester (C), Molča-
nová Vilma, Hasová Ela, 
Hasová Nina, Hujbertová 
Sofia, Rajnoch Zuzana, Filíp-
ková Adriána, Barošová Nela, 
Janičinová Lucia, Sýkora 
Viktória. Trénerka: Mária 
Popelášová

KŇAZ, PRÍRODOVEDEC, 
HISTORIK
zdroj: WWW.ENVIROPORTAL.SK, foto: MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU

Jozef Ľudovít HOLUBY 
(* 25.3.1836 Lubina − † 15.6.1923 Pezinok), botanik, 
prírodovedec, národopisec, spisovateľ

Patrí medzi najvýznamnej-
šie slovenské vedecké a kultúrne 
osobnosti. Bol kňazom, príro-
dovedcom, historikom, arche-
ológom, spisovateľom a náro-
dopiscom. Predovšetkým však 
bol botanikom svetového mena 
a jedným z najlepších znalcov 
slovenskej flóry.

Pezinský rodák, historik 
František Bokes o ňom napísal: 
„Od smrti Mateja Bela, histo-
riografa kráľovstva uhorského 
a  osvietenského polyhistora 
18. storočia európskej úrovne, 
nemalo Slovensko vedeckého 
pracovníka dosahujúceho 
významu Belovho, až v J. Ľ. 
Holubym.“

Ako 73-ročný prišiel na 
odpočinok do Pezinka k dcére. 

V Pezinku a v okolí pokračo-
val v  botanizovaní, najmä 
v Jurskom Šúre. V roku 1922 
napísal krátke dejiny Pezinka 
pod názvom Črty z  histó-
rie města Pezinka. Je to prvá 
stať o  dejinách tohto mesta. 
Ako botanik udržiaval styky 
približne so 150 prírodoved-
cami z celého sveta.

Holuby sa vedeckej a popu-
larizačnej činnosti venoval 
vyše 70 rokov. Ťažiskom jeho 
botanickej odbornej práce 
bola najmä floristika. Publi-
koval práce týkajúce sa flóry 
z  okolia Bratislavy a  svojho 
pôsobiska. Prispel k poznaniu 
flóry okolia Pezinka, Tema-
tínskych kopcov, Považského 
Inovca a významnej prírodnej 

rezervácie Šúr pri Svätom Jure. 
Zostavil tri herbáre. Prvý s vyše 
12 000 exemplármi predal, 
dnes sa nachádza v Bukurešti. 
Druhý herbár, ktorý obsahuje 
zväčša rastliny z  niekdajšej 
Trenčianskej župy, daroval 
Slovenskej muzeálnej spoloč-
nosti v  Martine. Svoj tretí 
herbár, ktorý začal zakladať 
na penzii v Pezinku, zameral 
na kvetenu pezinského okolia, 
kde zozbieral do 1 200 druhov 
rastlín. Tento herbár venoval 
Botanickému ústavu Karlovej 
univerzity v Prahe.

Na dôchodku sa usadil 
u  svojej dcéry Boženy, 
ktorá bola vydatá za farára 
v  Pezinku. Aj tu sa zaobe-
ral históriou mesta, študoval 

archívne pramene a zhromaž-
ďoval miestne povesti. Svoje 
poznatky publikoval v príspev-
koch o živote a minulosti nášho 
mesta, ako napr.: Drobničky 
z Pezinka, Črty z histórie mesta 
Pezinku, Pezinské siluety, 
Pezinský aprílový jarmok 
a podobne. Holuby zomrel 15. 
júna roku 1923 v Pezinku. Už 
v auguste 1923 rozhodol zastu-
piteľský zbor mesta o preme-
novaní jednej z hlavných ulíc 
na ulicu J. Ľ. Holubyho. Jeho 
hrob zdobí pomník vytvorený 
popredným slovenským archi-
tektom Dušanom Jurkovičom.

- SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPOMIENKY - - ŠPORT -

Dňa 2. 7. 2022 by sa dožila naša 
drahá Hedviga Horváthová 96 
rokov a 12. 11. 2022 by sa dožil 
náš drahý Ľudovít Horváth 
94 rokov. Na manželov k  8. 
a 4. výročiu ich úmrtia s láskou 
spomínajú deti s  rodinami 
a ostatná rodina. Odišli tíško, niet 
ich medzi nami, v srdciach našich 
však stále žijú spomienkami.

Dňa 13.6.2022 sme si pripo-
menuli nedožité 94. narode-
niny našej drahej mamy, babky 
a prababky Magdalény Vydro-
vej. Dňa 14. 7. 2022 si pripome-
nieme nedožité 95. narodeniny 
nášho otca, dedka a  pradedka 
Eduarda Vydru. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú spo- 
mienku. S  láskou spomínajú 
dcéry Ružena, Lenka, Edita 
a ostatná rodina.

Dňa 1. 6. 2022 uplynulo 6 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milo-
vaná mama Matilda Kretterová. 
S láskou a smútkom v srdci spomí-
najú synovia s rodinami. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomí-
najú s nami.

Dňa 19.7.2022 
uplynú 2 roky, 
čo ma opustil môj 
drahý manžel 
Adam Cigánik. 
Ďakujem všet-
kým, ktorí spolu 

so mnou naňho spomínajú. 
Manželka

Dňa 23.6.2022 
uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustila 
Diana Kočná-
rová vo veku 29 
rokov. S  láskou 
spomínajú rodi-

čia, syn Kristián, bratia Rasťo, 
Peťo, Dado, priateľ Michal 
a švagriné Aďa a Klaudia.

Dňa 30. 6. uplynú 
dva roky od smrti 
nášho milovaného 
tatinka Jaroslava 
Kanku ,  ktorý 
nám všetkým stále 
rovnako chýba. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Dcéra Nina 
s rodinouZ a v r e l a  o č i , 

srdce prestalo biť, 
musela zomrieť, 
aj keď tak veľmi 
chcela žiť. Dňa 
16.7.2022 uplynie 
17 rokov, čo nás 

navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a prababička 
Jozefína Valentovičová. Kto ste 
ju poznali a mali radi, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú dcéry s rodinami.

Kto ho poznal, 
spomenie si, kto 
ho mal rád, neza-
b u d n e .  Ž i j e š 
v  srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali. 
V tomto období si 

pripomíname 22. výročie úmrtia 
nášho drahého Štefana Virgo-
viča. S úctou a láskou spomínajú 
dcéry a synovia s rodinami.

Dňa 30.6.2022 
s i  p r i p o m e -
n i eme  nedo-
žité 80. výročie 
narodením nášho 
otca  Rudolfa 
Krettera. S láskou 

spomíname.

Dňa 16. júla uply-
nie 30 rokov, 
čo nás opustila 
naša milovaná 
Helena Hajdu-
ová. Spomína celá 
rodina.

Dňa 25.6.2022 
plynie  už 14 
rokov, čo nás 
navždy opustil 
náš drahý manžel, 
o t e c ,  d e d k o 
Inocent Oškera. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Manželka 
s rodinou

Dňa 1 .6 .2022 
ubehlo 33 rokov 
od úmrtia našej 
mami Magda-
lény Baďurovej, 
rod. Lenhartovej. 
S láskou spomína 

syn Peter a  ostatná smútiaca 
rodina.

Dňa 16.7.2022 uplynie 8 rokov, 
čo nás opustila 
naša milovaná 
O ľ g a  Va g a -
čová. Kto ste ju 
poznali, venujte 
jej, prosím, tichú 
s p o m i e n k u . 
Spomína manžel s rodinou.

Dňa 3.7.2022 si pripomenieme 
nedožité 100. narodeniny nášho 
otca, dedka a pradedka Vende-
lína Šmahovského, rodáka 
z  Grinavy. S  láskou spomína 
dcéra Katarína s  manželom, 
vnúčatá Katka a  Ivan s  rodi-
nami a pravnúčatá 
Nikolka, Matúško 
a Nataška. Spomí-
name na Teba 
s  ostatnou rodi-
nou a nikdy neza-
budneme.

Dňa 31.7.2022 
si pripomenie- 
me nedožité 61. 
narodeniny pani 
Anny Wittgrú-
berovej. S láskou 
a úctou spomínajú 

manžel Štefan a dcéry s rodinami.

Č a s  p l y n i e 
a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomi-
enky a žiaľ. Dňa 
9.  jú la  uply-
nie dlhých 10 
rokov odvtedy, 

čo nás opustil drahý manžel, 
otec a dedko František Murá-
rik. S úctou a  láskou spomína 
manželka a syn s rodinou.

Dňa 7. 7. 2022 uplynú 4 roky, čo 
umrel náš milo-
vaný manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Jozef Hujbert. 
S úctou spomínajú 
manželka Helena, 
syn Jozef, dcéra 
Hela s rodinami.

Dňa 27.7.2022 
si pripomenie- 
me smutné 3. 
výročie úmrtia 
nášho manžela, 
otca a dedka Jána 
Reisenauera. Za 

tichú spomienku ďakujeme všet-
kým, ktorí naňho nezabudli. 
S láskou a úctou spomína rodina.

Dňa 13.6.2022 
uplynulo 30 rokov 
od úmrtia nášho 
otca, manžela, 
dedka Štefana 
Cagáňa. S úctou 
a láskou spomína 

manželka Anna, dcéra Adriana 
s rodinou, syn Róbert s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

S o  s m ú t k o m 
v  srdci a  slzami 
v oku spomíname 
na Teba každý 
deň v roku. Už len 
kytičku kvetov na 
hrob môžeme dať, 

zapáliť sviečku a tíško spomínať. 
Dňa 20. júna 2022 sme si pripo-
menuli 6. výročie od úmrtia 
Richarda Nováka. S  úctou 
a láskou spomínajú rodičia, sestra 
a krstniatka Lenka a Barborka.

S t á l e  z o s t á -
vaš v našich srd- 
ciach, chýbaš nám! 
Dňa 14.7.2022 si 
p r ipomenieme 
6. výročie úmrtia 
našej milovanej 

manželky, mamičky, babičky 
Helenky Scharingerovej . 
S láskou spomína celá rodina. Kto 
ste ju poznali, venujete jej tichú 
spomienku.

Čas plynie ako tichej vody 
prúd, kto ho poznal, mal 
ho rád, nemôže zabudnúť. 
Len s p o m i e n k u, na hrob 
kvety dáme a sviečkou si zaspo-
míname. Dňa 
21.6.2022 by sa 
dožil náš otec, 
starý otec Ján 
Malacký 100 
rokov. S  láskou 
naňho spomínajú deti s rodinami.

S   b o l e s ť o u 
v srdci sme si dňa 
22. 06. 2022 pripo-
menuli 10. výro-
čie, čo nás navždy 
opustila milo-
vaná manželka, 

mamička a babička Magdaléna 
Šarmírová S láskou spomínajú 
manžel František a synovia s rodi-
nami, kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Odišiel si tíško 
a v našich srdciach 
ostáva spomienka 
len. Ty snívaš 
večný sen, no ver, 
že nikdy neza-
budneme na dni 

s Tebou ani na ten smutný deň.
Dňa 1. 7. 2022 uplynie 9 rokov 
od úmrtia nášho milovaného 
brata Pavla Demoviča, ktorý 
by sa dňa 14. 6. 2022 bol dožil 
65 rokov svojho života. S láskou 
spomínajú súrodenci s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Dňa 5 .6 .2022 
uplynulo 23 rokov 
od úmrtia nášho 
drahého Ľubo-
míra Kollára . 
S  láskou spomí-
najú manželka, 

synovia Henrich a Ľuboš s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 16.7.2022 
uplynie 31 rokov, 
čo nás opustil 
náš otec, dedko 
a pradedko Karol 
Vagač. S  úctou 
a  láskou spomí-

najú synovia s rodinami.

- S úctou spomíname -

ALEXANDER 
KOSTOLÁNI 
STRIEBORNÝ NA 
MAJSTROVSTVÁCH 
SR V AKVATLONE
text a foto: SILVIA ŠVECOVÁ

V  nedeľu 12. júna sa 
v Košiciach konali Majstrov-
stvá SR v akvatlone pre všetky 
kategórie. Športový klub 
TRIATLON Pezinok a mesto 

Pezinok úspešne reprezento-
val Alexander Kostoláni, ktorý 
sa v kategórii mladší žiaci stal 
vicemajstrom SR a do Pezinka 
priniesol striebornú medailu.

ZVÍŤAZILI DIABLI 
RECA
text: PETER VLASÁK, foto: MHBL PEZINOK

Po skončení základnej časti priamo do semifinále postúpili prvé 
dva tímy, a to Pavúci Pezinok a Diabli Reca, ktorí si museli počkať 
na svojich súperov, pretože tí zvádzali boje vo štvrťfinále. Tam sa 
stretli najskôr HC Chilli, ktoré si poradilo v sérii 2-0 na zápasy 
s Vitamíny Pezinok, keď ich porazili poľahky 6-1 a 5-1 a postú-
pili do ďalšej vyraďovacej fázy. Ďalším úspešným z duelu Savages 
Petržalka a Jokerit Pezinok boli Savages, ktorí vyhrali 6-3 a 6-1. 
V semifinále sa tak stretli víťaz po základnej časti Pavúci Pezinok so 
štvrtým celkom Savages Petržalka a vo vyrovnanej sérii sa z postupu 
tešili Pezinčania 2-1 na zápasy (6:1, 2:4, 7:3). V druhom semifinále sa 
stretli Diabli Reca a HC Chilli a po víťazstvách 2-1 a 8-2 sa historicky 
po prvýkrát tešili hráči Rece.

Vo finále hranom na tri víťazné zápasy sa stretli dva najlepšie tímy 
po základnej časti Pavúci a Reca. Finále prinieslo vyrovnané zápasy 
plné zvratov, osobných súbojov, ale aj pekné akcie, množstvo gólov, 
čo sa muselo páčiť všetkým divákom. V prvom dueli sa rozhodlo 
o víťazovi v poslednej minúte, kedy Diabli rozhodli vo svoj prospech 
5-4. Druhé stretnutie bolo spomedzi všetkých najviac bohaté na góly 
a bol to útočný hokejbal z oboch strán. Znova sa však tešili hráči 
z Rece po výsledku 9-6. Ako sa ukázalo, tretí zápas bol zároveň aj 
posledným vo finále, hoci znova Pezinčania viedli po prvej tretine, 
ale prostredná časť patrila Diablom, ktorí rozhodli vo svoj prospech 
a už si nenechali ujsť víťazstvo pomedzi prsty. Po výsledku 6 -3 tak 
mohli zdvihnúť víťazný pohár nad hlavu hráči Diabli Reca a stali sa 
tak majstrami MHbL Pezinok. Porazený finalista Pavúci Pezinok 
obsadili 2. miesto v lige.

V zápase o bronz bojovali mužstvá domácich Chilli s petržal-
ským Savages. V zápase hranom na jeden zápas sa zo zisku bronzo-
vých medailí tešilo pezinské Chilli, keď vo vyrovnanom a drama-
tickom stretnutí vyhrali 5-4.

Finále:
Pavúci Pezinok - Diabli Reca
1.z ápas 4-5 (2:1, 0:2, 2:2)
2. zápas 6-9 (4:3, 0:4, 2:2)
3. zápas 3-6 (1:0, 2:4, 0:2)
O 3.miesto:
HC Chilli – Savages Petržalka
5 - 4 (1:1, 3:1, 1:2)
Individuálne ceny pre najlepších hráčov
• Najlepší strelec a Najproduktívnejší hráč
Tomáš Gašparik (Pavúci Pezinok)
• Najlepší nahrávač
Marek Répasi (Pavúci Pezinok)
• Najlepší brankár – Cena pomenovaná po Romanovi 

Sekerešovi
Adrián Nogely (Diabli Reca)
• Najužitočnejší hráč „MVP“ v PLAY OFF
Jozef Metzner (Diabli Reca)
• Cena za vytrvalosť a oddanosť hokejbalu
Miroslav Fleischacker (Vitamíny Pezinok)

SENIORI Z JDS 
ŠPORTOVALI
text a foto: EVA ZOUZALÍKOVÁ

Už  XVII. ročník Okres-
ných športových hier senio-
rov zorganizovala pezinská 
Jednota dôchodcov. Zúčastnilo 
sa ich 72 športovcov z 8 miest 
a obcí okresu Pezinok – Pezi-
nok, Modra, Svätý Jur, Budme-
rice, Báhoň, Častá, Dubová 
a Doľany. Súťažilo sa v piatich 
disciplínach a najlepším špor-
tovcom sa rozdalo 42 diplomov 
s medailami. Z toho Pezinok 
získal 15 ocenení:
• v  stolnom tenise: Oľga 

Herdová, Margita Hozová, 
 

Peter Šmahovský a Gabriel 
Šill,

• v  streľbe zo vzduchovky: 
Dana Šmahovská a  Hilda 
Strapáková,

• v hode granátom na cieľ: 
Margita Hozová, Alena 
Gusejnova a Jana Číková, 
a v severskej chôdze s palič-
kami: Dana Šmahovská, 
Jana Číková, Ina Budayová, 
Drahuša Gáliková a Marián 
Gálik.

Víťazom srdečne blahoželáme 
a tešíme sa na ďalší ročník ŠH 
seniorov.

Majsterky Slovenska s trénerkou

Na snímke zľava Alexander Kostoláni, Marwan Taha 
a Anton Častka

MESTO PEZINOK 
PRIPRAVUJE 

SLÁVNOSTNÉ 
STRETNUTIE 
JUBILANTOV

Prosíme jubilantov, ktorí v prvej polovici roku 
2022 dovŕšili 80, 85 alebo 90 a viac rokov, prípadne 
ich rodinných príslušníkov, aby sa prihlásili na sláv-
nostné stretnutie s jubilantmi, ktoré sa uskutoční 
v priebehu septembra. Stačí vyplniť a podpísať tlačivo 
Súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo 
je k dispozícii na referáte evidencie obyvateľstva  
na klientskom centre MsÚ Pezinok, resp. na stránke 
www.pezinok.sk v časti Žiadosti a tlačivá (pod odde-
lením školstva a sociálnej starostlivosti).

Jubilantov za rok 2022, ktorí sa nebudú môcť sláv-
nostného prijatia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, 
osobne navštívime v ich domácnosti a odovzdáme 
im finančný príspevok mesta k životnému jubileu.

Viac informácií vám poskytne kancelária primá-
tora (K. Prokešová), tel. č. 033/6901101, evidencia 
obyvateľstva (B. Krasulová), tel. č. 033/6901131 alebo 
(M. Somorovská) tel. č. 033/6901126.
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MLADUČKÉ 
VOLEJBALISTKY 
Z PEZINKA SA 
STALI MAJSTERKAMI 
SLOVENSKA
text a foto: MARTA HASOVÁ, ŠVK PEZINOK

Počas tretieho májového 
víkendu žil Pezinok volejba-
lom. V troch halách sa usku-
točnili Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v MIDI volejbale 
mladších žiačok  – štvorice. 
Organizátorom šampio-
nátu bol Oblastný výbor 
SVF v spolupráci s domácim 
volejbalovým klubom ŠVK 
Pezinok. Celkovo 12 tímov 
z celého Slovenska odohralo 
v sobotu zápasy základnej časti.

Do tohto turnaja sa po 
veľmi úspešnej sezóne prebo-
jovali aj domáce mladučké 
volejbalistky. V sobotu ráno 
sa naše dievčatá postavili na 
palubovku skromne, bez 
veľkých očakávaní, no veľmi 
dobre pripravené a odhodlané 
bojovať o každú jednu loptu. 
Zo svojej skupiny napokon 
postúpili po dvoch víťazstvách 
z  prvého miesta. Podvečer 

prvého hracieho dňa odohrali 
veľmi ťažký štvrťfinálový zápas 
proti Slávii TU Košice, ktorý 
napokon dotiahli do víťazného 
konca a bez straty setu postú-
pili do druhého hracieho dňa 
ako semifinalistky.

Dievčatá, posilnené sobot-
ňajším úspechom, nastúpili 
v nedeľu ráno do semifinále 
v úlohe favorita a so súperom 
PALAS VK Levice zvíťazili 
2:0.

Vo veľkom finále ich 
čakal najťažší súper, Slávia 
UK Dráčik Bratislava, ktorý 
prešiel turnajom rovnako bez 
straty setu.

Finálový zápas sa niesol vo 
veľmi emotívnom duchu. Po 
zranení jednej z hráčok Slávie 
UK, ktorá je navyše veľmi 
dobrá kamarátka aj s domá-
cim tímom, všetky dievčatá 
rýchlo stratili koncentráciu 

a na oboch stranách museli 
trénerky pristúpiť k oddycho-
vým časom, kedy sa snažili 
dievčatá priviesť nazad do 
zápasu.

V úžasnej atmosfére, ktorú 
vytvorilo domáce publikum, to 
do víťazného konca napokon 
dotiahli domáce Pezinčanky, 
ktoré porazili Sláviu UK 
Dráčik Bratislava 2:0 (25:20; 
25:15) a stali sa tak po prvý-
krát v histórii klubu a mesta 
majsterkami Slovenska.

Klobúk dolu pred všetkými 
dievčatami za výkony, ktoré 
počas celého víkendu pred-
viedli. Je úžasné, že v takom 
mladom veku ukázali toľko 
volejbalových zručností, toľko 
odvahy, statočnosti a navyše 
takú veľkú dávku emócií 

a empatie. Rastú z nich úžasné 
športovkyne telom aj dušou. 
Aj toto je dôkaz, že sa o budúc-
nosť volejbalu v našom meste 
nemusíme báť.

Veľká vďaka patrí domá-
cemu klubu ŠVK Pezinok, 
nielen za skvelú organizáciu 
finálového turnaja, ale aj za 
každodennú mravčiu prácu 
s deťmi a mládežou v našom 
meste.

Zostava ŠVK Pezinok: 
Bieliková Ester (C), Molča-
nová Vilma, Hasová Ela, 
Hasová Nina, Hujbertová 
Sofia, Rajnoch Zuzana, Filíp-
ková Adriána, Barošová Nela, 
Janičinová Lucia, Sýkora 
Viktória. Trénerka: Mária 
Popelášová

KŇAZ, PRÍRODOVEDEC, 
HISTORIK
zdroj: WWW.ENVIROPORTAL.SK, foto: MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU

Jozef Ľudovít HOLUBY 
(* 25.3.1836 Lubina − † 15.6.1923 Pezinok), botanik, 
prírodovedec, národopisec, spisovateľ

Patrí medzi najvýznamnej-
šie slovenské vedecké a kultúrne 
osobnosti. Bol kňazom, príro-
dovedcom, historikom, arche-
ológom, spisovateľom a náro-
dopiscom. Predovšetkým však 
bol botanikom svetového mena 
a jedným z najlepších znalcov 
slovenskej flóry.

Pezinský rodák, historik 
František Bokes o ňom napísal: 
„Od smrti Mateja Bela, histo-
riografa kráľovstva uhorského 
a  osvietenského polyhistora 
18. storočia európskej úrovne, 
nemalo Slovensko vedeckého 
pracovníka dosahujúceho 
významu Belovho, až v J. Ľ. 
Holubym.“

Ako 73-ročný prišiel na 
odpočinok do Pezinka k dcére. 

V Pezinku a v okolí pokračo-
val v  botanizovaní, najmä 
v Jurskom Šúre. V roku 1922 
napísal krátke dejiny Pezinka 
pod názvom Črty z  histó-
rie města Pezinka. Je to prvá 
stať o  dejinách tohto mesta. 
Ako botanik udržiaval styky 
približne so 150 prírodoved-
cami z celého sveta.

Holuby sa vedeckej a popu-
larizačnej činnosti venoval 
vyše 70 rokov. Ťažiskom jeho 
botanickej odbornej práce 
bola najmä floristika. Publi-
koval práce týkajúce sa flóry 
z  okolia Bratislavy a  svojho 
pôsobiska. Prispel k poznaniu 
flóry okolia Pezinka, Tema-
tínskych kopcov, Považského 
Inovca a významnej prírodnej 

rezervácie Šúr pri Svätom Jure. 
Zostavil tri herbáre. Prvý s vyše 
12 000 exemplármi predal, 
dnes sa nachádza v Bukurešti. 
Druhý herbár, ktorý obsahuje 
zväčša rastliny z  niekdajšej 
Trenčianskej župy, daroval 
Slovenskej muzeálnej spoloč-
nosti v  Martine. Svoj tretí 
herbár, ktorý začal zakladať 
na penzii v Pezinku, zameral 
na kvetenu pezinského okolia, 
kde zozbieral do 1 200 druhov 
rastlín. Tento herbár venoval 
Botanickému ústavu Karlovej 
univerzity v Prahe.

Na dôchodku sa usadil 
u  svojej dcéry Boženy, 
ktorá bola vydatá za farára 
v  Pezinku. Aj tu sa zaobe-
ral históriou mesta, študoval 

archívne pramene a zhromaž-
ďoval miestne povesti. Svoje 
poznatky publikoval v príspev-
koch o živote a minulosti nášho 
mesta, ako napr.: Drobničky 
z Pezinka, Črty z histórie mesta 
Pezinku, Pezinské siluety, 
Pezinský aprílový jarmok 
a podobne. Holuby zomrel 15. 
júna roku 1923 v Pezinku. Už 
v auguste 1923 rozhodol zastu-
piteľský zbor mesta o preme-
novaní jednej z hlavných ulíc 
na ulicu J. Ľ. Holubyho. Jeho 
hrob zdobí pomník vytvorený 
popredným slovenským archi-
tektom Dušanom Jurkovičom.

- SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPOMIENKY - - ŠPORT -

Dňa 2. 7. 2022 by sa dožila naša 
drahá Hedviga Horváthová 96 
rokov a 12. 11. 2022 by sa dožil 
náš drahý Ľudovít Horváth 
94 rokov. Na manželov k  8. 
a 4. výročiu ich úmrtia s láskou 
spomínajú deti s  rodinami 
a ostatná rodina. Odišli tíško, niet 
ich medzi nami, v srdciach našich 
však stále žijú spomienkami.

Dňa 13.6.2022 sme si pripo-
menuli nedožité 94. narode-
niny našej drahej mamy, babky 
a prababky Magdalény Vydro-
vej. Dňa 14. 7. 2022 si pripome-
nieme nedožité 95. narodeniny 
nášho otca, dedka a  pradedka 
Eduarda Vydru. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú spo- 
mienku. S  láskou spomínajú 
dcéry Ružena, Lenka, Edita 
a ostatná rodina.

Dňa 1. 6. 2022 uplynulo 6 rokov, 
čo nás navždy opustila naša milo-
vaná mama Matilda Kretterová. 
S láskou a smútkom v srdci spomí-
najú synovia s rodinami. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomí-
najú s nami.

Dňa 19.7.2022 
uplynú 2 roky, 
čo ma opustil môj 
drahý manžel 
Adam Cigánik. 
Ďakujem všet-
kým, ktorí spolu 

so mnou naňho spomínajú. 
Manželka

Dňa 23.6.2022 
uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustila 
Diana Kočná-
rová vo veku 29 
rokov. S  láskou 
spomínajú rodi-

čia, syn Kristián, bratia Rasťo, 
Peťo, Dado, priateľ Michal 
a švagriné Aďa a Klaudia.

Dňa 30. 6. uplynú 
dva roky od smrti 
nášho milovaného 
tatinka Jaroslava 
Kanku ,  ktorý 
nám všetkým stále 
rovnako chýba. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Dcéra Nina 
s rodinouZ a v r e l a  o č i , 

srdce prestalo biť, 
musela zomrieť, 
aj keď tak veľmi 
chcela žiť. Dňa 
16.7.2022 uplynie 
17 rokov, čo nás 

navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a prababička 
Jozefína Valentovičová. Kto ste 
ju poznali a mali radi, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú dcéry s rodinami.

Kto ho poznal, 
spomenie si, kto 
ho mal rád, neza-
b u d n e .  Ž i j e š 
v  srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali. 
V tomto období si 

pripomíname 22. výročie úmrtia 
nášho drahého Štefana Virgo-
viča. S úctou a láskou spomínajú 
dcéry a synovia s rodinami.

Dňa 30.6.2022 
s i  p r i p o m e -
n i eme  nedo-
žité 80. výročie 
narodením nášho 
otca  Rudolfa 
Krettera. S láskou 

spomíname.

Dňa 16. júla uply-
nie 30 rokov, 
čo nás opustila 
naša milovaná 
Helena Hajdu-
ová. Spomína celá 
rodina.

Dňa 25.6.2022 
plynie  už 14 
rokov, čo nás 
navždy opustil 
náš drahý manžel, 
o t e c ,  d e d k o 
Inocent Oškera. 

Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Manželka 
s rodinou

Dňa 1 .6 .2022 
ubehlo 33 rokov 
od úmrtia našej 
mami Magda-
lény Baďurovej, 
rod. Lenhartovej. 
S láskou spomína 

syn Peter a  ostatná smútiaca 
rodina.

Dňa 16.7.2022 uplynie 8 rokov, 
čo nás opustila 
naša milovaná 
O ľ g a  Va g a -
čová. Kto ste ju 
poznali, venujte 
jej, prosím, tichú 
s p o m i e n k u . 
Spomína manžel s rodinou.

Dňa 3.7.2022 si pripomenieme 
nedožité 100. narodeniny nášho 
otca, dedka a pradedka Vende-
lína Šmahovského, rodáka 
z  Grinavy. S  láskou spomína 
dcéra Katarína s  manželom, 
vnúčatá Katka a  Ivan s  rodi-
nami a pravnúčatá 
Nikolka, Matúško 
a Nataška. Spomí-
name na Teba 
s  ostatnou rodi-
nou a nikdy neza-
budneme.

Dňa 31.7.2022 
si pripomenie- 
me nedožité 61. 
narodeniny pani 
Anny Wittgrú-
berovej. S láskou 
a úctou spomínajú 

manžel Štefan a dcéry s rodinami.

Č a s  p l y n i e 
a nevráti, čo vzal, 
zostali len spomi-
enky a žiaľ. Dňa 
9.  jú la  uply-
nie dlhých 10 
rokov odvtedy, 

čo nás opustil drahý manžel, 
otec a dedko František Murá-
rik. S úctou a  láskou spomína 
manželka a syn s rodinou.

Dňa 7. 7. 2022 uplynú 4 roky, čo 
umrel náš milo-
vaný manžel, otec, 
dedko a pradedko 
Jozef Hujbert. 
S úctou spomínajú 
manželka Helena, 
syn Jozef, dcéra 
Hela s rodinami.

Dňa 27.7.2022 
si pripomenie- 
me smutné 3. 
výročie úmrtia 
nášho manžela, 
otca a dedka Jána 
Reisenauera. Za 

tichú spomienku ďakujeme všet-
kým, ktorí naňho nezabudli. 
S láskou a úctou spomína rodina.

Dňa 13.6.2022 
uplynulo 30 rokov 
od úmrtia nášho 
otca, manžela, 
dedka Štefana 
Cagáňa. S úctou 
a láskou spomína 

manželka Anna, dcéra Adriana 
s rodinou, syn Róbert s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku.

S o  s m ú t k o m 
v  srdci a  slzami 
v oku spomíname 
na Teba každý 
deň v roku. Už len 
kytičku kvetov na 
hrob môžeme dať, 

zapáliť sviečku a tíško spomínať. 
Dňa 20. júna 2022 sme si pripo-
menuli 6. výročie od úmrtia 
Richarda Nováka. S  úctou 
a láskou spomínajú rodičia, sestra 
a krstniatka Lenka a Barborka.

S t á l e  z o s t á -
vaš v našich srd- 
ciach, chýbaš nám! 
Dňa 14.7.2022 si 
p r ipomenieme 
6. výročie úmrtia 
našej milovanej 

manželky, mamičky, babičky 
Helenky Scharingerovej . 
S láskou spomína celá rodina. Kto 
ste ju poznali, venujete jej tichú 
spomienku.

Čas plynie ako tichej vody 
prúd, kto ho poznal, mal 
ho rád, nemôže zabudnúť. 
Len s p o m i e n k u, na hrob 
kvety dáme a sviečkou si zaspo-
míname. Dňa 
21.6.2022 by sa 
dožil náš otec, 
starý otec Ján 
Malacký 100 
rokov. S  láskou 
naňho spomínajú deti s rodinami.

S   b o l e s ť o u 
v srdci sme si dňa 
22. 06. 2022 pripo-
menuli 10. výro-
čie, čo nás navždy 
opustila milo-
vaná manželka, 

mamička a babička Magdaléna 
Šarmírová S láskou spomínajú 
manžel František a synovia s rodi-
nami, kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Odišiel si tíško 
a v našich srdciach 
ostáva spomienka 
len. Ty snívaš 
večný sen, no ver, 
že nikdy neza-
budneme na dni 

s Tebou ani na ten smutný deň.
Dňa 1. 7. 2022 uplynie 9 rokov 
od úmrtia nášho milovaného 
brata Pavla Demoviča, ktorý 
by sa dňa 14. 6. 2022 bol dožil 
65 rokov svojho života. S láskou 
spomínajú súrodenci s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Dňa 5 .6 .2022 
uplynulo 23 rokov 
od úmrtia nášho 
drahého Ľubo-
míra Kollára . 
S  láskou spomí-
najú manželka, 

synovia Henrich a Ľuboš s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Dňa 16.7.2022 
uplynie 31 rokov, 
čo nás opustil 
náš otec, dedko 
a pradedko Karol 
Vagač. S  úctou 
a  láskou spomí-

najú synovia s rodinami.

- S úctou spomíname -

ALEXANDER 
KOSTOLÁNI 
STRIEBORNÝ NA 
MAJSTROVSTVÁCH 
SR V AKVATLONE
text a foto: SILVIA ŠVECOVÁ

V  nedeľu 12. júna sa 
v Košiciach konali Majstrov-
stvá SR v akvatlone pre všetky 
kategórie. Športový klub 
TRIATLON Pezinok a mesto 

Pezinok úspešne reprezento-
val Alexander Kostoláni, ktorý 
sa v kategórii mladší žiaci stal 
vicemajstrom SR a do Pezinka 
priniesol striebornú medailu.

ZVÍŤAZILI DIABLI 
RECA
text: PETER VLASÁK, foto: MHBL PEZINOK

Po skončení základnej časti priamo do semifinále postúpili prvé 
dva tímy, a to Pavúci Pezinok a Diabli Reca, ktorí si museli počkať 
na svojich súperov, pretože tí zvádzali boje vo štvrťfinále. Tam sa 
stretli najskôr HC Chilli, ktoré si poradilo v sérii 2-0 na zápasy 
s Vitamíny Pezinok, keď ich porazili poľahky 6-1 a 5-1 a postú-
pili do ďalšej vyraďovacej fázy. Ďalším úspešným z duelu Savages 
Petržalka a Jokerit Pezinok boli Savages, ktorí vyhrali 6-3 a 6-1. 
V semifinále sa tak stretli víťaz po základnej časti Pavúci Pezinok so 
štvrtým celkom Savages Petržalka a vo vyrovnanej sérii sa z postupu 
tešili Pezinčania 2-1 na zápasy (6:1, 2:4, 7:3). V druhom semifinále sa 
stretli Diabli Reca a HC Chilli a po víťazstvách 2-1 a 8-2 sa historicky 
po prvýkrát tešili hráči Rece.

Vo finále hranom na tri víťazné zápasy sa stretli dva najlepšie tímy 
po základnej časti Pavúci a Reca. Finále prinieslo vyrovnané zápasy 
plné zvratov, osobných súbojov, ale aj pekné akcie, množstvo gólov, 
čo sa muselo páčiť všetkým divákom. V prvom dueli sa rozhodlo 
o víťazovi v poslednej minúte, kedy Diabli rozhodli vo svoj prospech 
5-4. Druhé stretnutie bolo spomedzi všetkých najviac bohaté na góly 
a bol to útočný hokejbal z oboch strán. Znova sa však tešili hráči 
z Rece po výsledku 9-6. Ako sa ukázalo, tretí zápas bol zároveň aj 
posledným vo finále, hoci znova Pezinčania viedli po prvej tretine, 
ale prostredná časť patrila Diablom, ktorí rozhodli vo svoj prospech 
a už si nenechali ujsť víťazstvo pomedzi prsty. Po výsledku 6 -3 tak 
mohli zdvihnúť víťazný pohár nad hlavu hráči Diabli Reca a stali sa 
tak majstrami MHbL Pezinok. Porazený finalista Pavúci Pezinok 
obsadili 2. miesto v lige.

V zápase o bronz bojovali mužstvá domácich Chilli s petržal-
ským Savages. V zápase hranom na jeden zápas sa zo zisku bronzo-
vých medailí tešilo pezinské Chilli, keď vo vyrovnanom a drama-
tickom stretnutí vyhrali 5-4.

Finále:
Pavúci Pezinok - Diabli Reca
1.z ápas 4-5 (2:1, 0:2, 2:2)
2. zápas 6-9 (4:3, 0:4, 2:2)
3. zápas 3-6 (1:0, 2:4, 0:2)
O 3.miesto:
HC Chilli – Savages Petržalka
5 - 4 (1:1, 3:1, 1:2)
Individuálne ceny pre najlepších hráčov
• Najlepší strelec a Najproduktívnejší hráč
Tomáš Gašparik (Pavúci Pezinok)
• Najlepší nahrávač
Marek Répasi (Pavúci Pezinok)
• Najlepší brankár – Cena pomenovaná po Romanovi 

Sekerešovi
Adrián Nogely (Diabli Reca)
• Najužitočnejší hráč „MVP“ v PLAY OFF
Jozef Metzner (Diabli Reca)
• Cena za vytrvalosť a oddanosť hokejbalu
Miroslav Fleischacker (Vitamíny Pezinok)

SENIORI Z JDS 
ŠPORTOVALI
text a foto: EVA ZOUZALÍKOVÁ

Už  XVII. ročník Okres-
ných športových hier senio-
rov zorganizovala pezinská 
Jednota dôchodcov. Zúčastnilo 
sa ich 72 športovcov z 8 miest 
a obcí okresu Pezinok – Pezi-
nok, Modra, Svätý Jur, Budme-
rice, Báhoň, Častá, Dubová 
a Doľany. Súťažilo sa v piatich 
disciplínach a najlepším špor-
tovcom sa rozdalo 42 diplomov 
s medailami. Z toho Pezinok 
získal 15 ocenení:
• v  stolnom tenise: Oľga 

Herdová, Margita Hozová, 
 

Peter Šmahovský a Gabriel 
Šill,

• v  streľbe zo vzduchovky: 
Dana Šmahovská a  Hilda 
Strapáková,

• v hode granátom na cieľ: 
Margita Hozová, Alena 
Gusejnova a Jana Číková, 
a v severskej chôdze s palič-
kami: Dana Šmahovská, 
Jana Číková, Ina Budayová, 
Drahuša Gáliková a Marián 
Gálik.

Víťazom srdečne blahoželáme 
a tešíme sa na ďalší ročník ŠH 
seniorov.

Majsterky Slovenska s trénerkou

Na snímke zľava Alexander Kostoláni, Marwan Taha 
a Anton Častka

MESTO PEZINOK 
PRIPRAVUJE 

SLÁVNOSTNÉ 
STRETNUTIE 
JUBILANTOV

Prosíme jubilantov, ktorí v prvej polovici roku 
2022 dovŕšili 80, 85 alebo 90 a viac rokov, prípadne 
ich rodinných príslušníkov, aby sa prihlásili na sláv-
nostné stretnutie s jubilantmi, ktoré sa uskutoční 
v priebehu septembra. Stačí vyplniť a podpísať tlačivo 
Súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo 
je k dispozícii na referáte evidencie obyvateľstva  
na klientskom centre MsÚ Pezinok, resp. na stránke 
www.pezinok.sk v časti Žiadosti a tlačivá (pod odde-
lením školstva a sociálnej starostlivosti).

Jubilantov za rok 2022, ktorí sa nebudú môcť sláv-
nostného prijatia zúčastniť zo zdravotných dôvodov, 
osobne navštívime v ich domácnosti a odovzdáme 
im finančný príspevok mesta k životnému jubileu.

Viac informácií vám poskytne kancelária primá-
tora (K. Prokešová), tel. č. 033/6901101, evidencia 
obyvateľstva (B. Krasulová), tel. č. 033/6901131 alebo 
(M. Somorovská) tel. č. 033/6901126.
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HÁDZANÁRI UKONČILI SEZÓNU 2021 — 22
text a foto: MILAN ŠIMOVIČ

Hádzanárky ŠKH Agro-
karpaty Pezinok sa stali víťazkami 
2. celoslovenskej ligy v sezóne 
2021 − 22, postupujú do 1. ligy.

Naše dievčatá predbehli 
družstvá z  klubov patriacich 
k  baštám slovenskej ženskej 
hádzanej:
1. Pezinok 18 b.
2. Trenčín 16 b.
3. Martin 12 b.

4. Košice 10 b.
Úspešní boli aj mladší 

žiaci:
Po víťazstve na medziná-

rodnom turnaji ZORO CUP 
v Stupave zvíťazili aj v posled-
nom kole sezóny krajskej súťaže 
mladších žiakov na turnaji 
v Modre. Stali sa tak majstrami 
Bratislavského kraja mladších 
žiakov.

- ŠPORT -

PEZINČAN

RASTISLAV BLAŠKO: 
PEZINOK NA MAPE FOOTGOLFU
text: REDAKCIA, foto: ARCHÍV RASTISLAVA BLAŠKA

Človek všestranného založenia, ktorý sa pustil do súťažného športovania 
v čase, keď iní sú už len divákmi, trénermi alebo funkcionármi. V Pezinku 
dobre známy RASTISLAV BLAŠKO, s piatimi krížikmi, ešte súťaží a je 
hlavou športového klubu, kde pravidelne trénuje nováčikov. Je rodákom 
na dohľad Vršateckých brál Bielych Karpát na strednom Považí a po 
bratislavskej anabáze zakotvil pod Pezinskou babou Malých Karpát. 
Karpaty sú od detstva jeho magnetom, preto aj založil 1. Slovenský 
futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia, ktorého je 
prezidentom.

Vaše meno a rovnako 
aj športový klub 1. SFGK 
Carpathians Slovakia sa obja-
vili opakovane na popred-
ných priečkach v posledných 
dvoch ročníkoch ankety 
Športovec mesta Pezinok 
2019 a 2020-21. Ako sa vám 
to podarilo ešte aj vo veku 51 
rokov?

Som asi ako víno, to najlep-
šie u mňa prichádza až neskôr. Je 
to zvláštne, lebo ešte pred sied-
mimi rokmi som ako novinár 
sám písal o ankete Športovec 

roka mesta Pezinok. Musím sa 
zasmiať, ale asi som vtedy tým 
oceneným v kútiku duše závi-
del, čo ma možno nakoplo. 
Práve v tom čase v apríli 2015 
som dostal ponuku zahrať si 
na prvom ročníku Slovenskej 
FootGolfovej Tour a zobral som 
to možno ako osudovú výzvu.

S footgolfom ste sa za tie 
roky veľa nacestovali, záro-
veň ste stihli hrať aj fotogra-
fovať na footgolfových, ale aj 
futbalových šampionátoch. 

Ako ste to dokázali zladiť?
Je možné, že k  footgolfu 

ma nakopol aj futbalový klub 
PŠC Pezinok. V  roku 2003 
som v Pezinku otvoril redakciu 
spravodajského regionálneho 
schránkového magazínu Kuriér 
pre Bratislavský kraj, ktorý sa 
do roku 2006 stal mediálnym 
partnerom futbalového klubu 
PŠC Pezinok. Vtedy som chodil 
na pezinský štadión fotiť prvé 
zábery a tímové fotografie do 
Kuriéra. Ako oficiálne akredi-
tovaný fotoreportér som neskôr 
snímal futbalové finále MS 
2006 Taliansko - Francúzsko 
v Berlíne a EURO 2016 Fran-
cúzsko - Portugalsko v Paríži. 
Na francúzskych štadiónoch 
som za mesiac šampionátu 
prebrázdil 19 zápasov od úvod-
ného po finále, vrátane všetkých 
slovenských, pravdaže na svoje 
náklady, keďže som to zobral 
ako celoživotný neopakujúci sa 
zážitok. Podarili sa mi aj histo-
rické zábery, ktoré boli opako-
vane publikované v médiách, 
najmä gólová radosť Mareka 
Hamšíka. Sám som hral a  aj 
fotografoval na majstrovstvách 

sveta a Európy vo FootGolfe 
i futbalgolfe. Stálo ma to veľa 
financií a času, ale plnil som si 
detské sny.

Čo sú to za športy, Foot-
Golf a futbalgolf?

Prakticky ide o kopanie do 
stojatej futbalovej lopty číslo 
5 v  turfkách. Hrá sa podľa 
pravidiel golfu na 18 jamiek 
rôznych vzdialeností od odpa-
liska a  terénu na par 72. Ak 
hráte footgolf aj futbalgolf 
len pre zábavu, nepociťujete 
ten súťažný tlak. No ak hráte 
súťažne, je to diametrálne 
odlišné, vtedy zistíte, že footgolf 
je veľmi náročný šport. Vyža-
duje si fyzickú prípravu, veď 
počas dvoj- až štvorhodinového 
turnaja nachodíte dlhé kilo-
metre. Nádherná je aj príroda 
a vzduch na rôznych golfových 
ihriskách, kde sa footgolf hráva. 
O to viac teší, že sme sa ako 
footgolfová partia zo Slovenska 
dostali medzi svetovú a európ-
sku špičku, čo sa dnes len tak 
ľahko nevidí. Tento trend však 
treba udržať najmä príchodom 
mladej krvi.

MAJSTROVSTVÁ SR 
V TEAMGYME
text a foto: ELENA CINGELOVÁ

V  Centre gymnastic-
kých športov v  Malinove sa 
konali Majstrovstvá Sloven-
ska v Teamgyme. Celkovo sa 
súťaže zúčastnilo 92 preteká-
rok v desiatich družstvách zo  
4 klubov Slovenska.

Dievčatám z Happy Gym 
Pezinok sa podaril malý zázrak, 
a to získať oba tituly majsterky 
Slovenska a k tomu v kategórii 
juniorky získať striebro a bronz 
a v kategórii žiačky striebro.

V kategórii Juniorky 
(účasť 6 družstiev) sa dievčatá 
umiestnili:
1. miesto: Sofia Baňovičová, 

Vicky Eckert, Amy Bell 
Grebeči, Eliška Halčínová, 
Adela Marková, Daniela 
Minarovičová, Lujza Mozo-
lová, Laura Oravcová

2. miesto: Karin Calamárová, 
Lucia Kováčová, Martina 
Mezeiová, Timea Kaderja-
ková, Nela Ščasná, Katarína 
Šintálová

3. miesto: Bianca Gran-
cová, Daniela Hacherová, 

Hanka Horváthová, Wanda 
Špeková, Viktória Tahotná, 
Paulína Vorčáková

V kategórii Žiačky 
(4 družstvá) sa umiestnili:
1. miesto: Nina Bížová, Alica 

Červenková, Ela Jedináková, 
Zara Kucharíková, Emily 
Lima, Mária Majchráková, 
Nela Matyšáková, Kris-
tína Mozolíková, Tamara 
Oravcová, Lara Piršel, Nina 
Šebová, Gabriela Tokárová

2. miesto: Elizabeth Březí-
ková, Nicole Eckert, Amélia 
Galánková, Nela Galgó-
ciová, Tereza Haburajová, 
Emma Kotesová, Nella Stra-
ková, Kristína Žáková

Juniorky aj žiačky z Pezinka 
zvíťazili vo všetkých troch 
disciplínach  – pohybová 
skladba, akrobacia, trampolína 
a odniesli si tak zlaté medaily 
a titul majsterky Slovenska, ku 
ktorému ich priviedli trénerky 
Elena Cingelová a  Daniela 
Baňovičová.

Rastislav Blaško (nar. 1971) - 1. Slovenský futbalgolfový 
a footgolfový klub Carpahians Slovakia - prezident klubu 

a aktívny hráč, člen Slovenskej FootGolfovej Asociácie 
(SFGA), reprezentant Slovenska vo FootGolfe
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