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pO 3 rOkOCh sa vrátilO pezinské 
VinOBranie. čím BOlO VýnimOčné?

Vinobranie v  Pezinku 
otvoril primátor Igor Hianik 
Prvým dúškom v  piatok 
na tribúne pred zámkom. 
Návštevníkov privítala veršom 
historická postava pereg 
(v podaní Jaroslava Chrapka), 
ktorý bol viničným richtárom 
a ústrednou postavou vinár-
skeho úradu.

Hudobný  p rogram 
vinobra nia bol určený všet-
kým vekovým kategóriám. 
Z hlavného pódia na námestí 

sa vďaka novej dramaturgii 
stalo pulzujúce srdce osláv, kde 
radosť a zábavu bolo vidieť až 
do úplného konca aj napriek 
sobotnému dažďu. Pódium 
pri zámku patrilo domácej 
scéne. „Som veľmi rád, že 
naše domáce hudobné zosku-
penia podporujú každoročné 
vinobranie a prispievajú tak 
ku kvalitnému kultúrnemu 
životu, patrí im vďaka a uzna-
nie,“ podčiarkol Igor Hianik, 
primátor.

Počas vinobrania sa mohli 
návštevníci dobre najesť, ochut-
nať víno a v tomto období aj 
burčiak. Už po druhýkrát bola 
súčasťou vinobrania aj Vinár-
ska ulička, kde mesto poskytuje 
bezplatne priestor na prezen-
táciu malým pezinským viná-
rom. Na tohtoročnom vinobraní 
ste mohli zažiť najviac koloto-
čov a  atrakcií, ako aj zábavy 
pre mladých za posledné roky. 
Tradičný alegorický sprievod 
prešiel mestom v nedeľu a ukon-

čený bol ekumenickým poďa-
kovaním a požehnaním úrody 
katolíckym farárom Andrejom 
Šottníkom a evanjelickým fará-
rom Vladimírom Kmošenom. 
„Cieľom vinobrania je opätovný 
návrat k tradíciám, preto sa aj 
sprievod niesol v duchu odkazu 
na vinárstvo, vinohradníctvo 
a históriu mesta,“ hovorí Monika 
Luknárová, riaditeľka Pezin-
ského kultúrneho centra.

Aby sa cítili návštevníci 
vinobrania komfortne a užili si 

ho, organizátor pripravil viaceré 
novinky – deväť info panelov 
s mapou, programom a odka-
zom na stránku vinobranie-
pezinok.sk. Nové Informačné 
centrum v Krušičovej kúrii bolo 
základňou rýchlej zdravotnej 
služby, poskytlo aj bezbariérové 
WC a kútik na prebaľovanie 
a dojčenie, sústreďovali sa tu 
straty a nálezy a ochotní personál 
pomáhal a radil návštevníkom. 
V meste boli doplnené nadštan-
dardné verejné WC kabínky, 

umývadlá a zdroje pitnej vody. 
Nepretržite sa zabezpečovala 
čistota mesta, každých 15 m boli 
rozmiestnené smetné nádoby 
a  všetok odpad z  vinobrania 
bol energeticky zhodnotený. 
Samospráva zabezpečilo aj zber 
použitých olejov. Dopravné 
obmedzenia boli koordinované 
s aplikáciou Waze. Policajný 
zbor, mestská polícia ako aj SBS 
skonštatovali, že išlo o najbez-
pečnejšie podujatie za posledné 
roky. (MsÚ)

Oberačkové slávnosti sa po 
3-ročnej covidovej pauze vrátili 
do ulíc mesta. Pezinské vinobra-
nie aj napriek počasiu prilákalo 

množstvo návštevníkov. Nieslo sa 
v duchu dobrého vína, hudby, kultúry 
a rozmanitej gastronómie. Návštev-
níkov privítala úplne nová skladba 

programu, vylepšené technické 
a organizačné zabezpečenie, čistota 
mesta a vysoký štandard hygienic-
kých zariadení.
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- SAMOSPRÁVA -

PO 3 rOkOch sa VrátilO Pezinské VinOBranie. 
čím BOlO VýnimOčné?
foto: mestO pezinOk, v spolupráci s eva amzler a DrOnOVé záBerY

Pokračovanie zo strany 1
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Deň Bez áut

infOrmačné centrum je 
OD sePtemBra V nOVých 
priestOrOCh

Infocentrum je presťa-
hované do nových väčších 
priestorov na Radničnom 
námestí, ktoré lepšie vyho-
vujú jeho poslaniu. Cieľom 
informačného centra je slúžiť 
ako hlavný zdroj informácií 
o meste pre návštevníkov, ako 
aj pre Pezinčanov, ktorých 
zaujímajú novinky, podujatia 
a aktivity v Pezinku. V info-
centre sa nachádzajú tiež 
propagačné materiály, knižní 
turistickí sprievodcovia, suve-
níry či výrobky od miestnych 
umelcov.

„Od vinobrania, kedy sme 
otvorili, dostávame len pozi-
tívne ohlasy na nové priestory. 
Sú reprezentatívnejšie, vzduš-
nejšie a  lepšie vyhovujú 

našim potrebám. Informačné 
centrum má skvelú polohu 
- je blízko vlakovej stanice 
i  autobusovej zastávky, čo 
nám prinieslo viac návštevní-
kov. Novinkou je bezbarié-
rový vstup i toalety a kútik na 
prebaľovanie a dojčenie detí. 
Plánujeme tiež rozšíriť sorti-
ment suvenírov i  služieb,“ 
vysvetľuje Anzhelika Pelevina 
z Informačného centra.

Napriek tomu, že Infor-
mačné centrum už ľudia 
naplno využívajú, samo-
správa plánuje jeho slávnostné 
otvorenie, ktoré sa uskutoční 
v priebehu októbra. Infocen-
trum je otvorené od utorka 
do soboty, vždy od 9.00 do 
16.30 h.

- SAMOSPRÁVA / SPeKtRuM -

Mesto Pezinok vyhlásilo na 
jar tohto roka Súťaž o najkraj-
šiu predzáhradku, do ktorej 
bolo prihlásených 10 súťažia-
cich. Víťazov 1. ročníka sme 
spoznali v stredu 14. septem-
bra. O najkrajšej predzáhradke 
rozhodovala široká verejnosť 
prostredníctvom online dotaz-
níka. Cieľom bolo podpo-
riť záujem o  skrášľovanie 
predzáhradiek pred bytovými 
a rodinnými domami. Ocene-
nie za najkrajšiu predzáhradku 
získala Ľudmila Čípelová, ktorá 

predzáhradku vytvorila, aby 
Pezinčanom spríjemnila deň 
farbami a  krásnymi kvetmi. 
Na druhom mieste sa umiest-
nili rodiny Pešková, Jajcayová 
a pán Mravec. Ich predzáhradka 
sa skladá z dvoch častí – okras-
nej s  kvetinkami, skalkami, 
fontánkou, tujami i kamien-
kami a oddychovej s lavičkami 
a  stolíkmi, kde sa stretávajú 
a udržujú dobré susedské vzťahy. 
Tretie miesto získal Florian 
Bálint so svojou záhradou plnou 
života. Spoločné skrášľovanie 

verejných priestorov prispieva 
nielen k rozvoju komunitného 
života, ale i k úprave okolia pre 
všetkých obyvateľov mesta.

V rámci Európskeho týždňa 
mobility pripravilo mesto 
v spolupráci s centrom voľného 
času, mestskou políciou, profe-
sionálnymi hasičmi, kultúrnym 
centrom a  tanečnou akadé-
miou Sunny Dance športové 
dopoludnie pre predškolákov 
zo všetkých školských zariadení 
na území mesta. Pre deti bolo 
pripravené prenosné dopravné 
ihrisko, športové súťaže, rytierska 
aréna, ukážka hasičskej techniky 
a na záver ich všetkých čakal 
spoločný tanec so Sunny Dance.

Verím, že si akciu užili 
všetci naplno.

Víťazi súťaže O najkrajšiu 
PreDzáhraDku sú známi

Najkrajšia predzáhradka – tretie miesto

eVa BelaDičOVá, foto: Daniela malíkOVá

mária wagingerOvá, foto: martina veselá

martina veselá, foto: archíV súťaže najkrajšia PreDzáhraDka
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záklaDná škOla na Bielenisku 
sPOluPracuje s naDáciami

Nadácia TESCO s  pro- 
gramom Vy rozhodujete, my 
pomáhame podporila našu 
aktivitu Sadím, sadíš, sadíme 
a vďaka nim sme vysadili dva 
veľké stromy, 10 ks trvaliek, 
10 ks letničiek a 10 ks byliniek 
v areáli školy.

Projekt Nie je nám to jedno 
(olympiáda ľudských práv 
v  praxi) oslovil organizácie 
Nadácia PONTIS a Nadačný 
fond Accenture, ktoré sa 
rozhodli nás podporiť. Vďaka 
nim sme kúpili nové knihy do 
školskej knižnice, súťažiacich 
žiakov prekvapili darčekovým 
balíčkom a finančne prispeli na 
exkurzie žiakov.

Nadáciu ZSE vo svojom 
programe Meníme na zeleň 
zaujal náš projekt Ako to 
funguje? Za získané peniaze 
plánujeme kúpiť solárne svie-
tidlá, stavebnice na ukážku 
získavania alternatívnych 
zdrojov energie a pod.

V  júli sme sa s  projek-
tom Zostávame vonku stali 
víťazom programu Nadácie 
TESCO Vy rozhodujete, 
my pomáhame. Za získané 
finančné prostriedky plánu-
jeme zaobstarať spoločen-
ské hry v  XXL prevedení 
a zatraktívniť pobyt vonku 
pre malých aj veľkých.

Projekty podávané na 
našej škole majú však aj inú, 
pridanú hodnotu. Ich súčas-
ťou sú aj žiaci najmä na pred-
metoch ako tvorba projektov, 
etická výchova i  občian-
ska náuka. Naším cieľom 
je vzbudiť záujem žiakov 
o veci verejné. Pri vymýš-
ľaní, realizovaní a  podá-
vaní projektov sa z  teore-
tických vedomostí stávajú 
zručnosti, ktoré dokážu 
využiť v  bežnom živote. 
Stoja pri zrode samotného 
nápadu, sledujú čiastkové 
kroky, ktoré vedú (alebo aj 

nevedú) k splneniu vytýče-
ného cieľa. Podieľajú sa na 
samotnej realizácii. Tešia sa, 
keď je „náš projekt“ podpo-
rený reálnymi financiami. 

Vidia hmatateľný výsledok, 
ku ktorému svojou troškou 
prispeli. A to je motivujúce.

Veríme, že naša spolu-
práca s nadáciami a zamest-

naneckými nadačnými 
fondmi bude pokračovať 
a bude rovnako úspešná.

Ďakujeme žiakom a ich 
rodičom, že nám pomáhajú 

svojou angažovanosťou, či 
už ako garanti zamestna-
neckých projektov, alebo 
pri hlasovaniach vedúcich 
k podpore nášho snaženia.

DažďOVá VODa Pre žiVOt

Hlavným dôvodom 
zapojenia sa do projektu 
bolo zachytávanie a využí-

vanie dažďovej vody, ktorá 
zo strechy materskej školy 
cez ríny zbytočne a  bez 

využitia tiekla po školskom 
dvore. Dlho sme uvažo-
vali, že to zmeníme. Vodu 
budeme zachytávať a využi-
jeme ju na podporu prak-
tického environmentálneho 
myslenia a na edukáciu detí. 
Deti budú zachytávanou 
vodou polievať svoje triedne 
záhradky a popritom sa stanú 
malými bádateľmi, ktorí 
budú hravou formou plniť 
množstvo výchovno-vzdelá-
vacích cieľov. Na tieto akti-
vity sme doteraz využívali 
pitnú vodu.

Od projektu očaká-
vame, že sa deti zoznámia 
s kolobehom vody v prírode 
a s fyzikálnymi javmi, ako je 
vyparovanie, premena vody 
na iné skupenstvo. Absol-
vujú tiež rôzne merania 
vody, vďaka čomu získajú 
prvé skúsenosti o  objeme 
a jej teplote, o hustote vody 
a pod.

Vlastnou manipuláciou 
s  rôznymi predmetmi vo 
vode zistia, aký materiál 
sa na vode udrží a ktorý sa 
potopí, pochopia význam 

vody pre život a prospero-
vanie rastliny. Zistia tiež, 
aké sú dôsledky ich správa-
nia, napríklad – keď vodu 
minú na hru, nebudú mať 
čím poliať záhon. Hrať sa dá 
aj tak, vodu možno aj ušet-
riť a polievať ňou. Vedľaj-
ším zámerom je otužova-
nie detského organizmu pri 
činnostiach s vodou. Zachy-
tenú vodu možno použiť aj 
na rozvíjanie jemnej moto-
riky cez estetické činnosti, 
ako je modelovanie s navlh-
čenou keramickou hlinou 

či pieskom, alebo zeminou, 
alebo na maľovanie vodou 
a štetcom na tabule.

Do projektu sa ako 
investor vložila aj materská 
škola svojimi rozpočtovými 
prostriedkami a  prispelo 
tiež rodičovské združe-
nie a klampiar pán Andrej 
Strnisko, ktorý bezplatne 
vyrobil a namontoval na ríny 
odtoky vedúce do sudov.

Za deti materskej školy 
zo srdca ďakujeme nadácii 
ZSE a ostatným zúčastne-
ným subjektom.

- SPeKtRuM -

mgr. jana luzOVá, riaDiteĽka mš

Materská škola na Vajan-
ského ulici číslo 16 v Pezinku 
sa chce pochváliť s úspechom. 
Vďaka grantu od ZSE sa jej 
podarilo uspieť s projektom 
Dažďová voda pre život.

Naša škola už niekoľko 
rokov iniciatívne vyhľadáva 
spoluprácu s nadáciami, ktoré 
poskytujú možnosť uchádzať 
sa o finančnú podporu. V roku 
2022 Základná škola Na biele-
nisku získala viacero dotácií.

Rastliny vysadené vďaka grantu

Text a foto: erika gOliaŠOvá - 
učiteĽka a PrOjektOVá 
kOOrdinátOrka
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PezinOk BOl OPäť súčasťOu Dňa 
OtvOrenýCh ateliérOv

SOŇA KRAJČOVIČOVÁ
Ateliér Sone Krajčovičovej 

je, ako ho sama nazýva, „svetom 
snenia, pocitov, myšlienok 
a predstáv, hľadania ideálnych 
farieb a ideálneho bytia - pokoja, 
harmónie a rovnováhy“. Presne 
taká je aj jej tvorba - pestro-
farebná. Inšpiráciu nachádza 
v prírode, kvetoch a tiež v žene.

„Fascinuje ma ľudské telo, 
ktoré sa dá ohýbať do rôznych 
tvarov, vĺn a kriviek a takisto 
sa dá pri ňom dobre praco-
vať s  tieňovaním a geomet-
rickosťou. Oslovuje ma tiež 
kontrast,“ hovorí maliarka 
a dodáva:

„Obraz niekedy vznikne 
za 2 týždne a inokedy sa tvorí 

aj pol roka. Sú obrazy, ktoré 
si nechávam pri sebe, lebo 
sú osobné a  veľa pre mňa 
znamenajú.“

Spoznať prácu tejto talen-
tovanej umelkyne môžete 
aj prostredníctvom kurzov 
maľovania pre deti i dospe-
lých, ktoré vedie. „Svojimi 

obrazmi chcem odovzdať 
hlavne radosť, harmóniu, 
pokoj. Zatiaľ som nemala 

také obdobie, že by som 
siahla po ponurých tmavých 
farbách.“

Ateliér Sone Krajčovičo-
vej sa nachádza na ulici M. R. 
Štefánika 6 v Pezinku.

mení hlinu na strieBrO

SLAVOMÍRA HABAR-
DOVÁ – AteLIÉR FINIMI

Slávka mení hlinu na 
striebro. Aj tak by sa dal vyjad-
riť proces, ktorým vytvára 
personalizované šperky 
s tajomstvom.

„Väčšina mojich šper-
kov je vytvorená na žela-
nie, je personalizovaná pre 
konkrétneho človeka, veľmi 
často šperk obsahuje rôzne 

symboly či  písmená, ktoré 
dávajú význam len daru-
júcemu a  obdarovanému 

a nemusí byť očividne vidi-
teľný pre ostatných,“ vysvet-
ľuje Slávka.

Inšpiráciu čerpá najmä 
v  prírode, ktorej detaily 
a motívy pretavuje do svojich 
šperkov. Na ich výrobu 
používa špeciálnu technológiu 
modelovania striebra.

„Pracujem s  materiálom, 
ktorý vznikol ako forma spra-
covania strieborného odpadu 
z chemického fotografického 
alebo iného priemyslu. Zomelie 
na prach. Spojí sa s organickým 

spojivom a  vodou a  vznikne 
z neho hlina. Tá sa modeluje, suší 
a následne vypaľuje. Pri vypaľo-
vaní vyhára spojivo a čiastočky 
striebra sa spoja do jedného 
celku. Vznikne strieborný 
šperk,“ vysvetľuje šperkárka.

Medzi jej výrobkami 
nájdete manžetové gombíky, 

náušnice, náramky, náhrdel-
níky i  prstene. Novinkou, 
ktorej sa začala venovať len 
nedávno, sú háčkované náhr-
delníky, pretože, ako sama 
hovorí, „spájajú niečo tradičné, 
teda dedičstvo starých materí, 
s tým, čo je novodobé.“

- SPeKtRuM -

Sobota 24. septembra patrila v Bratislavskom kraji 
otvoreným ateliérom. Spolu 46 umelcov z Pezinka, 
Modry, Limbachu, Budmeríc, Šenkvíc, Vinosadov, 
Svätého Jura, Malaciek, Bratislavy, Malinova, Senca, 
Stupavy i Rohožníka opäť otvorilo pre verejnosť 
miesta, kde vytvárajú svoje umelecké skvosty.

V Pezinku ste mohli navštíviť ateliéry 12 umel-
cov, ktorí tu žijú a tvoria. V novinách ich budeme 
predstavovať na pokračovanie. V aktuálnom čísle 
sa dozviete viac o maliarke Soni Krajčovičovej 
z ateliéru SKG a šperkárke Slavomíre Habardovej 
z ateliéru Finimi.

Text a foto: Daniela malíkOVá

Daniela malíkOVá, foto: eVa amzler a archíV ateliéru finimi
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- SPeKtRuM -

Kaš� eľ v Modre, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou, prešiel komplexnou rekonštruk-
ciou vonkajších, ako i vnútorných priestorov. 
Bra� slavský samosprávny kraj (BSK) tu vytvorí 
centrum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, 
žiakov, keramikárov, neziskové organizácie, ale 
i širokú laickú a odbornú verejnosť.

„Modra je priam predurčená na to, aby sa stala 
takýmto centrom regiónu. Donedávna schrátraný 
kaš� eľ sme obnovili do podoby, ktorú si táto unikát-
na historická pamiatka zaslúži. Budovu, kde sídli aj 
župné Malokarpatské osvetové stredisko, sme kom-
pletne zrekonštruovali. Obnovili sme strechu, okná 
a historickú fasádu. Komplexnou obnovou prešli aj 
vnútorné priestory, ktoré budú slúžiť na kultúrne 
i vzdelávacie ak� vity. Sú bezbariérové s moderným 
vybavením a každá miestnosť bude mať iné zame-
ranie, čím podporíme aj tradičné remeslá, lokálne 

produkty i gastronómiu. Vlajkovou loďou celého 
projektu je vytvorenie digitalizačno-dokumentač-
ného centra,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

V kaš� eli vznikne nový kultúrno-krea� v-
ny priestor pre malé javiskové formy, vináreň 
s vlastnou pivnicou a vinotékou, rôzne výstavy 
a poduja� a. Prezentovať sa tu môžu lokálni viná-
ri i vinohradníci a poslúži aj ako reprezenta� vny 
priestor pre o ciálne návštevy župy. Súčasťou 
bude i digitalizačno-dokumentačné centrum so 
študovňou. Vďaka digitalizácii sa bude zacho-
vávať kultúrne bohatstvo Bra� slavského kraja 
a prihraničného rakúskeho regiónu Weinvier-
tel. Oba regióny spája vinárska a vinohradnícka 
história a blízke sú si aj lokálnymi produktmi 
a tradičnými remeslami. Spoločne však svoje 
historické dedičstvo nebudú partneri len ucho-
vávať, ale aj naďalej rozvíjať. Snahou BSK je tak 
harmonicky prepojiť inovácie s tradíciami.

Kaš� eľ v Modre začala župa rekonštruovať v úzkej spoluprá-
ci s Krajským pamiatkovým úradom v auguste 2018. Záro-
veň sa pripravuje aj kompletná revitalizácia záhrady. Tá by 
mala byť hotová do konca roka. Rekonštrukcia je projektom 
HERITAGE SK-AT, ktorý je spolu nancovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 
Rakúsko. Celkové náklady dosiahli 2 720 000 eur. Náklady na 
rekonštrukciu kaš� eľa a záhrady boli 2 400 000 eur a inte-
riérové vybavenie 320 000 eur. Z operačného programu 
Interreg SK-AT v rámci projektu Heritage získal BSK externé 
zdroje na rekonštrukciu kaš� eľa a záhrady vo výške dva mi-
lióny eur.

www.bra  slavskykraj.sk

Župa dokončila rekonštrukciu modranského kaštieľa. Otvorený bude už v októbri

   

Slávnostné otvorenie pre verejnosť už 8. októbra 
V piatok 7. októbra modranský kaš� eľ otvorí predseda BSK Juraj 
Droba spolu s rakúskymi partnermi. Na nádvorí kaš� eľa spoločne 
prestrihnú pásku a uvedú túto krásnu budovu do života. Zároveň 
sa v kaš� eli uskutoční odborná konferencia s názvom „Inovácie 
v tradíciách“, ktorá sa dotkne tém ako digitalizácia, vinárstvo, vino-
hradníctvo, umenie a tradície.
Pre verejnosť bude kaš� eľ o ciálne otvorený v sobotu 8. októbra 
od 10.00 do 18.00 hod. Návštevníci si budú môcť počas soboty 
prezrieť zrekonštruované priestory kaš� eľa a vďaka prehliadke na-
zrú do miestnos� , v ktorých nájdu výstavu krojov, nábytku, šper-
kov, drotárstva. Rovnako tam nájdu aj prak� cké ukážky skladania 
čipky alebo ukážky práce s hlinou. De�  určite poteší divadelné 
predstavenie, vystúpenie mladých hudobníkov, výtvarné dielne či 
tetovačky s regionálnymi mo� vmi. Na nádvorí si okrem občerstve-
nia budú môcť návštevníci otlačiť svoj pamätný list s mo� vom zo 
vzorkovnice Heřmana Landsfelda. Nazrieť však bude možné aj do 
vlajkovej lode kaš� eľa, a to digitalizačno-dokumentačného praco-
viska a študovne, kde sú okrem prehliadky pripravené aj ukážky 
digitalizácie.

Jesenný 
swap

Po úspešnom jarnom a letnom swape opäť 
chystáme v spolupráci so spoločnosťou Ekocha-
rita jeho jesenno-zimnú verziu. Celomestský 
jesenno-zimný swap sa uskutoční v piatok 
a sobotu 21.–22. októbra 2022 v priestoroch 
Pezinského kultúrneho centra.

Verím, že sa znovu stretneme v  takom 
veľkom počte a čo najviac oblečenia dostane 
tak svoju druhú šancu.

Text a foto: mária wagingerOvá
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V  septembri  1933 
prebehlo stretnutie pred-
staviteľov mesta a vojenskej 
správy, ktorá oznámila svoj 
úmysel umiestniť v Pezinku 
Náhradný prápor pešieho 
pluku 39. MNO naria-
dilo mestu jednať o tom, čo 
k spomenutému účelu mieni 
poskytnúť. Prvou odpove-
ďou bola ponuka viacerých 
objektov. Zahŕňala zámok, 
kde by bolo možné umiestniť 
časť skladu, v susedstve zámku 
stojacu budovu bývalého 
panstva Pálffyovcov vhodnú 
na kancelárie náhradného 
práporu, časť priestorov obec-
nej stodoly na Bernolákovej 
ulici pre vozy, káry a výstroj. 
Ostatné príslušenstvo práporu, 
ubikácie mužstva, dielne, 
kuchyňa by mohli byť umiest-

nené v starej synagóge. Tieto 
priestory vyžadovali doda-
točné stavebné úpravy a s tým 
spojené náklady a  ani tak 
nedokázali uspokojiť všetky 
potreby vojenskej správy na 
priestor. Ideálne nebolo ani 
rozloženie v rôznych častiach 
mesta. Pezinok na seba nedo-
kázal zobrať záväzok posta-
viť chýbajúce ubytovacie 
priestory. Zástupcovia mesta 
preto ponúkli vojenskej 
správe, ak by táto pristúpila 
k výstavbe nového kasáren-
ského objektu, zdarma poze-
mok, ako aj režijnú dodávku 
tehál a  piesok z  vlastných 
lomov, tiež zdarma.

Zo stanoviska stavebného 
riaditeľstva Zemského vojen-
ského veliteľstva z  januára 
1935 je zrejmé, že vojenská 

správa sa rozhodla vybudovať 
kasárne vlastným nákladom 
a predpokladá, že obec splní 
nielen záväzok darovania 
pozemku, režijných dodávok 
stavebného materiálu, ale 
zaručí aj dodávku elektric-
kého prúdu za režijnú cenu, 
vybuduje ku kasárňam riadne 
komunikácie, v  prípade 
výstavby obecného vodovodu 
a kanalizácie zriadi potrebné 
prípojky do kasární a vodu 
bude dodávať za režijnú cenu. 
Vojenská správa zároveň 
požiadala o návrh niekoľkých 
alternatív, ktoré by vyhovo-
vali definovaným požiadav-
kám. 

Na posúdenie dostala 
sedem alternatív:

1. Pozemky Správy 
nadačného veľkostatku 
medzi cestou do Viničného 
a železnicou smerom k Nata-
lienhofu. V  ich blízkosti je 
tehelňa a aj pôda na vybra-
ných pozemkoch má charak-
ter tehliarskej hliny. Kvalitná 
a  výdatná spodná voda sa 
objavuje až v hĺbke 25 – 30 
m a jej získanie by bolo ťažké 
a nákladné.

2. Role južne od kruhovej 
pece tehelne, medzi cestou 
do Viničného a  mlynským 
potokom (Lazarna), tiež 
patriace Správe nadačného 
veľkostatku. Plochy sú ľahko 
prístupné z cesty na Viničné, 

severnú hranicu tvorí oplote-
nie tehelne, za ktorým tová-
reň naváža odpadkový mate-
riál do násypu prevyšujúceho 
okolie asi 30 m. V blízkosti sa 
nachádza mestský bitúnok. 
Pôdne pomery i stav spodnej 
vody sú podobné ako pri prvej 
alternatíve, kanalizácia by sa 
dala ľahko realizovať smerom 
k mlynskému náhonu.

3. Role drobných hospo-
dárov, miestami novozakla-
dané vinice ležiace v troju-
holníku medzi cestou Pezinok 
– Modra a Pezinok – Šenkvice, 
ktorý je preťatý poľnou cestou 
smerom k Baumwaldovému 
háju (poloha Ganek). Pôda je 

tu silne piesočnatá a asi od 50 
cm čistý piesok, spodná voda 
sa neobjavuje ani v blízkosti 
asi 6 m hlbokých pieskových 
jám, ktoré sa zavážajú odpad-
kami. Vodu bude potrebné 
získať založením studní dosť 
hlboko a kanalizáciu realizo-
vať pomocou trativodov.

4. Role medzi cestou Pezi-
nok – Šenkvice a Pezinok – 
Viničné. Plochy sú majetkom 
mesta, avšak v troch bodoch 
sú v dotyku s cintorínmi – 
starým, asi 50 rokov opus-
teným, židovským, novým 
židovským a spoločným mest-
ským.

5. Obecný pasienok 
západne od krajinskej cesty 
Pezinok – Pernek a od potoka 

Saulak. Ide o  rovné plochy 
veľkej výmery v  blízkosti 
kaplnky Rozálka. Pozemky 
sú málo úrodné s  niekoľ-
kocentimetrovou vrstvou 
silno piesočnatej a štrkovitej 
hliny, pod ktorými je vrstva 
štrku. Prístup je ľahký, blízko 
obecnej cesty z Pezinka ku 
kúpeľom. Spodná voda je 
v  dostatočnej hĺbke, takže 
pozemku neškodí, ale dá sa 
získať studňami. Územie sa dá 
ľahko kanalizovať odvodom 
povrchových vôd riečiskom 
do potoka a  presakovaním 
odpadových vôd v blízkosti 
riečiska. Pozdĺž potoka je 
vedenie vysokého napätia 
Západoslovenskej elektrárne. 
Neďaleko je dobrá udržia-
vaná cesta na Malacky alebo 
Pernek.

6. Komplex západne od 
Pezinka, nad cestou Pezi-
nok – Sv. Jur. V časti plochy 
sú obecné pasienky, v časti 
role drobných hospodá-
rov. Časť uvažovaného 
komplexu je husto zastavaná 
malými obytnými rodinnými 
domčekmi a do budúcnosti sa 
počíta s rozširovaním týmto 
smerom. Celá plocha je ľahko 
prístupná tak z cesty Pezinok 
– Sv. Jur, ako aj novoprojek-
tovanými ulicami. V  časti 
pasienkov je len slabá vrstva 
hlinitopiesočnatej pôdy, pod 
ktorou je silnejšia vrstva 
štrku čiastočne znečisteného 
hlinou. Spodná voda sa obja-
vuje v hĺbke 3 – 4 m a dá sa 
získať dostatočne hlbokými 
studňami. Kanalizácia je 
možná smerom k  Saulaku. 
Za neďalekou železnicou 

je továreň na glej, zápach 
z  ktorej by mohol kasárne 
obťažovať.

7. Role ležiace južne 
od kruhovej pece medzi želez-
nicou do Sv. Jura a mlynským 
potokom k honu Mahulanka. 
Východná časť pozdĺž mlyn-
ského potoka je dosť mokrá, trpí 
spodnou vodu a hospodársky je 
využitá ako zeleninové záhrady. 
Územie je ťažko dostupné, len 
poľnými neudržiavanými 
cestami. Pôda je hlinito-pie-
sočnatá a je majetkom väčšinou 
drobných hospodárov.

Mestom vytvorená komi-
sia zvážila všetky alternatívy 
a  za  najvýhodnejšie vyhod-
notila obecné pasienky pri 
Rozálke. Ako druhú alterna-
tívu navrhla pozemky v časti 
„Ganek“ v západnom cípe troju-
holníka medzi cestou na Modru 
a na Šenkvice. K prvej alter-
natíve sa priklonilo aj MNO. 
Vypracovaním projektu kasární 
bol poverený Ing. arch. Václav 
Šantrůček. Podľa rozpočtu 
z októbra 1936 mala celá stavba 
stáť 2 832 000 Kč.

Keďže malá časť defini-
tívne vybraných pozemkov 
bola v  rukách súkromných 
vlastníkov, pristúpilo mesto 
k ich zámene za voľné mestské 
pozemky, ktoré sa nachádzali 
na tzv. „Svinskej pažiti“ v časti 
Ganek (dnes pozemky medzi 
ulicami Slnečná a Dobšinského, 
v  ich hornej časti). Zámena 
prebehla v priebehu mája 1937, 
posledné detaily sa doriešili 
v januári 1938. V tom čase boli 
kasárne s desiatimi objektami 
dostavané a 25. januára 1938 
dané do užívania.

- HIStóRIA - 

Areál dnešného Špecializovaného trestného súdu a Justičnej akadémie „začínal“ ako priestor, v ktorom 
v 30. rokoch 20. storočia vyrástli budovy kasární, určené pre posádku Náhradného práporu pešieho 
pluku č. 39. Do projektu výstavby sa výrazne zapojilo aj mesto Pezinok, reagujúce na viaceré požiadavky 
Ministerstva národnej obrany.

Petra POsPechOVá, mestské múzeum V Pezinku

Interiér kasární – Slovenský národný archív, fond 
Slovenská tlačová kancelária, 1939 – 1945

Nákres priestoru budúcich kasární – Štátny archív 
v Bratislave, pracovisko Archív Modra

Cvičenie v blízkosti kasární – Slovenský národný 
archív, fond Slovenská tlačová kancelária, 1939 – 1945

Pohľad na dobudované kasárne, r. 1941 – archív Mest-
ského múzea v Pezinku

O VýstaVBe kasární
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- KuLtúRA -

Kino
SOBOtA 1. 10.
17:00  Princezná rebelka 

FRA 2021, animovaný, 
89´, SD, MP, 6€

SOBOtA 1. 10.
19:30  AVAtAR 

 (obnovená premiéra) 
USA 2022, sci-fi, akčný, 
171´, SD, 12+, 6€

NeDeľA 2. 10.
17:00  Haftaňan a traja 

 mušteriéri 
ŠPA 2021, animovaný, 84´, 
SD, MP, 6€

NeDeľA 2. 10.
19:30  tritisíc rokov túžby 

USA 2022, fantastický, 
romantický, 108´, ČT, 
12+, 6€

utOROK 4. 10.
19:30  Planéta Praha 

ČR,SR 2022, dokumen-
tárny, 83´, SD, 7+, 6€

StReDA 5. 10.
19:30  Jan Žižka 

ČR 2022, historický, 
dráma, 125´, ČD, 12+, 6€

ŠtVRtOK 6. 10.
19:30  Svetlonoc 

SR,ČR 2022, dráma, 109´, 
OR, 15+, 6€

PIAtOK 7. 10.
19:30  Vražda v divadle 

USA 2022, krimikomédia, 
98´, ST, 12+, 6€

SOBOtA 8. 10.
17:00 - Smradi 

USA 2022, animovaný, 
100´, SD, MP, 6€

SOBOtA 8. 10.
19:30 - Smradi 

ŠPA 2021, komédia, 
dráma, 119´, ČT, 12+, 6€

NeDeľA 9. 10.
17:00  DC Liga superzvierat 

USA 2022, animovaný, 
100´, SD, MP, 6€

NeDeľA 9. 10.
19:30  Pani Harrisová ide 

 do Paríža 
VB 2022, komédia, dráma, 
92´, ČT, 12+, 6€

utOROK 11. 10.
19:30  Rieka 

AUS 2021, dokument, 75´, 
ČT, MP, 6€

StReDA 12. 10.
19:30  Vstupenka do raja 

USA 2022, komédia, 104´, 
ST, 12+, 6€

PIAtOK 14. 10.
19:30  Halloween končí 

USA 2022, horor, 104´, 
ST, 15+, 6€

SOBOtA 15. 10.
17:00  Mimoni 2: 

 Zloduch prichádza 
USA 2022, animovaný, 
88´, SD, MP, 6€

SOBOtA 15. 10.
19:30  AVAtAR 3D 

 (obnovená premiéra) 
USA 2022, sci-fi, akčný, 
171´, SD, 12+, 7€

NeDeľA 16. 10.
17:00  Námesačníci 

NEM 2021, animovaný, 
85´, SD, MP, 6€

NeDeľA 16. 10.
19:30  Kde raky spievajú 

USA 2022, dráma, 127´, 
ST, 12+, 6€

utOROK 18. 10.
19:30  Zamestnanec mesiaca 

FRA 2022, komédia, 83´, 
ČD, 12+, 6€

StReDA 19. 10.
19:30  Neboj sa, zlatko 

USA 2022, psychologický, 
triler, 123´, ST, 15+, 6€

ŠtVRtOK 20. 10.
19:30  Banger 

ČR 2022, dráma, komédia, 
105´, OR, 15+, 6€

VinárskO-OVOcinárska škOla V čase 
PresíDlenia z BratislaVY DO mODrY 1. časť

Vznik špecializovaného 
vinárskeho školstva v našom 
regióne súvisel s jednou 
z  najväčších katastrof vino-
hradníctva v druhej polovici 19. 
storočia. Zrýchlenie prepravy 
medzi Amerikou a  Euró-
pou parníkmi po roku 1850 

a využívanie železnice umož-
nilo nielen rýchly prenos tova-
rov, ale aj nepôvodných chorôb. 
Nechránené európske vinice sa 
stali obeťou chorôb, akou bola 
múčnatka (oidium), a predo-
všetkým fyloxéra. Tá začala 
svoje „skazonosné vinobranie“ 

v bohatých francúzskych vini-
ciach v 60. rokoch 19. storočia. 
Na prelome 70. a 80. rokov 19. 
storočia sa objavila aj v Uhorsku. 

Vinohradníci sa pustili do 
márneho boja. Spočiatku likvi-
dovali len vyschnuté kríky, 
postupne bolo potrebné siahnuť 

po výdobytkoch vtedajšej vedy. 
Vinič sa vydymoval sírouhlí-
kom až ku koreňom rastliny. 
Bola to nebezpečná procedúra, 
vyšší objem chemikálie mohol 
poškodiť a zahubiť rastlinu, no 
spôsobiť aj problémy pracovní-
kom, ktorí túto injektáž robili. 

Omnoho účinnejšie sa zdalo 
byť štepenie európskych odrôd 
viniča na americký vinič odrody 
Riparia portalis, ktorý bol voči 
fyloxére odolný. Zachránili 
sa síce európske vinice, aj sa 
zvýšila úrodnosť, ale zároveň 
zrejme bola ovplyvnená chuť 
vína, ktorá sa stala ľahšou. To 
si všimli už súčasníci, aj preto 
sa tomuto postupu pestovatelia 
niektorých tradičných odrôd 
výrazne bránili. Dnes tak už, až 

na pár výnimiek, nepoznáme, 
aká bola pôvodná chuť vín 
pred fyloxérovou katastrofou. 
Zvýšený dovoz amerických 
pníkov rozšíril po Európe ďalšiu 
chorobu viniča – peronospóru. 
Na ňu sa podarilo veľmi rýchlo 

nájsť odpoveď v používaní 
postreku síranu meďnatého, 
povestnej modrej skalice.

Pokračovanie článku 
o  vinárskej škole nájdete 
v ďalšom čísle Pezinčana. 

V roku 2022 si pripomíname 100. výročie presíd-
lenia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej 
z Bratislavy do Modry, kde sídli dodnes. O okolnos-
tiach,  ktoré predchádzali vzniku školy, a tiež o tom, 
ako vyzerala výučba v jej prvorepublikových začiat-
koch, porozpráva PhDr. Michal Duchoň, PhD.

Nové sídlo školy v Modre

3.10.2022 – 19.00 hod.
(pondelok) 
ZAHRÁte MI MANŽeLA? 
Komédia rozvíja situáciu klasic-
kého ľúbostného trojuholníka. 
Pár, pristihnutý pri obojstrannej 
manželskej nevere, čelí pomste 
ohrdnutej manželky. 
Hrajú: Zdena Studenková, 
Zuzana Fialová, Roman Poláčik / 
Juraj Loj Réžia: Ľubomír Vajdička 
(veľká sála) 

4.10.2022 – 17.00 hod
(pondelok) 
MôJ tVORIVý ROK 
Vernisáž výstavy insitnej umel-
kyne Márie Horváthovej 
z Pezinka. 
Trvanie: 4.10. – 7.11.2022 
(minigaléria) 

5.10.2022 –15.00 hod.
(streda) 
SLÁVNOStNÉ PRIJAtIe 
JuBILANtOV 
Organizátor: MsÚ Pezinok 
(spoločenská sála) 

8.10.2022 – 9.00 hod.
(sobota) 
PeZINSKý MODRÁK 
III. Regionálna výstava húb. 
Poradňa, výstava, hubársky trh, 
hodinový kuchár - 
všetko k tematike hubárčenia. 
Hl. organizátor: Mesto Pezinok, 
GEOPARK, PKC 
(spoločenská sála, dolný foyer 
DK) 

12.10.2022 – 19.00 hod.
(streda) 
ROZHOVORy S... 
Diskusný večer s osobnosťami 
mesta Pezinok. 
Organizátor: PKC 
(malá sála)

13.10.2022 – 8.30 hod. 
eKOtOPFILM 
50. ročník medzinárodného 
filmového festivalu. 
(veľká sála) 

15.-16.10. 2022
(sobota-nedeľa)
PeZINSKý StRAPeC 
48. ročník Medzinárodnej súťaže 
v spoločenskom tanci. 
Organizátori: KST PETAN, TC 
CHARIZMA v spolupráci 

s Pezinským kultúrnym centrom. 
(spoločenská sála) 

19.10.2022 – 8.00 hod. 
(streda) 
ODBeR KRVI 
Organizátor: Slovenský červený 
kríž MO Pezinok 
(salónik) 

20.10.2022 – 15.00 hod.
(streda)
úCtA K StARŠÍM 
Posedenie s kultúrnym progra-
mom. 
(spoločenská sála) 

21.10.2022 – 19.00 hod.
(štvrtok)
POSLeDNÉ ZBOHOM 
Čierna komédia o napĺňaní 
nesplnených snov a túžob. 
O láske bez lásky a chamtivosti. 
A, samozrejme, je plná zvratov. 
(veľká sála) 

21.-22.10.2022
(piatok-sobota)
CeLOMeStSKý JeSeN- 
NO-ZIMNý SwAP 
Zber oblečenia bude 21.10. od 
14.00 – 19.30 hod. 
22.10. od 8.00 – 9.00 hod. 
Swap bude 22.10. od 9.00 – 13.00 
hod. 
(dolný foyer DK Pezinok) 

22.10.2022 – 14.30 hod.
(sobota)
MAgICKý LAMPÁŠIK 
Detské jesenné tvorivé dielne, 
divadlo.
(priestory Domu kultúry) 

23.10.2022 – 8.00 hod. 
(nedeľa)
VýMeNNÉ StRetNutIe 
ZBeRAteľOV 
Burza mincí a známok. Organi-
zátor: Pezinské kultúrne centrum 
a Jozef Morávek. 
(dolný foyer) 

18.00 hod. 
JIřÍ StIVÍN – 40+40 
Hudobná šnúra venovaná 
životnému jubileu významného 
multi-inštrumentalistu. 
(malá sála)

Program - PKC

Výstavy - PKC
4.10.2022 – 17.00 hod (minigaléria PKC)
(pondelok)
MôJ tVORIVý ROK 
Vernisáž výstavy insitnej umelkyne Márie Horváthovej 
z Pezinka. 
Trvanie: 4.10. – 7.11.2022 

SOBOtA 22. 10.
17:00  Čiapka 

SLO,LUX 2022, rodinný, 
86´, SD, 7+, 6€

SOBOtA 22. 10.
19:30  the woman King 

USA 2022, akčný, dráma, 
126´, ST, 15+, 6€

NeDeľA 23. 10.
17:00  websterovci vo filme 

SR,ČR 2022, animovaný, 
70´, OR, MP, 6€

NeDeľA 23. 10.
19:30  Čierne na bielom koni 

SR 2022, komédia, 94´, 
OR, 15+, 6€

utOROK 25. 10.
19:30  Dragon Ball Super: 

 Super Hero 
USA 2022, animovaný, 
akčný, 99´, ST, 12+, 6€

StReDA 26. 10.
19:30  Mára ide do neba 

ČR 2022, dokument, 80´, 
OR, 12+, 6€

ŠtVRtOK 27. 10.
19:30  Black Adam 

USA 2022, akčný, dobrod-
ružný, 100´, SD, 12+, 6€

PIAtOK 28. 10.
19:30  Diablova korisť 

USA 2022, horor, 93´, SD, 
15+, 6€

SOBOtA 29. 10.
17:00  Princ Mamáčik 

ČR 2022, rozprávka, 
rodinný, 100´, SD, 7+, 6€

SOBOtA 29. 10.
19:30  Black Adam 

USA 2022, akčný, dobrod-
ružný, 100´, ST, 12+, 6€

NeDeľA 30. 10.
17:00  Krokodíl Lyle 

USA 2022, animovaný, 
95´, SD, MP, 6€

NeDeľA 30. 10.
19:30  Klamár na plný úväzok 

FRA 2022, komédia, 95´, 
ČD, 12+, 6€

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!  
ktuálny program na www.kinopkcpezinok.sk. 

SD – slovenský dabing, ČD – český dabing, St – slovenské titulky, 
Čt – české titulky, OR – originálna verzia, 

12+ – odporúčaná prístupnosť.
Digitalizáciu Pezinského kina finančne podporil 

Audiovizuálny fond. uvádzanie filmov v Pezinskom 
kine finančne podporuje Audiovizuálny fond.

1.10.2022 – 16.00 hod.
(sobota)
HALó MIMOZeMŠťAN? 
Rodinná komédia s maskami 
o vypočítavosti pozemšťanov. 

Účinkuje: Divadlo Úsmev 
(malá sála) 

michal DuchOň, foto: archíV mesta BratislaVY
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- SpOLOČeNSKÁ KRONIKA -

Dňa 6. augusta 
nás vo veku 61 
rokov navždy 
opustil „Mateno“ 
A l e x a n d e r 
Pravda - náš 
d l h o r o č n ý 

kolega, kamarát, vášnivý cyklista 
a spoluobjaviteľ planétky (astero-
idu) Pezinok. Na mestskom úrade 
pracoval takmer 24 rokov. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Dňa 21.9.2022 
sme si pripome-
nuli 7. výročie 
úmrt ia  naše j 
drahej mamy, 
b a b k y 
a   p r a b a b k y 

Pavlíny BLAŽEKOVEJ. Spomína 
syn s rodinou. Kto ste ju poznali, 
venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

Odišiel si od nás 
ako tichý sen, 
nepovedal  s i 
zbohom,  už 
neprídem. Keby 
sa tak dal vrátiť 
čas, otvoriť Ti oči 

a počuť Tvoj hlas. Už len kytičku 
na hrob Ti dáme, zažneme sviecu 
a v modlitbách tíško spomíname. 
Dňa 22.9.2022 uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
syn Jaroslav Boďa z  Pezinka. 
S  láskou a  úctou spomínajú 
manželka Estera, dcéra Zuzana, 
mama Irenka a ostatná smútiaca 
rodina.

Dňa 27.8.2022 
sme si pripome-
nuli 11. výročie 
úmrtia nášho 
manžela, otca 
a  dedka Jána 
Januša z Pezinka. 

S  láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

Dňa 08.09.2022 
up lynulo  20 
rokov, čo nás 
opustil náš drahý 
manžel, otec, 
starý otec a pria-
t e ľ  K a r o l 

Kozmon. Aj po rokoch s láskou 
spomínajú manželka s deťmi.

Dňa 10. 9. 2022 
by sa bol dožil 93 
rokov Kanka 
F r a n t i š e k . 
Spomínajú dcéra 
Gabika, vnučka 
Kamilka, syn 

Dušan a Jarmilka.

Dňa 30.9.2022 si 
pripomíname 25. 
výročie úmrtia 
nášho drahého 
manžela, otca, 
dedka a pradedka 
Rudolfa Malíška. 

S láskou naňho spomína manželka 
Miladka, deti Eva, Rudolf a Alena 
s rodinami. Venujeme mu, prosím, 
tichú spomienku. František Srna 
a Mária Srnová

Odišli ste z nášho 
života, my ostali 
sme sami, naveky 
budete v srdciach 
tých, čo Vás mali 
radi. Dňa 6. 10. 
2022 uplynie 49 
rokov od úmrtia 
nášho drahého 
Františka SRNU 
a dňa 6. 8. 2022 
sme si pripome-
nuli 6. výročie 
úmrt ia  naše j 

drahej Márie SRNOVEJ. S láskou 
spomína dcéra Janka s rodinou.

Dňa 15. 8. 2022 
sme sa rozlúčili 
s našou mamič-
kou, babičkou 
a  prababičkou 
Alžbetou Skovaj-
sovou, ktorá po 

ťažkej chorobe zomrela vo veku 92 
rokov, no navždy zostáva v našich 
srdciach a spomienkach. Ďaku-
jeme za kvetinové dary a  za 
úprimnú účasť všetkým, ktorí sa 
prišli s  ňou rozlúčiť. Smútiaca 
rodina

Dňa 13.9.2022 
uplynuli 2 roky, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
priateľ, kamarát 
Ján Haden. Kto 
ste ho poznali, 

venujte mu tichú spomienku. 
Priateľka

„Miloval život 
a tak veľmi chcel 
žiť.“ S  bolesťou 
v srdci sme si dňa 
20.  9 .  2022 
pripomenuli 9 
najsmutnejších 

rokov, čo nás náhle opustil bez 
slovka rozlúčenia milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Eugen Rudolf Bačík. S  úctou 
a láskou spomína manželka Jožka, 
deti, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

„Bez Tvojho 
úsmevu radosti 
niet, naše srdcia 
vädnú jak bez 
vody kvet. Všetci 
nám hovoria, že 
už si v nebi, my 

stále snívame, aké by to bolo, 
keby...“ Dňa 14.9.2022 sme si 
pripomenuli 16 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
Veronika Koukolová. Venujte jej, 
prosím, tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

 
O d i š i e l  s i 

tichučko, ako 
odchádza deň, 
v  mojom srdci 
ostáva spomienka 
len. Tak snívaj 
ten večný sen 

a ver, že nikdy nezabudnem na ten 
smutný deň. Sú ľudia, ktorí pre nás 
znamenajú viac ako ostatní. O to 
ťažšie je naučiť sa bez nich žiť. Dňa 
20. 9. 2022 uplynulo 3. výročie, čo 
ma navždy opustil môj syn 
Bohuslav Baďura. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca matka

Ťažko je nespo-
m í n a ť ,  k e ď 
v  očiach slza 
stojí, ťažko je 
zabudnúť, keď 
srdce stále bolí. 
Dňa 6.9.2022 

uplynulo dlhých 40 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 
sestra, mamička a babička Alenka 
Frimmerová, rod. Balážová. Kto 
Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal 
rád, nezabudol. S láskou spomí-
name a za tichú spomienku všet-
kým, ktorí nezabudli, ďakujeme. 
Smútiaca rodina

Dňa 18. 9. 2022 
uplynul prvý rok, 
čo nás navždy 
opusti la naša 
drahá mama, 
babka, prababka 
a  krstná mama 

Anna Vlasta Krupanová. Zároveň 
si v tento deň pripomíname jej 
nedožité 85. narodeniny. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku. S láskou spomínajú 
synovia s rodinami a krstné dcéry 
s rodinami.

Čas plynie ako 
tichej vody prúd, 
kto ho poznal, 
mal  ho rád, 
nemôže zabud-
núť. S  tichou 
s p o m i e n k o u 

k jeho hrobu kvety dáme a pri 
plamienku sviečky zaspomíname. 
Dňa 24. 7. 2022 uplynulo 23 
rokov, čo nás navždy opustil 
Bohuslav Baďura. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 15.9.2022 
u p l y n u l o  5 
rokov, čo nás 
navždy opustil 
manžel, otec, 
dedko Miroslav 
V o l t e m a r . 

Venujte mu tichú spomienku. 
Spomínajú manželka a deti s rodi-
nami.

Dňa 18. 9. 2022 
sme si pripome-
nuli nedožité 75. 
narodeniny našej 
drahej  Anny 
S l i m á k o v e j . 
S úctou a láskou 

so smútkom v  srdci spomínajú 
manžel, dcéry, sestry s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí jej spolu 
s nami venujú tichú spomienku.

S bolesťou v srdci 
sme si dňa 3. 9. 
2022 pripome-
nuli smutných 6 
rokov, čo nás 
navždy opustila 
naša drahá Eva 

Strapáková. Myslia na Teba deti, 
vnúčatá a ja. Ľúbime Ťa.

Dňa 1.10.2022 
uplynie 5 rokov, 
čo nás opustila 
n a š a  d r a h á 
m a m i č k a , 
babička, praba-
b i č k a  I r e n a 

Vlhová. Za tichú spomienku 
ďakujeme všetkým, ktorí na ňu 
nezabudli. S láskou, úctou a smút-
kom v  srdci spomína smútiaca 
rodina.

„Kto v srdciach 
žije, nezomiera.“ 
Dňa 19.08.2022 
sme si pripome-
nuli nedožitých 
100 rokov nášho 
o t c a ,  d e d k a 

VIKTORA PAULENA. S láskou 
spomínajú deti Mária, Juraj, 
Róbert s rodinami.

Odišiel si náhle, 
niet Ťa medzi 
nami, v srdciach 
na š i ch  ž i j e š 
spomienkami. 
Dňa 28.9.2022 
uplynulo už 15 

rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý Ján Ižo. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka Anka a deti 
Janko a Anka s rodinami.

Už len kytičku 
kvetov Ti na 
hrob môžeme 
d a ť ,  z a p á l i ť 
sviečku a s láskou 
na Teba spomí-
n a ť .  D ň a 

18.7.2022 sme si pripomenuli 
smutné 2. výročie úmrtia Ing. 
Ivana Kulika. S láskou spomína 
manželka, dcéra a syn s rodinami. 
Kto ho poznal, spomenie si. Kto 
ho mal rád, nezabudne.

Dňa 15.10.2022 
si pripomenieme 
2. výročie, čo nás 
navždy opustil 
náš milovaný 
MVDr. Peter 
Weiss. S úctou, 

láskou a smútkom v srdci spomína 
smútiaca rodina a priatelia. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Dňa 9.10.2022 
uplynú 2 roky, 
čo nás opustil 
náš milovaný 
syn, otec a brat 
Ján Trochta ml. 
Ďakujeme všet-

kým, ktorí nezabudli a spomínajú 
spolu s nami. Smútiaca rodina

Dňa 15.09.2022 
u p l y n u l o  5 
rokov, čo nás 
navždy opustila 
n a š a  d r a h á 
mama, babka, 
p r a b a b k a 

a krstná mama Rozália Maličká. 
Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú dcéry s  rodinami 
a krstní synovia s rodinami.

Dňa 16.10.2022 
si pripomenieme 
4 .  v ý r o č i e 
úmrtia nášho 
manžela, otca 
a  dedka Fran-
t i ška  Rebra . 

S  láskou spomína manželka 
s rodinou.

Srdečne ďaku-
jeme všetkým, 
ktorí sa prišli 
spolu s  nami 
rozlúčiť s našou 
drahou zosnulou 
Annou Kanko-

vou, ktorá nás navždy opustila 
dňa 8. augusta 2022. Dcéra 
Gabika, vnučka Kamilka, syn 
Dušan s  Jarmilkou a  ostatná 
smútiaca rodina

Len ten, kto stra-
til toho, koho 
m a l  r á d , 
pochopí, čo je to 
bolesť a  žiaľ. 
Ďakujeme Ti 
nad hrobom, 

v  srdciach máme veľký žiaľ, 
s  Tebou letí naše zbohom až 
k  nebeským výšinám. Dňa 
17.9.2022 sme si pripomenuli 
nedožité 100. narodeniny nášho 
otca Michala Juriša. S  láskou 
spomínajú synovia Stanislav, 
Dušan, Milan, Marián, Michal 
a dcéra Eva s rodinami a ostatná 
rodina.

Významní Pezinčania 
V mesiaci sePtemBer

• Augustín BARtA – maliar kostolov a reštaurátor. V roku 
1912 vymaľoval kláštorný kostol v Pezinku, tu vyhotovil 
aj reliéfy krížovej cesty. Od r. 1922 mu pri práci pomáhal 
syn Augustín. K spoločným prácam otca a syna patria 
maľba Dolného kostola v r. 1943 – 1949, maľba zasadacej 
miestnosti v Starej radnici v r. 1942 a maľba Rytierskej 
sály zámku.
1. septembra sme si pripomenuli 65. výročie jeho smrti.

• ľudovít RAJteR – dirigent, hudobný skladateľ a peda-
góg. V rokoch 1946 až 1949 a 1968 až 1977 pôsobil 
v Československom rozhlase ako šéfdirigent Symfonického 
orchestra Čs. rozhlasu v Bratislave. Bol prvým dirigentom 
Slovenskej filharmónie. Prednášal dirigovanie a komornú 
hudbu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave 
a od 1951 pôsobil ako vedúci pedagóg dirigentskej triedy.
26. septembra sme si pripomenuli 77. výročie smrti.

• Štefan POLKORÁB – maliar a portrétista. Bol vyhľadá-
vaným portrétistom a autorom charakteristických záberov 

z mesta a jeho okolia. V októbri 1932 portrétoval v Topoľ-
čiankach prezidenta Masaryka, podnikol cestu na Horehro-
nie a Zakarpatskú Ukrajinu, ktorá ovplyvnila jeho ďalšiu 
tvorbu. Od roku 1933 postupne realizoval rad súkromných 
a úradných objednávok na portréty. V roku 1935 absol-
voval študijnú cestu do Holandska, vďaka ktorej prišlo 
najplodnejšie obdobie jeho tvorby.
2. septembra sme si pripomenuli jeho 126. nedožité naro-
deniny.

• Štefan PROKOP – sochár. Od roku 1968 žil v Pezinku 
a od roku 1975 tu pôsobil ako slobodný umelec. Venoval 
sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, reliéfu, 
medailérstvu a kresbe.
25. septembra sme si pripomenuli jeho 81. nedožité naro-
deniny.

• eugen SuCHOŇ – hudobný skladateľ, pedagóg a teore-
tik. Bol jedným z prvých slovenských skladateľov, ktorého 
tvorba prenikla na zahraničné koncertné pódiá a operné 
scény. Vytvoril okolo 100 hudobných diel, zložil symfo-
nické básne, slovenské ľudové piesne pre zbor a orches-
ter a iné hudobné žánre. Najväčšie uznanie získali opery 
Krútňava a Svätopluk. Kantáta Žalm zeme podkarpatskej 
odznela v podaní Slovenskej filharmónie aj v Pezinku.
25. septembra sme si pripomenuli jeho 114. nedožité naro-
deniny.

nahlasOvanie 
spOmienOk

eMAILOM:
pezincan@msupezinok.sk

OSOBNe:
V klientskom centre Msú, 1. poschodie, 
počas úradných hodín:
pondelok: 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00 
utorok: 9.00 – 11.30 12.30 – 14.30 
streda: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00 
štvrtok: 9.00 – 11.30 12.30 – 14.30 
piatok: 8.00 – 12.00

Poznámka: Fotografia môže byť 
v elektronickej alebo papierove 
podobe v dostatočnej kvalite.

rEdAkcIA
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SPOLU S POSLANCAMI:   SPOLU S POSLANCAMI: AKO PRIMÁTORKA: AKO PRIMÁTORKA: V BSK PRE PEZINOK V BSK PRE PEZINOK

• väčší počet detských leká-
rov a odborne špecializo-
vaných ambulancií

• podpora a rozvoj stred-
ných škôl

• vyšší štandard pre klientov 
v zariadeniach sociálnych 

služieb (DSS na Hrnčiar-
skej)

• územné rozhodnutie pre 
obchvat Pezinka

• napojenie Pezinka cyklot-
rasami na Jur, Vinosady, 
Šenkvice a Viničné

• pravidelné stretnutia
s občanmi, so zástupcami 
klubov a spolkov, s podni-
kateľmi

• zastupovanie mesta v BVS 
pre dokončenie kanalizácie 
v Grinave

• aktívna spolupráca
• s Úniou miest Slovenska, 

so samosprávami v okrese 
a okresným úradom

• podpora turizmu, kultúry
v OOCR Malé Karpaty a 
Geoparku Malé Karpaty

• každý rok 2 km oprave-
ných chodníkov a ciest,  
nová kvetinová výsadba a 
pokosená tráva

• do roka parkovanie pre 
rezidentov na sídliskách 
a obnova detských ihrísk

• do 2 rokov dokončenie 
prístavby MŠ Cajlanská 
a 70 nových parkovacích 
miest pri cintoríne

• do 4 rokov nová ZŠ na 
Cajle, zvýšenie kapacity 
v zariadení pre seniorov
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Sme garanciou
ODBORNOSTI,STABILITY
a ZDRAVÉHO ROZUMU

1.  VOLEBNÝ OBVOD – CENTRUM, MUŠKÁT, TEHELŇA, ČIKOŠŇA 2. VOLEBNÝ OBVOD – CAJLA, KUČIŠ.DOLINA, STUPY

VRÁTIME PEZINKU
PROSPERITU

VOLÍME
Olivera SOLGU a Ondreja PROSTREDNÍKA

za poslancov BSK
a podporujeme Juraja DROBU za predsedu BSK

Spájame sa pre lepší Pezinok

3.  VOLEBNÝ OBVOD – SEVER, LEITNE, SLN. ÚDOLIE 4.  VOLEBNÝ OBVOD – JUH, STARÝ DVOR, SAHARA, ZA HRADBAMI, PAŽIŤ 5.  VOLEB. OBVOD – GRINAVA

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD. Peter Halan Mgr. Tomáš Pitoňák Mário Branný

KANDIDÁTI na poslancov do Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Mgr. Adam Solga, PhD.                       Mgr. art. Juraj Hanulík Mgr. Oliver Solga JUDr. Ľudovít FarbulaJUDr. Oľga Votavová

Ing. Drahomír Halčín
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8.

Viac informácii na

Ing. MARTIN HRIC 
Nezávislý kandidát na poslanca Mestského 

zastupiteľstva  Pezinok za volebný obvod č.1

Vypočuť si vaše potreby  
Predkladať priority  

Spolupracovať na realizácii
Objednávateľ: Martin Hric, Pezinok 
Dodávateľ: Mesačník Pezinčan, Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01, IČO: 00305022

Ing. Jozef Chynoranský

10

3Kandidát na poslanca VÚC BSK

Kandidát na poslanca MsZ Pezinok

Objednávateľ: Ing. Jozef Chynoranský, Pezinok

Dodávateľ: Mesačník Pezinčan, Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305020
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MESTO

PEZINOK

Dom kultúry, Holubyho 42, Pezinok

Bližšie info: www.pkcpezinok.sk, FB: PKC - Pezinské kultúrne centrum

 ZBER OBLEČENIA
21.10. 2022  14:00 - 19:30 hod.
22.10. 2022  8:00 - 9:00 hod. 

22.10. 2022
hod.

SWAP
VÝMENA OBLEČENIA

CELOMESTSKÝ

JESENNO-ZIMNÝ

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

HYPOTÉKY
POISTENIE
FINANCIE

NOVÉ SÍDLO

Radničné nám.45/3 - Pezinok 

NOVÉ SÍDLO

Radničné nám.45/3 - Pezinok 

127 x 78 mm

83 x 56 mm

Kandidát na poslanca Pezinka
Kandidát na poslanca BSK

SLUŠNE
ODBORNE
SRDCOM

SLUŠNE
ODBORNE
SRDCOM

Richard ORAVEC

Objednávateľ: Richard Oravec, Malokarpatská 2, Pezinok 
Dodávateľ: Mesačník Pezinčan, Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok, IČO : 00305022
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šPOrtOVci z šk triatlOn PezinOk úsPešní 
na majstrOVstVách sr V triatlOne

10. septembra sa v Rusov-
ciach uskutočnili Majstrovstvá 
SR žiakov v triatlone. V indi-
viduálnych štartoch Športový 
klub TRIATLON Pezinok 
a mesto Pezinok reprezento-
valo 19 športovcov. Do Pezinka 
priniesol titul vicemajster SR 
v  triatlone s  najrýchlejším 
behom zo všetkých mladších 
žiakov a žiačok Tobias Burt. 
Medaily získali tiež Tobias 
Podstrelenec (v kategórii žiaci 
nádeje A 3. miesto) a Svetlana 
Mihaľová (kategórii žiačky 
žiaci nádeje B 3. miesto).

18. septembra sa uskutočnili 
posledné preteky v roku 2022 
pod záštitou Slovenskej triatlo-
novej únie – Kúpeľný duatlon. 
V chladnom a daždivom počasí 
sa na štart postavilo 96 športov-

cov v žiackych kategóriách a 91 
dospelých.

Športovci z ŠK TRIAT-
LON Pezinok ukončili triat-

lonovú sezónu výbornými 
výkonmi a  medailovými 
umiestneniami. V kategórii 
mladšie žiačky dominovali 
naše dievčatá, keď 1. miesto 
získala Ema Marková a za ňou 
dobehla oddielová kolegyňa 
Simona Mozolová, ktorá 
sa umiestnila na 2. mieste. 
Medzi mladšími žiakmi bol 
najúspešnejší a  1. miesto 
získal Alexander Kostoláni. 
Darilo sa aj Romane Mozo-
lovej, ktorá v kategórii star-
šie žiačky obsadila 3. miesto. 
Na 3. mieste sa umiest-
nil aj Tobias Podstrelenec 
v kategórii žiaci nádeje A.

Medzi dospelými sa 
najviac darilo Gabriele 
Duffalovej, ktorá v kategórii 
veteránky obsadila 2. miesto 
a  Gabrielovi Pécsimu, 
ktorému tesne ušlo tretie 
miesto a obsadil 4. miesto.

Ďakujeme všetkým prete-
károm za výborné výsledky 
a reprezentáciu klubu i mesta 
Pezinok.

PezinOk cuP 
hOstil 16 DružstieV

Športový volejbalový klub 
Pezinok usporiadal v dňoch 10. 
a 11.9.2022 už 9. ročník volej-
balového turnaja starších žiačok. 
Ide o najväčší turnaj na Sloven-
sku. V štyroch halách sa podarilo 
športovo zapojiť 16 družstiev 
a vyše 200 športovcov. Každé 
družstvo odohralo 7 zápasov.

Do finále sa prebojovali 
minuloročné víťazky, dievčatá 
z Volejbalového klubu MŠK 
Žiar nad Hronom a PALAS VK 
LEVICE, v ktorom sa z víťazstva 
nakoniec zaslúžene tešilo druž-
stvo z Levíc.

Domáce reprezentantky 
ŠVK Pezinok obsadili posledné 
5. miesto, keď zo siedmich zápa-
sov prehrali iba jeden, so Sláviou 
UK „A“, no ten bol podstatný 
pre postup do  skupiny 
o  medaily. Okrem kvalitnej 

hry najlepších družstiev boli pre 
domácich usporiadateľov pote-
šujúce pozitívne ohlasy a vyjad-
renia spokojnosti od viacerých 
zúčastnených športovcov a ich 
trénerov.

Ešte raz ďakujeme všetkým 
zúčastneným tímom, všet-
kým trénerom, rodičom, ktorí 
venujú svoj čas, svoju energiu 
a svoje skúsenosti mladým špor-
tovcom. Emócie, ktoré sa valili 
tento víkend spod pezinských 
sietí, za to naozaj stoja.

Ďakujeme aj Márii Wagin-
gerovej, ktorá ako zástupkyňa 
vedenia mesta prišla odovzdať 
ceny a diplomy pre mladých 
športovcov.

Z PEZINOK CUPu sa stala 
úžasná tradícia a my sa už teraz 
tešíme na nasledujúci, v poradí 
už desiaty ročník.

FOOtgOlFOvá 
letná žatVa 1. sfgk 
Carpathians slOvakia

Zatiaľ najlepším hráčom 
1. SFGK Carpathians Slova-
kia v sezóne 2022 je Branislav 
Thron, ktorý je v priebežnom 
svetovom rebríčku FIFG všet-
kých mužov v prvej stovke 
a medzi seniormi nad 45 rokov 
na 8. mieste. V kategórii Abso-
lut v Slovenskej FootGolfovej 
Tour bol po lete na celkovom 
3. mieste a  medzi seniormi 
vedie. Minuloročný juniorský 
vicemajster v Tour i Pohári 
Matúš Dúbravka víťazne ovlá-
dol obe kategórie, a bude tak 
prvým hráčom klubu, ktorý 
v  jednom ročníku zvíťazil 
v oboch súťažiach.

Pezinčan Marek Tábora 
ešte túto sezónu po minulo-

ročnom víťazstve v Sloven-
skom Pohári zostal v kategó-
rii Amatéri – noví hráči, kde 
sa v  oboch súťažiach obja-
vuje na popredných prieč-
kach v celkových poradiach. 
Víťazstvo medzi amatérmi na 
4. kole Tour si v júli vo Veľkej 
Lomnici pripísal Pezinčan 
Jakub Gavorník.

Prezident klubu 1. SFGK 
Carpathians Slovakia Rasti-
slav Blaško absolvoval svoje 
druhé majstrovstvá sveta 
vo futbalgolfe ako prvý Slovák. 
Vo  FootGolfe v  posledný 
augustový víkend dosiahol 
zatiaľ svoj najlepší výsledok 
na medzinárodnom bodo-
vanom turnaji vôbec, keď 

na  severe Poľska v  Posto-
lowe pri Gdaňsku vybojoval 
v urputnej dráme 3. miesto 
v kategórii seniorov na Polish 

Open FIFG 250. K tomu pridal 
aj seniorský bronz na jednom 
z  kôl Českej Footgolfovej 
Tour.

- ŠPORt -

Jeden z mála pezinských 
klubov, ktorý hrá najvyššie sloven-
ské športové súťaže a ktorého 
hráči sa zúčastňujú na turnajoch 
v zahraničí, má za sebou letnú 
žatvu výborných výsledkov.

ŠVK Pezinok skončil na 5. mieste

úsPechY 
pezinskýCh 
DuatlOnistOV

V Mošovciach sa 4. septem-
bra konali Majstrovstvá Sloven-
ska žiakov v duatlone. Na trať 
sa vydalo 124 pretekárov v žiac-
kych kategóriách, z ktorých sa 
pretekov zúčastnilo 13 pezin-
ských triatlonistov. Duatlon je 
kombinácia behu a cyklistiky, 
dĺžka tratí sa mení v závislosti 
od vekovej kategórie. Medzi 
najúspešnejších patril mladší 
žiak Tobias Burt, ktorý sa 
stal vicemajstrom SR v duat-
lone pre rok 2022 a  obsa-
dil 2. miesto. Ema Marková 
sa v kategórii mladšie žiačky 
umiestnila na 3. mieste a získala 
titul druhá vicemajsterka SR. 
V kategórii žiaci nádeje A sa 

Tobias Podstrelenec umiestnil 
na 3. mieste s titulom druhý 
vicemajster SR. Nepopulárne 
4. miesto získala staršia žiačka 
Romana Mozolová. Medzi 
mladšími žiakmi sa umiestnil 
Markus Lenghart na 5. mieste 
a na 6. mieste sa ocitli Marek 
Búci a mladšia žiačka Simona 
Mozolová.

Alexander Kostoláni

Text a foto: silvia ŠveCOvá

Text a foto: 1. sfgk carPathians slOVakia

Text a foto: Švk pezinOk

Text a foto: 
silvia ŠveCOvá

Zľava: Tobias Burt 
Svetlana Mihaľová 
a Tobias PodstrelenecZľava: Simona Mozo-

lová, Oliver Ambruš, 
Alexander Kostoláni 
Ema Marková, Nataša 
Ivančíková, Anton 
Častka

FootGolfisti 1. SFGK Carpathians Slovakia po 4. kole 
Slovenskej FootGolfovej Tour vo Veľkej Lomnici s pohá-
rovou žatvou. Zľava: Marek Tábora (2. miesto, kategória 
Amatéri), Jakub Gavorník (1. Amatéri), prezident klubu 
Rastislav Blaško, Matúš Dúbravka (2. Juniori), Branislav 
Thron (3. Seniori)
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ernest mészárOs: „POslaním nášhO kluBu 
je VYchOVáVať Deti, ktOré chcú rOBiť šPOrt.“

Ako by ste zhodnotili 100 
rokov klubu PŠC Pezinok?

Boli to veľmi zaujímavé 
roky, kde boli vrcholy i pády. 
Napĺňať myšlienku založiť klub, 
kde sa budú mládežníci učiť 
hrať futbal a postupne prechá-
dzať jednotlivými kategóriami, 
až sa dostanú do seniorského 
tímu, sa darilo funkcionárom 
ďaleko pred nami. Klub má 
krásnych a bohatých sto rokov 
a všetci Pezinčania môžu byť 
naň hrdí. Máme aktuálne 350 
hráčov, stále sa to istým spôso-
bom hýbe, najmä v  nižších 
kategóriách, kde deti prídu 
a sú vo veku, že chcú futbal len 
vyskúšať, preto je tu ten pohyb 
hráčov väčší. Z tohto celko-
vého počtu je asi 40 hráčov 
v mužských kádroch a zvyšok 
tvoria mládežníci a deti. V tých 
najnižších kategóriách, kde sú 
deti štvorročné až sedemročné, 
ich primárne neučíme hrať 

futbal, ale najmä pestujeme 
záujem o futbal, vzťah k futbalu 
a klubu, aby potom, keď už 
prejdú do tréningovej rutiny 
vo vyšších kategóriách, ich to 
stále bavilo a chceli sa zlepšovať.

Čo všetko sa klubu poda-
rilo za posledných 6 rokov 
odkedy je vo vedení váš tím?

Od nášho nástupu sme 
stabilizovali mládež, ktorá sa 
strojnásobila. V každej mládež-
níckej kategórii máme A a B 
mužstvo, pričom v A-čkach 
sa snažíme ísť cieľom kvality 
a  vyžaduje sa určitý prístup 
a  podpora aj od rodičov. 
Momentálne sa nám darí napĺ-
ňať myšlienku, že mužský 
káder tvoria najmä hráči, ktorí 
prešli naším klubom, teda 
prišli z dorasteneckej kategó-
rie k mužom, alebo sú to hráči, 
ktorí vo svojej kariére boli 
v našom klube, majú k nemu 
vzťah a vedia mu teda odovzdať 
viac ako hráč z  iného kraja, 
okresu či mesta.

V rámci klubu sme naštar-
tovali webstránku a  sociál- 
ne siete facebook a  instag-
ram, kde pridávame stále 
nové príspevky. Významným 

krokom bolo spojenie sa nášho 
klubu s grinavským futbalo-
vým klubom v júli 2020, kde 
sme získali nový priestor na 
tréningy, keďže na ihrisku 
na Komenského by sme sa 
už nepomestili a nemohli by 
sme prijímať nových členov. 

V Grinave sú skvelí ľudia, ktorí 
sa starajú o areál. Celé to tam 
doslova ožilo a každý deň sa tam 
kope do lopty. Naše príprav-
kárske družstvá a  mužské 
B-čko trénujú a hrajú zápasy 
v  Grinave, kde majú väčší 
priestor. Zvýšila sa tiež úroveň 

trénerov, ktorí sú po väčšine 
licencovaní, vzdelávajú sa ďalej 
a chcú napredovať. Dali sme si 
vypracovať koncepciu tréno-
vania, ktorá sa pomaly aplikuje 
do nášho tréningového procesu. 
Keď deti skončia dorasteneckú 
kategóriu, mali by vedieť 

všetko, čo patrí k príprave hráča 
v mládežníckych kategóriách. 
Prešli sme aj inováciou rôznych 
pomôcok na futbal. Postupom 
času sme nábor detí museli 
zmeniť na výber, keďže záujem 
o futbal je extrémny.

Ako je to s detskými 
talentmi? Je ich v Pezinku 
dosť ?

Množstvo našich hráčov 
prešlo do iných klubov ako 
FC Spartak Trnava, ŠK Slovan 
Bratislava, FK Inter Bratislava 
a FC Petržalka. Naším poslaním 
je, aby sme podporili tých, ktorí 
kvalitatívne prerástli náš klub, 
aby sa do týchto klubov posu-
nuli. Všetci títo hráči si zaslúžia 
náš obdiv a našu podporu.

Aké má PŠC Pezinok 
ciele a vízie do budúcnosti?

Naším prvým cieľom 

je začať prestavbu areálu na 
Komenského ulici. Počas 
pandémie sme naň nechali 
vypracovať projekt, ktorý 
je rozdelený na viacero fáz. 
Plánujeme požiadať o  dotá-
ciu od futbalového zväzu, 
ktorý by mal dostať podporu 

od vlády Slovenskej republiky 
určenú pre amatérske futbalové 
kluby v okresných mestách. 
Verím, že sa nám areál podarí 
niekedy obnoviť. Keď zrea-
lizujeme prvú fázu projektu, 
chceme zvýšiť počet tréningov 
pre mládež a s dorasteneckými 
mužstvami vybojovať postup 
do vyššej súťaže, do 2. ligy.

V PŠC pôsobíte roky. 
Aký je váš najkrajší zážitok 
v z tohto klubu?

Najväčší zážitok mám práve 
z osláv storočnice, ktoré boli 
nedávno a boli pre mňa veľmi 
emotívne. Oceňovali sme ľudí, 
ktorí sa podieľali na rozvoji 
klubu. Bolo mi cťou stáť pred 
týmito viac ako 30-timi ľuďmi 
a  pozerať sa na nich. Všetci 
z nich tvorili históriu klubu 
a robili tú istú prácu ako ja. Pre 
mňa sú ale najkrajšie momenty 
spojené s  trénovaním. Keď 
preberiete trénovanie kategórie 
ako ja pred troma rokmi. Začal 
som trénovať družstvo U11, 
teda desaťročné deti. Teraz po 
dvoch až troch rokoch vidíte, 
ako sa zlepšujú, posúvajú, ako 
rastú nielen futbalovo, ale aj 
osobnostne. To sú tie najkrajšie 
pocity, lebo hlavným poslaním 
nášho klubu je vychovávať deti, 
ktoré chcú robiť šport a nechcú 
sa flákať po uliciach. Skvelý 
pocit je, keď vidíte dieťa, ktoré 
ste trénovali alebo prešlo naším 
klubom pod vedením iných 
klubových trénerov, a zrazu je 
v mužskom A tíme v základnej 
zostave. To je ten krásny pocit, 
prečo to všetci robíme, kvôli 
tým krásnym emóciám, ktoré 
nám futbal prináša.

Daniela malíkOVá, foto: Pšc PezinOk a PaVOl klamO

PEZINČAN

HYPOTÉKY
POISTENIE
FINANCIE

NOVÉ SÍDLO

Radničné nám.45/3 - Pezinok 

NOVÉ SÍDLO

Radničné nám.45/3 - Pezinok 

127 x 78 mm

83 x 56 mm

Pezinský futbalový klub PŠC Pezinok oslavoval v roku 2021 sto rokov 
od svojho založenia. Pre opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa 
oslavy tohto jubilea presunuli až na august 2022. O tom, čo všetko sa 
futbalovému klubu podarilo, čo sú jeho priority a či je v Pezinku dosť 
talentov, sme sa rozprávali s predsedom klubu Ernestom Mészárosom. 

Ernest Meszáros

Storočnica

Tréningový proces

- ŠPORt -


