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Vedierka na olej určené pre obyvateľov rodinných domov a košíky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad s príslušenstvom si  
stále môžete vyzdvihnúť v klientskom centre na prízemí Mestského úradu v Pezinku. Doteraz si po ne prišlo len 15% obyvateľov Pezinka. 
Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta v časti životné prostredie - nakladanie s odpadmi a na telefónnom čísle 033/ 6901 007. 

… rýchla správa
vedierka a košíky

peziNok kÚpil 
kÚriu GrüNfeld

Primátor mesta Pezinok Igor Hianik podpísal vo štvrtok 20. októbra 2022 
zmluvu na prevod majetku kúrie Grünfeld od jej doterajšieho majiteľa do 
rúk mesta. Cena predstavuje sumu 800 000 €. Kúpu schválilo mestské 
zastupiteľstvo uznesením č. 1-245-255 na svojom rokovaní 6. októbra 2022.

Niekoľkoročné snahy 
mesta a  aktivistov z  OZ 
Občianska iniciatíva Grinava 
o kúpu kúrie Grünfeld boli 
úspešné. Vedenie Pezinka sa 
s aktuálnym majiteľom Štefa-
nom Schmidtom dohodlo na jej 
predaji. Finančné prostriedky 
na kúpu pochádzajú z rezerv-
ného fondu mesta, zatiaľ budú 
uložené v úschove u notára, až 
kým neprebehne zápis kúrie 

ako majetku samosprávy do 
katastra nehnuteľností. Na 
sanáciu budovy využije Pezi-
nok vlastné zdroje, na opravy 
sa pokúsi získať granty.

„Veľmi ma teší, že sa nám 
podarilo získať takú dôležitú 
stavbu. Zúčastnil som sa na 
zložitých rokovaniach a odolal 
viacerým externým vplyvom, 
aby sa nám tento krok poda-
ril. Chceme kúriu zachovať 

a  prezentovať prostredníc-
tvom nej historické hodnoty,“ 
vysvetlil primátor mesta Igor 
Hianik.

Predstáv o tom, čo by sa 
mohlo v kúrii po jej záchrane 
urobiť, je niekoľko. Gabriela 
Rusnáková z OZ Občianska 
iniciatíva Grinava ich zopár 
pomenovala:

„Naše predstavy o budú-
com využití by som v struč-
nosti opísala ako niečo medzi 
veľkou Cvernovkou v Brati-
slave a malým Schaubmaro-

vým mlynom na Cajle. Už 
počas rekonštrukčných prác 
môžu v pivniciach prebiehať 
výstavy a prezentačné akcie 
pezinských vinárov. Veľko-
rysý objekt stodoly – pajty 
by mohol slúžiť napríklad ako 
komorné javisko s hľadiskom 
s kapacitou okolo 100 ľudí. 
Postupne by sa mohol vyví-
jať aj exteriérový priestor pre 
spoločné aktivity verejnosti 
v Pezinku a jeho okolí, ktorý 
je využiteľný prakticky hneď.“

Kúria Grünfeld bola v roku 

2019 navrhnutá a  zaradená 
odbornou komisiou Medzi-
národnej rady pre pamiatky 
a sídla (ICOMOS) so sídlom 
v  Paríži do nominácie na 
ohrozenú pamiatku roka. 
Ministerka kultúry Slovenskej 
republiky v rámci preskúma-
nia rozhodnutia mimo odvo-
lacieho konania rozhodnutím 
číslo MK-7715/2022-110/3462 
zmenila výrok Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky 
– sekcie kultúrneho dedičstva 
tak, že zrušila rozhodnutie 
Pamiatkového úradu č. PUSR-
2018/1217-16/62030/KIR zo 
dňa 31.07.2018, ktorým bol 
zamietnutý návrh na vyhláse-
nie kúrie za národnú kultúrnu 
pamiatku, a  vec vrátila na 
nové prejednanie a rozhod-
nutie, konštatujúc absenciu 
jeho odôvodnenia v súlade so 
zákonom.

Objekt mlyna a pivovaru, 
ktorý bol súčasťou rozsiahleho 
hospodárskeho komplexu 
známeho pod názvom Majer 
Grünfeld, predstavuje pôvodne 
kuriálne ranorenesančné sídlo. 
V prameňoch sa spomína už 
v  roku 1522 ako kamenná 
kúria s mlynom a vinohradmi.

daNiela malíková, foto: eduard zvarik
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výsadBa lipy 
strieBristeJ 
A TRVALIEK NA 
HoluByHo ulici

text a foto: martiNa veselá

Jeseň je najideálnejším 
obdobím pre výber a rozši-
rovanie novej zelene v meste. 

Samospráva zrealizovala na 
Holubyho ulici pred byto-
vými domami číslo 44 – 52 

výsadbu nových stromov 
a trvaliek. Vysadilo sa 10 kusov 
lipy striebristej. „Jedná sa o 10 
ks drevín s obvodom kmeňa 35 
– 40 cm, ktorý je omnoho väčší, 
ako sme boli doteraz zvyk-
nutí. Pezinčanom na Holubyho 
ulici chceme vytvoriť zelený 
priestor a vrátiť zeleň, ktorá sa 
z dôvodu budovania cyklochod-
níka musela vyrúbať,“ vysvetlil 
Róbert Láska, vedúci referátu 

životného prostredia. Záro-
veň zamestnanci MsÚ Pezi-
nok vysadili 190 trvaliek. 
Medzi vysadené rastliny patria 
kocúrnik záhradný, rozmarín 
lekársky, kavyľ, rozchodník 
nachový, rudbekia žiarivá, 
šalvia hájna, okrasný cesnak, 
metlica trsnatá a  perovskia. 
Dosádzať sa ešte budú cibuľo-
viny, vďaka ktorým na jar ulica 
ožije pestrými farbami.

- SAMOSPRÁVA -

dotácie 
mesta peziNok 

Na rok 2023

Do 30. novembra 2022 
môžu občania požiadať 
o pridelenie účelových dotácií 
z rozpočtu mesta Pezinok na 
rok 2023. Dotované sú oblasti 
– sociálna pomoc, kultúra, 
šport, životné prostredie. 
Podmienkou prijatia žiadosti 
sú vyrovnané záväzky voči 
mestu Pezinok, 10 % spolu-
financovanie činnosti / 
projektu žiadateľom a použi-
tie prostriedkov v roku 2023.

text: redakcia

Mesto môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanove-
ných vo VZN č.8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 
a VZN č.5/2021 len na podporu všeobecne prospešných 
služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. Predmet 
činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu 
požaduje. O poskytnutie môže požiadať fyzická osoba – 
podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania, 
alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo právnická 
osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta 
Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezi-
nok.

Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe 
písomnej žiadosti s povinnými prílohami:
• doklad o pridelení IČO
• doklad o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvr-

denie banky o vedení účtu, alebo bankový výpis nie starší 
ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), 
že majiteľom účtu je žiadateľ

• stanovy
• doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa
• u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.

Uvedené prílohy, okrem bankového výpisu, predkladá 
žiadateľ, len ak žiada o dotáciu prvý raz, ak došlo k zmene 
v údajoch alebo ak od podania poslednej žiadosti uplynuli 
3 roky.

Žiadateľ predkladá žiadosť na každý projekt osobitne 
v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých poža-
dovaných príloh s označením oblasti podpory.

Ak žiadateľ podáva viacero žiadostí v jednom rozpočto-
vom období v rovnakej oblasti, druhá a každá ďalšia žiadosť 
už nemusia obsahovať prílohy.

Tlačivo žiadosti o dotáciu mesta Pezinok je k dispozícii 
v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok 
a na stránke mesta.

Žiadosť je potrebné zaslať alebo odovzdať do 30. 
novembra 2022 na adresu:

Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 
Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky poda-
teľne.

mesto rekoNštruuJe 
požIARNu zbRojNIcu

Strecha požiarnej zbroj-
nice na Mladoboleslavskej 
ulici bola v havarijnom stave. 
Rekonštrukcia sa začala v prie-
behu septembra tohto roka. 
Vzhľadom na to, že budova je 
pamätihodnosťou mesta Pezi-
nok a  rekonštrukcia strechy 
súvisí s domurovaním hradieb, 
ktoré sú národnou kultúrnou 
pamiatkou, jej obnova prebieha 
pod kontrolou Krajského 
pamiatkového úradu a mest-
ského múzea.

Rekonštrukciu realizuje 
víťaz verejného obstaráva-
nia GENESIS POZEMNÉ 
STAVBY, s.r.o. v  hodnote 
takmer 200 000 eur s DPH. 
Obnova je financovaná z mest-
ského rozpočtu. Súčasťou 
stavebných prác bude okrem 
obnovy strechy a nosnej streš-
nej konštrukcie aj výmena časti 
elektroinštalácie, doplnenie 

vzduchotechniky pre odsávanie 
plynov vozidiel a domurovanie 
hradobného múru. Ukončenie 
prác je naplánované na začia-
tok budúceho roka. Po kolau-
dácii bude stavba odovzdaná do 
užívania Dobrovoľnému hasič-
skému zboru v Pezinku.

Budova požiarnej zbroj-
nice bola postavená v  roku 
1927. Isté obdobie v nej bola 
predajňa nábytku a doplnkov, 
neskôr lekáreň spolu s predaj-
ňou obuvi, až kým sa jej vrátila 
jej pôvodná funkcia požiarnej 
zbrojnice.

Požiarna zbrojnica počas rekonštrukcie

Výsadba trvaliek na Holubyho

daNiela malíková, foto: martiNa veselá



PEZINČANmesto
PEZINOK
október 2022

3.
strana

pEzINČAN pETER FEDER 
získal ceNu HudoBNéHo 
foNdu

Koncom septembra sa 
odovzdávali ceny Hudob-
ného fondu za rok 2022 za 
významné výkony a dlho-
ročný prínos v  oblasti 
vážnej hudby, folklóru, 
džezu, dychovej a popu-
lárnej hudby.

Tento rok sa laureátom 
Ceny Karola Pádivého 

stal člen DH Grinavanka 
Peter Feder. Získal ju za 
rozvoj dychovej hudby 
na Slovensku a za tvorbu 
a  prezentáciu dychovej 
hudby malokarpatského 
regiónu.

Srdečne blahoželáme 
a prajeme ďalšie úspechy 
do budúcnosti.

- SPektRuM -

Mesiac október je od roku 
1990 vyhlásený za Mesiac úcty 
k  starším. V  tomto období 
si pripomíname, aké dôle-
žité je vážiť si a ctiť starších 
ľudí. Mesto Pezinok pri tejto 
príležitosti usporiadalo 20. 
októbra podujatie pre senio-
rov s  názvom Úcta k  star-
ším. Seniori mali možnosť 
stretnúť svojich rovesníkov, 
porozprávať sa a dať si víno 
či chlebíček, dobre sa zaba-
viť a dokonca si aj zatanco-
vať. K zábave a do tanca hrala 
skupina Hergottovci.

SENIoRI V poHYbE

Seniori v Zariadení opatro-
vateľskej služby na Komenského 
ulici zažili 4. októbra vďaka 

spolupráci s občianskym zdru-
žením Seniori v pohybe krásny 
deň plný pohybových aktivít. 
Seniori mali možnosť vyskúšať 
si hru boccia, ktorá je podobná 
hre pétanque a spočíva vo vrhaní 
loptičiek k cieľu, kroket či nordic 

walking. Úsmev na tvárach im 
určite svojím vystúpením vyča-
rili aj škôlkari z MŠ Bystrická. 
Na záver boli tí najlepší ocenení 
peknými cenami, ktoré 
odovzdala zástupkyňa primátora 
Mária Wagingerová.

text: redakcia, foto: JeNa šimkovátext a foto: 
martiNa veselá

text a foto: martiNa veselá

peziNok si uctil 
staršícH

Peter Feder na odovzdávaní cien Hudobného fondu

Peter Feder
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- SPektRuM -

Bra� slavská župa modernizuje školské športoviská
Kvalitu škôl odráža nielen ponuka vzde-
lávania, ale aj prostredie. Preto sa Bra� -
slavský samosprávny kraj (BSK) sústre-
ďuje na modernizáciu škôl. Týka sa to 
aj vnútorných či vonkajších športovísk, 
ktoré župa postupne revitalizuje. 

Novým atle� ckým štadiónom sa naj-
novšie pýši Spojená škola na Ostredko-
vej ulici v Bra� slave. Zrevitalizovaním 
starého ihriska za takmer 400 � síc eur 
vznikol moderný atle� cký štadión, kto-
rý má rovnakú vybavenosť ako veľké 
atle� cké štadióny. K dispozícii je bežec-
ký ovál so štyrmi dráhami. Súčasťou je 
aj ihrisko pre skok do diaľky, do výšky, 

trojskok s pieskovými doskočiskami, ako 
aj ihrisko pre vrh guľou, hod oštepom, 
diskom a kladivom. Areál je prispôsobe-
ný predovšetkým potrebám športovej 
školy, ale poslúži aj verejnos�  vo vyhra-
dených hodinách. 

Nový mul� funkčný športový areál majú 
aj žiaci Strednej zdravotníckej školy 
na Záhradníckej v Bra� slave. Za vyše 
170 000 eur má komplet nové vonkaj-
šie ihrisko s altánkom a zrekonštruova-
nú vnútornú telocvičňu. Mul� funkčný 
športový areál vo dvore školy je nano-
vo kompletne vybudovaný. Má nový 
povrch či mobiliár, teda lavičky, stoly, 

odpadkové koše a altánok, ktorý môže 
slúžiť aj ako externá učebňa. Župa kládla 
dôraz aj na zelené opatrenia, ktoré po-
máhajú v boji pro�  zmene klímy.

Novostavbou tanečnej sály so šatňami 
a sociálnym zariadením sa môže po-
chváliť konzervatórium Evy Jaczovej 
v Bra� slave. Pozostáva z tanečnej sály 
a tvorí dominantu novo navrhovanej 
budovy. Tento objekt je situovaný na 
pôvodnom asfaltovom ihrisku, ktorý ne-
bol využívaný a na prepojenie s pôvod-
nou budovou slúži prepojovacia chodba 
so schodiskom. Celková výška inves� cie 
dosiahla takmer 300 000 eur. 

„V modernizácii športovísk plánujeme po-
kračovať. Pripravených máme viacero pro-
jektov.  Na Strednej priemyselnej škole elek-
trotechnickej na Zochovej v Bra� slave pre-
budujeme existujúcu športovú plochu na 
mul� funkčné ihrisko s basketbalovými košmi 
a plochou pre loptové hry. Nové mul� funkč-
né ihrisko dostane aj Gymnázium J. Papán-
ka na Vazovovej v Bra  slave. Na Strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej Karola 
Adlera v Bra� slave zase vznikne mul� funkč-
ný športový areál. Súčasťou bude atle� cký 
ovál, futbalové ihrisko s tribúnou, rozbežisko 
so skokom do diaľky, guliarsky sektor, work-
outové ihrisko, lezecká stena, či oddychová 
zóna,“ uviedol Juraj Droba, predseda BSK.

IN
Z

ER
C

IA

JeseNNo-zimNý celomestský 
SwAp SA TEšIL VEľKému záujmu

Po dvoch úspešných swapoch na jar a v lete sa 
v priestoroch Domu kultúry Pezinok usporiadala 
ďalšia výmena oblečenia. Mesto pri organizácii 
opäť spolupracovalo so spoločnosťou Ekocharita 
a množstvom dobrovoľníkov.

mária WaGiNGerová, foto: martiNa veselá

Počas dvoch dní sa vyzbie-
rali viac ako 2 tony obleče-
nia. Do výmeny sa zapojilo 
skoro 400 ľudí. Zaujímavos-
ťou jesenno-zimného swapu 
bolo, že meniť oblečenie 
prišli nielen dámy, ale aj veľa 
pánov. Súčasťou podujatia boli 
aj tvorivé dielničky pre deti, 
ktoré zastrešila Beáta Bobulová, 
autorka a majiteľka sociálneho 
podniku Drevenô koliesko, 
ktorý pomáha jednorodičov-
ským rodinám. Práve na tomto 
podujatí sa začala spolupráca 

medzi jej sociálnym podnikom 
a spoločnosťou Ekocharita na 
využití textilu pri ozdobovaní 
dreveného kolieska.

Chcela by som sa veľmi 
pekne poďakovať Marte Kuná-

kovej zo spoločnosti Ekocharita, 
Pezinskému kultúrnemu centru, 
všetkým dobrovoľníkom, 
mladým ľuďom z  Mladých 
SaSkárov, študentom pezin-
ského gymnázia a ostatným, 

ktorí pomohli s  prípravou 
a samotnou realizáciou akcie. 
Celomestský swap si získava 
čím ďalej tým viac priaznivcov, 
a preto sa už teraz teším na jeho 
jarné pokračovanie.

Záujem Pezinčanov o 2. celomestský swap bol obrovský
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aNdrea mozolová – aJamo ateliér: 
miluJem eNerGiu farieB

„Milujem energiu farieb. 
Moje obrazy sú žiarivé, 
vyžaruje z nich teplo a ener-
gia. Niekedy sa môže zdať, 
že na mojom obraze je lúka, 
a v skutočnosti predstavuje rande 
dvoch ľudí, ktoré je v obraze 
v  podstate skryté,“ hovorí 
Andrea Mozolová.

Na svoje obrazy používa 
akryl s  rôznymi kombiná-
ciami ako hmoty, pasty, gély 
a piesok pre dosiahnutie 3D 

efektu. Jej diela sú plné opti-
mizmu a pozitívnej energie, 
ktorú prinášajú i do interiéru, 
kde sa nachádzajú. Umením 
a sviežim životným nábojom 
dýcha celý ateliér maliarky. 
Môžete ho navštíviť aj vďaka 
kurzom maľovania pre deti 
i dospelých, ktoré vedie už 
10. rok v Pezinku. Nájdete 
ho v priestore plného pokoja 
a inšpirácie na Hrnčiarskej za 
bránou hradieb v Pezinku.

mEKA: jA SI mAľujEm môj VLASTNý šTýL

„Niektorí učitelia mi na 
škole povedali, že je dobré, že 
som nešla na akadémiu umenia, 
pretože som tak nebola ovplyv-
nená svojím pedagógom. Ja si 
maľujem môj vlastný štýl,“ 
hovorí Meka.

Inšpiruje ju príroda, 
hory, kopce, kvetiny a tiež 
kombinovanie farieb podľa 
svojho aktuálneho pocitu. 
Na jej obrazoch sa prelínajú 
prírodné motívy s abstrakt-

nými prvkami. Ako sama 
hovorí: „Je tam vždy aj niečo 
skryté.“ Maľuje akrylovými 
farbami tzv. metódou thick 
paint, teda maľba nahrubo.

„Na plátno nanášam hrubé 
vrstvy akrylovej farby pomocou 
špachtle. Farby ale nemiešam do 
seba, sú to oddelené plochy, aby 
mi tam vznikla harmónia, ktorú 
chcem,“ vysvetľuje Meka.

Okrem maľovania obra-
zov organizuje aj kurzy 
maľovania, na ktoré prichá-
dzajú do jej ateliéru v Dome 
kultúry v  Pezinku ľudia 
s  jasnou predstavou, čo by 
chceli vytvoriť, a po pár hodi-
nách odchádzajú s ich vlast-
ným dielom, často s  poci-
tom, že sa im podarilo niečo 
neskutočne čarovné.

- SPektRuM -

Farebné obrazy s odkazom. 
Aj tak by sa dala nazvať tvorba 
Andrey „Ajky“ Mozolovej. Umeniu 
sa venuje od detských čias, kedy 
navštevovala základnú umeleckú 
školu. Inšpiráciu pre svoje diela 
čerpá vo farbách a náladách 
života a prírody – k jej obľúbeným 
témam patria vzťahy dvojíc, ich 
energia, žena, energia z prírody, 
zvieratá, lúky.

daNiela malíková, foto: mIRoSLAV bEňo

daNiela malíková, foto: JakuB kovalík, miroslava kapišiNská, aNdrea park

Ateliér AJAMO

Marcela „Meka“ Klimeková bola umelecká duša od detstva. V čase, 
keď sa rozhodovala ísť na vysokú školu, nemala toľko odvahy na to, 
aby skúsila akadémiu umení. Preto sa rozhodla študovať interiérový 
dizajn na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Meka vo svojom ateliériIsland

Nízke Tatry II.

Tanec s lúkouAjka Mozolová
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EuRópSKY DEň 
Jazykov

Tak ako ani po minulé 
roky, ani tento školský rok 
sme neobišli významnú akciu 
cudzích jazykov - Európsky 
deň jazykov, ktorý sa každo-
ročne pripomína 26. septembra.

Na pôde telocvične sa stretli 
žiaci 4. - 8. ročníkov, aby mohli 
na 5 vyučovacích hodín opustiť 
budovu ZŠ Orešie a vycesto-

vať do európskych metropol - 
Talianska, Francúzska, Veľkej 
Británie, Nemecka, Rakúska, 
Chorvátska či Grécka. Sprie-
vodcov im tentokrát nerobili 
učitelia cudzích jazykov, ale 
najstarší žiaci na škole - devia-
taci. Počas cesty si stihli zahrať 
súťažné kvízy, ochutnať európ-
ske špeciality, maľovať na tvár, 
zdolať školu viazania kravaty 
a iné aktivity. Ak ste nejakú 
z  menovaných krajín ešte 
doposiaľ nenavštívili, cestujte 
spolu s nami aspoň prostredníc-
tvom obrazovej prílohy.

Veľké poďakovanie patrí 
žiakom 9. ročníka za kvalitné 
prezentácie a krásne zvládnutie 
celého dňa.

revolutioN traiN 
zASTAVIL V pEzINKu 
V STREDu 19.10.2022

Revolučná primárna protidrogová prevencia 
naložená v šiestich strieborných obrnených vagó-
noch – to sú 4 kinosály, 8 interaktívnych miest-
ností a v nich príbeh, aké ľahké je prepadnúť 
drogám a ako ťažko je sa závislosti zbaviť.

Revolučný vlak zastavil na 
vlakovej stanici v Pezinku už 
v stredu 19.10.2022 od 8:00 
h a zdrží sa do 18:00 h. Vstup 
pre médiá bude od 8:00 h do 
11:00 h. Oficiálne otvorenie 
je plánované na 9:00 h s VIP 
hosťami.

C ie ľom v l akového 
programu REVOLUTION 
TRAIN je prostredníctvom 
zapojenia ľudských zmys-
lov zapôsobiť na návštevníka 
a inšpirovať ho k pozitívnym 
životným voľbám. Sú tu pred-
stavené mechanizmy, ktorými 
drogová závislosť vzniká, až 
do dôsledkov, ktoré v živote 

závislého čakajú. Vďaka zapo-
jenia do reálneho príbehu, 
emotívnym situáciám a inte-
raktívnemu prístupu dokáže 

program zaujať a vytvoriť tak 
priestor na premýšľanie nad 
nebezpečím legálnych a nele-
gálnych drog.

Program trval 90 minút a je 
určený pre školské skupinky 
(od 12 do 17 rokov), ako aj pre 
širokú verejnosť (od 10 rokov). 
Vítaní sú aj rodičia, pretože 
náznaky užívania drog sa obja-
vujú už u detí vo veľmi nízkom 
veku. Rodič si závislosť u dieťaťa 
dlho nemusí všimnúť, a nako-
niec môže byť neskoro.

Záujem o  REVOLU-
TION TRAIN bol taký veľký, 
že program si v Pezinku už 
vopred rezervovali základné 
školy z mesta Pezinok, ale aj 
okolitých dedín až do večer-
ných hodín, čo nás veľmi teší 
a  veríme, že vlak splnil ich 
očakávania.

Vlak REVOLUTION 
TRAIN navštívil už viac 
ako 200 miest v  Čechách, 
na Slovensku a  v  Nemecku 
a projekt navštívilo viac ako 
200-tisíc ľudí.

Projekt dlhodobo podpo-
ruje Národná protidrogová 
centrála. Podporu a  záštity 
projektu udelili Policajný prezi-
dent PČR, Ministerstvo vnútra 
SR a minister zdravotníctva ČR. 
Veľkou podporou sú pozitívne 
reakcie detí a pedagógov, ktorí 
sa programu zúčastnili.

Odkaz na trailer:
• https : / /www.youtube.

c o m / w a t c h ? v = n _
a5N6Qxo8U&t=23s

• http://www.revolutiontrain.
cz/v2/

- SPektRuM -

ÚSpEšNoSť jE pRE 
všetkýcH

text a foto: JaNa Huláková

Koncom minulého škol-
ského roka 2021/22 sa nám 
podarilo získať novú pomôcku 
do učebne fyziky. Ide 
o magnetickú tabuľu s dopln-
kami na demonštrovanie účin-
kov sily a vytvorenie jednodu-
chých mechanických strojov 
s využitím sily. Pomôcka je 
výborný pomocník pre žiakov 
s poruchami učenia a taktiež 
pre mladších žiakov, pretože 
im pomáha pochopiť mecha-
niku dejov tým, že dieťa vie 
predmet uchopiť, vyskúšať si 
ho, zostrojiť ho či overiť jeho 
funkčnosť. Takže o javoch sa 
neučí len pomocou obrázkov, 
ale situácie dokáže modelovať.

Deti na krúžku Mladý 
fyzik (tento školský rok pokra-

čuje krúžok pod názvom 
„A je to!“) si pripravili experi-
menty, ktoré následne ukázali, 
vysvetlili šiestakom. A že ich 
šiestaci nešetrili, možno vidieť 
na fotkách. Mali veľa otázok 
a nápadov, ako vylepšiť dané 
stroje.

Pomôcku plánujeme využiť 
aj počas aktivity Deň roves-
níckeho učenia, ktorý pripra-
vujeme začiatkom novembra. 
Pozývame aj rodičov a starších 
súrodencov: Príďte sa pozrieť, 
čo všetko dokážeme!

Využitie magnetickej 
tabule na jednoduché mecha-
nické stroje a aktivity s ňou 
súvisiace môžeme realizo-
vať vďaka finančnej podpore 
Nadácie ZSE. Ďakujeme.

pEzINSKý STRApEc A 50. 
VýRoČIE KLubu KST pETAN

Súťaž v tanečnom športe Pezinský strapec je neodmysliteľnou 
súčasťou pezinskej kultúrnej jesene. Tento rok bol spojený s oslavami 
a galaprogramom k 50. výročiu založenia klubu KST PETAN. Išlo o už 
47. ročník tanečnej súťaže, ktorá sa konala v dňoch 15. – 16. októbra 2022 
v dome kultúry. Tradične nechýbali ani domáce tanečné talenty.

Súťaž sa teší veľkému záujmu z hľadiska 
súťažiacich, ale aj divákov. V sobotu sa 
konal Slovenský pohár, kde sa pezinskí 
tanečníci z KST PETAN Pezinok pri TC 

CHARIZMA umiestnili nasledovne:
• Ktg. SP JUN LATINO: 1. miesto: 

Viktória Polláková – Marco Kmeťka
• Ktg. SP JUN STT: 1. miesto: Viktória 

Polláková – Marco Kmeťka
• Ktg. Junior II D STT: 3. miesto: Nela 

Klinčoková – Adrian Horváth

V nedeľňajších kategóriách sa v bodo-
vacích súťažiach darilo Pezinčanom:
• Ktg. Junior I C STT: 3. miesto: Miriam 

Novysedláková – Dominik Myslík
• Ktg. Dospelí B STT: 2. miesto: Vanessa 

Butorová – Igor Dobrotka

• Ktg. Dievčatá Junior I Bronz Štandard: 
2. miesto: Natálka Gnojčáková

• Ktg. Dievčatá Junior I Bronz LATINO: 
2. miesto: Natálka Gnojčáková

• Ktg. Dievčatá Deti II Bronz Štandard: 
2. miesto: Dorota Fusková

EVA bELADIČoVá foto: martiNa veselá

Učebná pomôcka – magnetická tabuľa

Európsky deň jazy-
kov na ZŠ Orešie

text a foto: martiNa veselá

text a foto: 
moNika lovašová, 
zš A mš oREšIE
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- kultúRA -

kino
StReDA 2. 11.
19:30  trojuholník smútku – 

 Pezinský Fk 
ŠVE,FRA 2022, dráma, 
142´, ČT, 15+, 5€

ŠtVRtOk 3. 11.
19:30  Buko 

ČR,SR 2022, dráma, 
komédia, 112´, OR, 12+, 
6€

PiAtOk 4. 11. 
19:30  Black Adam 

USA 2022, akčný, dobrod-
ružný, 125´, ST, 12+, 6€

SOBOtA 5. 11. 
17:00  Princ Mamáčik 

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

SOBOtA 5. 11.
19:30  Čierne na bielom koni 

SR 2022, komédia, 94´, 
OR, 15+, 6€

utOROk 8. 11. 
19:30  identita eS 

ČR,SR 2022, dokument, 
118´, OR, 12+, 6€

StReDA 9. 11. 
19:30  Černobyľ na kolieskach 

ČR 2022, dokument, 90´, 
ČD, MP, 6€

ŠtVRtOk 10. 11. 
19:30  Arvéd 

ČR,SR 2022, dráma, 120´, 
OR, 12+, 6€

PiAtOk 11. 11. 
19:30  Čierny Panter: Navždy 

 Wakanda 
USA 2022, akčný, sci-fi, 
161´, SD, 12+, 6€

SOBOtA 12. 11. 
17:00  Websterovci vo filme 

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

SOBOtA 12. 11. 
19:30  Za všetkým hľadaj ženu 

ČR 2022, komédia, 105´, 
OR, 12+, 6€

NeDeľA 13. 11. 
19:30  Civilizácia – Dobrá 

 správa o konci sveta 
ČR 2022, dokument, 81´, 
ČD, MP, 6€

utOROk 15. 11.
19:30  Čierny Panter: Navždy 

 Wakanda 3D 
USA 2022, akčný, sci-fi, 
161´, SD, 12+, 7€

StReDA 16. 11.
19:30  Ghost Dog - Cesta 

 samuraja – Pezinský Fk 
USA,FRA 1999, akčný, 
dráma, 116´, ČT, 15+, 5€

ŠtVRtOk 17. 11.
17:00  Princ Mamáčik 

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

ŠtVRtOk 17. 11.
19:30  Amnestie 

SR 2019, dráma, 130´, OR, 
15+, 5€

PiAtOk 18. 11. 
17:30  Snow Film Fest i.blok 

ČR,TAL 2022, outdoor, 
89´, OR, 12+, 6€

PiAtOk 18. 11. 
19:30  Snow Film Fest i.blok 

FRA,NEM 2022, outdoor, 
96´, ČT, 12+, 6€

SOBOtA 19. 11. 
17:00  Malý Winnetou 

NEM 2022, animovaný, 
103´, SD, 7+, 6€

SOBOtA 19. 11. 
19:30  Menu 

USA 2022, horor, triler, 
107´, ST, 15+, 6€

VINáRSKo-oVocINáRSKA šKoLA V ČASE 
pRESíDLENIA z bRATISLAVY Do moDRY 2. ČASť

Moderné metódy sa sledo-
vali aj v  Uhorsku, pretože 
od vinohradníckej produk-
cie ekonomicky záviselo 
veľké množstvo obyvateľ-
stva vo viacerých regiónoch 
krajiny. V  malokarpatskej 
oblasti začali v 70. rokoch 19. 
storočia vznikať vinohrad-
nícke spolky, ktoré svojim 
členom zabezpečovali osvetu 

a  sprostredkovali aj nákup 
amerických podpníkov. Veľmi 
rýchlo sa však prešlo od osvety 
priamo k výchove odborní-
kov. Bol to práve Bratislavský 
vinohradnícky spolok, ktorý 
založil v roku 1884 v chotár-
nej časti Bratislavy „Vierziger“ 
vinohradnícko-záhradnícku 
školu (Oficiálny názov bol 
Uhorská kráľovská vinárska 

a záhradnícka odborná škola 
– Magyar királyi szőlészeti és 
kertészeti szakiskola). Zabezpe-
čil pre ňu pozemok a budovy, 
štát prispieval na platy učite-
ľom. V roku 1902 prevzal štát 
školu do svojej starostlivosti. 
Bola premiestnená do nového 
areálu v blízkosti dnešnej hlav-
nej železničnej stanice, kde 
boli vybudované tri moderné 

pavilónové budovy (architek-
tom bol Gyula Pártos, okrem 
iného autor budovy hlavnej 
pošty na Nám. SNP). V stred-
nom pavilóne sa nachádzali 
učebne, lisovňa, pivnice a byt 
riaditeľa. V druhej budove boli 
byty učiteľov, vincúra, škol-
níka a  izba pre robotníkov. 
V tretej budove sa nachádzal 
druhý byt učiteľa, spálne, byt 
pre kuchárku a slúžku, jedáleň, 
nemocničná izba (pre študen-
tov) a  dielňa. Na pozemku 
školy sa nachádzal dvojhektá-
rový vinohrad, okolo budov 
bol park a ovocný sad. Areál 
školy existuje dodnes, sídli 
v  ňom Ústredný kontrolný 
a  skúšobný ústav poľno-
hospodársky a  nachádza sa 

na Matuškovej ulici. Škola mala 
od mesta Bratislavy prenajaté 
vinice, na ktorých bol vybudo-
vaný tzv. štátny americký vino-
hrad. Dodávaním révy našte-
penej na  americký podpník 
aktívne prispievala k obnove 
poškodených viníc.

Zmeny, ktoré priniesla 
fyloxéra a  iné choroby, boli 
ďalekosiahle. Ovplyvnili 
viaceré zaužívané agrotech-
nické postupy. Pri novej 
výsadbe sa dodržiavala vzdia-
lenosť 90 až 100 cm medzi 
jednotlivými pňami, čo malo 
zabrániť prenosu fyloxéry. 
Pretože po roku 1894 sa stala 
peronospóra trvalou hrozbou 
vinohradníctva, postrek rozto-
kom modrej skalice sa robil už 

pravidelne. Pri práci sa začali 
používať dovtedy nepoznané 
nástroje, ako napríklad vino-
hradnícke nožnice, piestové 
striekačky na chemické 
postreky či na aplikáciu sírouh-
líka, mlynčeky na hrozno, či 
mechanické lisy. V pivniciach 
sa objavili prvé betónové tanky 
na vykvasenie muštu. Zaviedlo 
sa meranie cukru v mušte, čo 
bola novinka typická pre koniec 
19. storočia. Vinárska škola pri 
vyučovaní odporúčala neskorší 
zber hrozna, v malokarpatskej 
oblasti bolo preto na prelome 
19. a 20. storočia typické oberať 
po 10. októbri. Hrozno malo 
priemernú hladinu cukru 
v mušte okolo 18–20 % klos-
terneuburgskej mierky.

V roku 2022 si  pripomíname 100. výročie presíd-
lenia Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej  
z Bratislavy do Modry aj prostredníctvom rozpráva-
nia  Michala Duchoňa.

NeDeľA 20. 11. 
17:00  krokodíl lyle 

USA 2022, animovaný, 
95´, SD, MP, 6€

NeDeľA 20. 11. 
19:30  Cirkus Maximum 

ČR 2022, komédia, 97´, 
OR, 12+, 6€

StReDA 23. 11.
19:30  Diera – Pezinský Fk 

TAL,FRA 2021, dráma, 
93´, ČT, 12+, 5€

ŠtVRtOk 24. 11.
19:30  Michael kocáb: Rocker 

 versus politik 
ČR,SR 2022, dokument, 
102´, OR, 12+, 6€

PiAtOk 25. 11.
19:30  Bones and All 

USA 2022, dráma, horor, 
130´, ST, 15+, 6€

SOBOtA 26. 11. 
17:00  Čiapka 

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

SOBOtA 26. 11.
19:30  Čierny Panter: Navždy 

 Wakanda 
USA 2022, akčný, sci-fi, 
161´, ST, 12+, 6€

NeDeľA 27. 11.
17:00  Neobyčajný svet 

USA 2022, animovaný, 
95´, SD, MP, 6€

NeDeľA 28. 11. 
19:30  Za všetkým hľadaj ženu 

ČR 2022, komédia, 105´, 
OR, 12+, 6€

utOROk 29. 11.
19:30  Grand Prix 

ČR,SR 2022, komédia, road 
movie, 100´, OR, 12+, 6€

mIcHAL DucHoň
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KALENDÁR
PODUJATÍ

NOVEMBER
V PEZINKU

1.11. 2022   I  cintoríny v Pezinku

PAMIATKA ZOSNULÝCH 
Pietna spomienka. Org. Mesto Pezinok. 

6.11. 2022   I  ulice Grinavy

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Org. Aktivity Grinava. 

6.11. 2022 o 19:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

ÚČET
Prebudenie troch kamarátov po „prehýrenej“ noci prináša množstvo nejasných otázok,  
čo sa vlastne stalo a kto to zaplatí. Hrajú: Ady Hajdu, Lukáš Latinák a Róbert Jakab.  
Vstupenky v pokladni DK Pezinok. Viac na www.pkcpezinok.sk 

7.11. 2022 o 19:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

DIVADLO LUDUS: KONVÁLIA
Predstavenie pre verejnosť. Vstupenky k dispozícii na stránkach divadla. 

11.11. 2022   I  Malokarpatské múzeum v Pezinku

FILMOVÝ KVÍZ
Príďte si otestovať svoje znalosti z rôznych filmových tém a žánrov.  
Kvízový večer v múzeu. Viac na www.muzeumpezinok.sk 

11-13.11. 2022    I   Spoločenská sála DK Pezinok

SVÄTOMARTINSKÉ POŽEHNANIE MLADÝCH VÍN
Podujatie ZPVV. Viac na www.zpvv.sk

13.11. 2022 o 16:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok 

HANIČKA A MURKO – Vianočný koncert 
Pesničkovo-divadelné vystúpenie pre malé deti.  

16.11. 2022 o 18:00 hod.   I  dolný foyer a Malá sála DK Pezinok

ARTEFAKTY SOCIALIZMU
Retro výstava predmetov z čias socializmu spojená s premietaním.  
Sprievodný program – piesne Karola Kryla v podaní Pezinčanky Anny Ulrichovej.  

18.-19.11. 2022 od 14.00-21:00 hod.   I  pivnice vinárov na Malokarpatskej vínnej ceste

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC
XXII. ročník podujatia. Hl. org. MVC. Viac na www.mvc.sk 

18.11. 2022 o 17:30 a 19:30 hod.    I  Veľká sála DK Pezinok

SNOW FILM FEST 
Filmy o zimných športoch z celého sveta i z domácej produkcie.   

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. Bližšie informácie o podujatiach získate na www.pezinok.sk,
www.pkcpezinok.sk, alebo v Mestskom informačnom centre.

22.11. 2022 o 19:00 hod.    I  Veľká sála DK Pezinok

DESMOD TEATRO SET 2022
„Ide o špeciálne vystúpenia, v rámci ktorých sú piesne upravované podľa toho, v akom 
duchu sa koncert nesie. Veľmi veľa sa bude improvizovať, takže priamo na mieste vznikajú 
nové skeče, prekvapenia aj brebty. S kapelou robíme fóriky, vyťahujeme ľudí na pódium 
a oni s nami hrajú scénky, je to veľmi vtipné,” hovorí o pripravovanom turné Mário Kuly 
Kollár. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal. 

23.11. 2022 o 19:00 hod.   I   Malá sála DK Pezinok 

ROZHOVORY S ... 
Diskusný večer s osobnosťami mesta Pezinok. Org.: PKC. 

25.11. 2022 o 19:00 hod.  I  Malá sála DK Pezinok

BENEFIČNÝ KONCERT Lions club Pezinok Bozin
Vystúpia: Wet Floor. Org. LC Pezinok Bozin a PKC. 

27.11. 2022 o 08:00 hod.   I  dolný foyer DK Pezinok

VÝMENNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV 
Burza mincí a známok. Viac na www.pkcpezinok.sk 

28.11. 2022 o 19:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

ALŽBETA BÁTHORY 
Muzikál. Príbeh grófky, ktorá sa stala legendou. Skvelé herecké a hviezdne obsadenie.  
Viac na www.pkcpezinok.sk Vstupenky v pokladni PKC a v sieti Predpredaj.sk

30.11. 2022 o 17:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

SMEJKO A TANCULIENKA: Poď von!
Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, Smejkom a Tanculienkou s pesničkami z ich 
posledného filmu Poď von! Účinkuje: Divadlo maska. 

PODUJATIA

VÝSTAVY
4.10.- 7.11. 2022   I  Minigaléria DK Pezinok

MÔJ  VÝTVARNÝ ROK
Výstava insitnej umelkyne Márie Horváthovej z Pezinka.  

21.4. 2022-25.2. 2023   I  Malokarpatské múzeum

AKO SA ŽILO?
Výstava o priblížení života v 4. tisícročí pred Kristom v malokarpatskom regióne.  

10.-30.11. 2022   I  Minigaléria DK Pezinok

PIER PAOLO PASOLINI – MAMA ROMA 
Výstava fotografií z natáčania filmu pri príležitosti 100.výročia narodenia režiséra.

KALENDÁR
PODUJATÍ

NOVEMBER
V PEZINKU

1.11. 2022   I  cintoríny v Pezinku

PAMIATKA ZOSNULÝCH 
Pietna spomienka. Org. Mesto Pezinok. 

6.11. 2022   I  ulice Grinavy

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Org. Aktivity Grinava. 

6.11. 2022 o 19:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

ÚČET
Prebudenie troch kamarátov po „prehýrenej“ noci prináša množstvo nejasných otázok,  
čo sa vlastne stalo a kto to zaplatí. Hrajú: Ady Hajdu, Lukáš Latinák a Róbert Jakab.  
Vstupenky v pokladni DK Pezinok. Viac na www.pkcpezinok.sk 

7.11. 2022 o 19:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

DIVADLO LUDUS: KONVÁLIA
Predstavenie pre verejnosť. Vstupenky k dispozícii na stránkach divadla. 

11.11. 2022   I  Malokarpatské múzeum v Pezinku

FILMOVÝ KVÍZ
Príďte si otestovať svoje znalosti z rôznych filmových tém a žánrov.  
Kvízový večer v múzeu. Viac na www.muzeumpezinok.sk 

11-13.11. 2022    I   Spoločenská sála DK Pezinok

SVÄTOMARTINSKÉ POŽEHNANIE MLADÝCH VÍN
Podujatie ZPVV. Viac na www.zpvv.sk

13.11. 2022 o 16:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok 

HANIČKA A MURKO – Vianočný koncert 
Pesničkovo-divadelné vystúpenie pre malé deti.  

16.11. 2022 o 18:00 hod.   I  dolný foyer a Malá sála DK Pezinok

ARTEFAKTY SOCIALIZMU
Retro výstava predmetov z čias socializmu spojená s premietaním.  
Sprievodný program – piesne Karola Kryla v podaní Pezinčanky Anny Ulrichovej.  

18.-19.11. 2022 od 14.00-21:00 hod.   I  pivnice vinárov na Malokarpatskej vínnej ceste

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC
XXII. ročník podujatia. Hl. org. MVC. Viac na www.mvc.sk 

18.11. 2022 o 17:30 a 19:30 hod.    I  Veľká sála DK Pezinok

SNOW FILM FEST 
Filmy o zimných športoch z celého sveta i z domácej produkcie.   

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. Bližšie informácie o podujatiach získate na www.pezinok.sk,
www.pkcpezinok.sk, alebo v Mestskom informačnom centre.

22.11. 2022 o 19:00 hod.    I  Veľká sála DK Pezinok

DESMOD TEATRO SET 2022
„Ide o špeciálne vystúpenia, v rámci ktorých sú piesne upravované podľa toho, v akom 
duchu sa koncert nesie. Veľmi veľa sa bude improvizovať, takže priamo na mieste vznikajú 
nové skeče, prekvapenia aj brebty. S kapelou robíme fóriky, vyťahujeme ľudí na pódium 
a oni s nami hrajú scénky, je to veľmi vtipné,” hovorí o pripravovanom turné Mário Kuly 
Kollár. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticketportal. 

23.11. 2022 o 19:00 hod.   I   Malá sála DK Pezinok 

ROZHOVORY S ... 
Diskusný večer s osobnosťami mesta Pezinok. Org.: PKC. 

25.11. 2022 o 19:00 hod.  I  Malá sála DK Pezinok

BENEFIČNÝ KONCERT Lions club Pezinok Bozin
Vystúpia: Wet Floor. Org. LC Pezinok Bozin a PKC. 

27.11. 2022 o 08:00 hod.   I  dolný foyer DK Pezinok

VÝMENNÉ STRETNUTIE ZBERATEĽOV 
Burza mincí a známok. Viac na www.pkcpezinok.sk 

28.11. 2022 o 19:00 hod.   I  Veľká sála DK Pezinok

ALŽBETA BÁTHORY 
Muzikál. Príbeh grófky, ktorá sa stala legendou. Skvelé herecké a hviezdne obsadenie.  
Viac na www.pkcpezinok.sk Vstupenky v pokladni PKC a v sieti Predpredaj.sk
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Aktuálny 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.
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Kalvária (lat. Calvaria – miesto 
lebiek, hebrejsky Golgota) znamená 
podľa evanjelií miesto ukrižo-
vania Ježiša z Nazaretu v Jeru-
zaleme a v duchu jeho učenia 
symbolizovala jeho smrť ako akt 
vykúpenia ľudstva. V našom stre-
doeurópskom priestore sa začali 
kalvárie stavať v priebehu 17. 
storočia. Ich výstavba sa realizo-
vala zväčša na návrší alebo svahu 
a býva často doplnená súborom 
Kristových zastavení, ktoré sú 
často architektonicky rôzno-
rodé. Spočiatku bolo zastavení 
12, neskôr sa ich počet zvýšil 
na 14. Posledným zastavením 
býval buď kostol, alebo Kristov 
hrob. Na Slovensku bolo najviac 
kalvárií postavených v druhej 
polovici 18. storočia – v období 
baroka – a vo veľkej miere sa 
spájajú s pôsobením jezuitov ako 
hlavných iniciátorov. Nezane-
dbateľným faktom pri vnímaní 
architektúr kalvárií je aj ich kraji-
nársko-architektonická hodnota. 
Stávajú sa umeleckým dielom vo 

voľnej krajine a sú naším priro-
dzeným dedičstvom harmonicky 
zakomponovaným do okolitého 
prostredia.

Pezinská kalvária sa nachá-
dza na juhovýchodnej strane 
Suchého vrchu. Dnes, podobne 
ako aj v minulosti, je areál kalvá-
rie súčasťou pásma lesa.

V roku 1754 dáva pezinský 
senátor Štefan Žolnaj postaviť nad 
vinohradmi tri kríže ako základ 
kalvárie, ktorá bola o dva roky 
neskôr vysvätená. Na jej opravy 
odkázal Žolnaj 50 zlatých, ktoré 
jeho dedičia vyplatili až v roku 
1779, sedem rokov po Žolnajo-
vej smrti.

V  blízkosti kaplnky žil 
pustovník, ktorý si na vlastné 
náklady postavil pustovňu a staral 
sa tak i  o  kalvársku kaplnku. 
Neskôr, keď musel z kalvárie 
odísť, začala postupne kaplnka 
chátrať a  ani napriek značnej 
snahe farára sa ju nedarilo dlhší 
čas obnoviť. Opravila sa až po 
spomínanej dedičskej dotácii.

Z  kanonickej vizitácie 
z roku 1781 sa dozvedáme, že 
bohoslužby konané na kalvárii 
sa, azda pre vzdialenosť a odľah-
losť miesta, postupne prestávali 
vykonávať. Obnovili sa pravde-
podobne niekedy v priebehu 19. 
storočia a prebiehali až do roku 
1950. Vo vizitácii sa spomína, že 
interiér kaplnky tvorí na oltári 
umiestnená socha Sedembo-

lestnej Panny Márie a  malé 
polychrómované drevené taber-
nákulum so šiestimi drevenými 
svietnikmi.

Vo vizitácii z roku 1823 sa 
v inventári kaplnky spomínajú 
okrem sochy Sedembolest-
nej už len štyri drevené sviet-
niky. V tomto roku sa s pomo-
cou milodarov od pána farára, 
mesta a mešťanov kaplnka opäť 
obnovuje. Takto sa zachovala 
bez výraznejších zásahov až do 
druhej polovice 20. storočia.

V druhej polovici 20. storočia 
sa v interiéri kaplnky nachádzali 
plastiky dvoch anjelov, dvoch 
svätcov a socha Piety, ktoré boli 
v roku 1967 prevezené do Malo-
karpatského múzea v Pezinku.

Súčasťou areálu kalvárie je 
aj kruhová stavba múrika situ-
ovaná v  predpolí kaplnky, 
vytvorená z  nízkeho kamen-
ného muriva, s tromi drevenými 
krížmi uprostred. Prostredný 
kríž, jediný s rozšíreným drie-
kom, nesie ukrižovaného Krista. 
Pod jeho nohami je číslica XII. 
ako jedno z Ježišových zastavení. 
Stredný kríž s korpusom Krista 
bol podľa dostupných infor-
mácií vymenený v roku 1932. 
Postranné kríže boli osadené 
v roku 1948, o čom svedčí i ryté 
datovanie situované v ich dolnej 
časti.

Kaplnku tvorí jeden centrálny 
priestor na obdĺžnikovom pôdo-

ryse s  pravouhlým záverom, 
zastrešený sedlovou strechou. 
Reprezentatívne riešená fasáda 
je hladká, zvýraznená plytkými 
postrannými pilastrami s pätkou 
a horizontálne ukončená rímsou. 
Vrchol fasády je zdobený odstup-
ňovaným trojuholníkovým 
štítom s motívom Božieho oka 
uprostred (sv. Trojica). Vstupný 
pravouhlý otvor umiestnený 
v centrálnej osi fasády je vypl-
nený jednokrídlovou kovovou 
mrežou. V nadpraží vstupného 
otvoru je osadená tabuľka XIII. 
zastavenia a malé kruhové vetra-
cie okienko. Farebnosť všetkých 
fasád je riešená bledozelenou 
farbou, so zvýraznenými archi-
tektonickými prvkami (pilastre, 
obiehajúca lišta štítu).

Interiér kaplnky je obie-
lený, zaklenutý krížovou klen-
bou. Priestor vypĺňa jednoduché 
prevedenie Božieho hrobu a nad 
ním je situovaná plytká polkru-
hovo ukončená nika.

Opravy menšieho charak-
teru prebehli pod vedením V. 
Milka v  roku 1967. V  roku 
2000 bola kaplnka opäť obno-
vená a obnovili sa aj pobožnosti 
krížovej cesty. Posledná oprava 
realizovaná v roku 2020 spočí-
vala v odvlhčení základového 
muriva, osadení dažďového 
zvodu a v premaľovaní fasád. 
V  tesnej blízkosti sa dodnes 
nachádzajú zvyšky kamen-
ného muriva dvojpriestorového 
objektu s neznámou funkciou 
(väčší mal rozmery 16 x 17 m, 
menší 6 x 9 m).

Cajlanská kalvária je situ-
ovaná na mierne vyvýšenom 
skalnatom pahorku vo výške 260 
m. n. m., oproti Psychiatrickej 
nemocnici Philippa Pinela.

Pozemok pre výstavbu kalvá-
rie darovala mlynárka Mária 
Kubrická. Samotnú výstavbu 
inicioval divadelný krúžok Ferka 
Urbánka z  blízkej Cajle. Na 
stavbe sa podieľal majster Jozef 
Ondrovič s učňom Ľudovítom 

Belkom. Sochu Krista darovali 
Ján a Emília Miškovskí. Drevené 
vyrezávané svietniky vyhoto-
vil pán Wengh. Po dokončení 
kalvárie ju posvätil pezinský 
dekan Vendelín Krištúfek.

Areál kalvárie tvorí samo-
statná stavba rotundy, tri drevené 
kríže s telom ukrižovaného Krista 
a štrnásť výjavov zastavení krížo-
vej cesty, ktoré sú po stranách 
areálu umiestnené na okolitých 
stromoch.

Počas 2. svetovej vojny bol 
stredný kríž zostrelený, jeho 
výmenu realizoval Ľudovít 
Schaubmar. Staršie drevené kríže 
zhotovil a nahradil Peter Fraňo. 
K poslednej výmene drevených 
krížov došlo začiatkom roku 
2018. Sú vyhotovené z dreve-
ných hranolov, ktoré sa od polo-
vice smerom k  zemi mierne 
rozširujú. Staršia biela socha 
ukrižovaného Krista sa vymenila 
za novú v zlatej farbe, nad jeho 
postavu pribudla malá ochranná 
strieška. Po stranách Kristových 
paží a pod jeho nohami sú trámy 
zdobené vyrezávaným motívom 
v tvare slnka.

Spolu s krížmi boli nahradené 
aj motívy zastavenia v podob-
nom prevedení ako predchá-
dzajúce – sú vyhotovené v tvare 
drevených kaziet s malým kríži-
kom vo vrchole.

Začiatkom roku 2020 sa 
vykonali menšie krajinárske 
úpravy, pričom sa odstránili 
viaceré nevyhovujúce dreviny, 

brániace výhľadu na kalvár-
sky vrch. Doplnili sa jednodu-
ché drevené lavičky na sedenie 
a prístupové plochy sa na viace-
rých miestach spevnili drobným 
kamenivom.

Neomietaná stavba rotundy 
je zhotovená z  vápencového 
lomového kameňa, ukončená 
plytkou ihlancovou strieškou 
a v interiéri s rovným stropom. 
Do vrcholu striešky je vsadený 
dvojramenný kríž. Hlavný, juho-
východne orientovaný vstupný 
otvor je vyplnený jednokrídlo-
vými dverami s otvorom v tvare 
mriežky. V nadpraží vstupného 
otvoru je v  kamennej platni 
maľovaný nápis: Tak Boh svet 
miloval. Ku cti a sláve Božej posta-
vená v r. 1940.

V súčasnosti, vďaka menším 
úpravám spočívajúcim vo výrube 
vytypovaných drevín, je Cajlan-
ská kalvária dobre viditeľná aj 
z hlavnej cestnej komunikácie 
vedúcej na Pezinskú Babu, a plní 
tak nielen liturgický charakter, 
ale stáva sa i významným kraji-
nárskym prvkom.

SAKRáLNE pAmIATKY V zozNAmE 
pamätiHodNostí mesta peziNok, II. ČASť

Zoznam pamätihodností tvoria hnuteľné i nehnu-
teľné veci, ktoré neboli vyhlásené za národné 
kultúrne pamiatky, ale majú pre mesto vysokú 
spoločenskú, historickú, výtvarnú, umelecko-reme-
selnú, regionálnu, krajinnú, architektonickú a urba-
nistickú hodnotu. Sú doň zahrnuté aj archeologické 
lokality či solitérna i skupinová zeleň.

Garantom evidencie pamätihodností je Mestské 
múzeum v Pezinku, ktoré ich systematicky doku-
mentuje, priebežne dopĺňa a aktualizuje zoznam, 
usmerňuje činnosti vlastníkov pamätihodností, 
ako aj iných právnických a fyzických osôb pri 
ich záchrane, obnove a využívaní a poskytuje im 
odbornú a metodickú pomoc.

text a foto: eduard zvarik

- hiStóRiA - 

Pohľad na kaplnku cajlanskej kalvárie

Areál pezinskej kalvárie
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Mestský sad Rozálka
Mesto Pezinok a  Zelená hliad
ka Pezinok vás pozývajú posadiť 
si strom do prvého mestského 
ovocného sadu v  Pezinku v  so-
botu 19. novembra 2022 od 
9.00 h na lúke pri moste na Fajgal
skej ceste. Užijete si príjemný po
cit a prispejte k  tvorbe budúcich 
veľkých a krásne kvitnúcich, ale aj 
užitočných stromov v sade. Stro
my sú prospešné nielen ovocím, 
ale aj zmierňovaním klimatickej 
krízy a navrátením stratenej bio
diverzity. Vy, Pezinčania, so svo
jimi deťmi stromy posadíte a  po 
rokoch vaše deti s  vnúčatami 
budú oberať ovocie a spomínať.

Na výber bude pripravených 
100 ovocných stromov rôznych 
druhov a  odrôd a  tiež vyko
pané jamy a  pracovné rukavice. 
Uvítame, ak si prinesiete náradie 
– lopaty, rýľ, hrable. Podľa návo
du posadíte strom, osadíte kôl 
a  pletivo. Malé občerstvenie 
pripravíme, môžete aj priniesť. 
Prosíme vás, aby ste sa v prípade 
záujmu dopredu nahlásili na 
zelenahliadkapk@gmail.com 
alebo cez náš Facebook. Sledujte 
nás na Facebooku a www.zelen
ahliadkapk.sk. Projekt je finan
covaný z  dotácie mesta Pezinok 
so spoluúčasťou Zelenej hliad
ky Pezinok, preto ďakujeme aj 
za dary na transparentný účet: 
SK3283300000002101840040

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

Aj TY môžEš 
bYť SÚČASťou Tímu, 
ktorý pomáHa

- iNZeRCiA -

Centrum pre rodinu – Pezinok 
pozýva všetkých rodičov s malými 

deťmi do materského centra v budove 
Denného centra na Kollárovej 1/A.

Aktuálne otváracie hodiny: FB: Cen
trum pre rodinu Pezinok, príp. 0904 
608 420, www.pezinskerodiny.sk

Tešíme na všetkých!!!

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. Miroslava Bila, 

tel: 033/6901 181, e-mail: miloslav.bila@msupezinok.sk.
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priJatie JuBilaNtov 
mesta peziNok

Slávnostné prijatie jubi-
lantov primátorom a zástup-
kyňou primátora za prvý 
polrok 2022 sa uskutočnilo 
v rámci dvoch stretnutí 27. 
septembra a 5. októbra 2022 

v dome kultúry. Každý jubi-
lant sa zapísal do pamätnej 
knihy, od mesta Pezinok 
dostal finančný dar a odnie-
sol si pamätný list a kytičku. 
O výbornú zábavu sa postarali 

súbory FSS Radosť a folklórny 
súbor Obstrléze. Jubilanti si 
spoločne zaspomínali, zaspie-
vali a ocenili možnosť stretnúť 
a porozprávať sa navzájom pri 
takej vzácnej príležitosti, akou 
ich jubileum je. Všetkým 
ešte raz srdečne blahoželáme 
a želáme hlavne veľa zdravia.

- SPOlOČeNSkÁ kRONikA -

Len ten, kto stra-
til toho, koho 
mal rád, 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.
(Redakcia: Ospravedlňujeme sa 
za tlačovú chybu vo fotografii 
v spomienke vo vydaní 9 /2022)

Dňa 26. 9. 2022 
sme sa navždy 
rozlúčili so vzác-
nym človekom, 
m i l o v a n ý m 
m a n ž e l o m , 
otcom, dedkom 

a pradedkom Rudolfom Damaško-
vičom, ktorý nás opustil vo veku 
nedožitých 92 rokov. Ďakujeme 
všetkým príbuzným, priateľom 
a  známym za slová útechy 
a podpory, ako aj za všetky kveti-
nové dary. Česť jeho pamiatke!

Dňa 26. 10. 2022 
uplynulo 6 rokov 
od úmrtia mojej 
drahej mamičky 
Jožky MIHALO-
V I Č O V E J . 
S láskou spomí-

najú dcéra Alena, nevesta Ľudmila, 
vnuk Jaroslav a vnučka Michaela 
i  pravnuk Jarinko. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 9. 11. 2022 
uplynie rok, čo 
nás navždy opus-
tila naša drahá 
Anna Wittgrúbe-
rová, rod. Zacha-
rová. S  láskou 

a vďakou spomínajú manžel Štefan 
a dcéry s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú 
tichú spomienku.

Dňa 02. 10. 2022 
sme si s  úctou 
a  láskou pripo-
menuli nedožité 
80. narodeniny 
Ing.  Antona 
Pilku. S láskou na 

neho spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a sestry. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Veľakrát už slnko 
zapadlo, tisíc sĺz 
n á m z   oč í 
vypadlo. Tvoja 
strata úprimne 
bolí, keď plameň 
sviečky ticho 

horí. Zostali len spomienky a odkaz 
jediný. Chýbaš nám, mamička, 
v  kruhu celej rodiny. Dňa 
20. 10. 2022 sme si pripomenuli 1. 
výročie od smrti manželkyAnny 
Klukovej. S úctou, láskou a smút-
kom v  srdci spomínajú manžel 
Daniel, dcéry, syn, zať, nevesta, 
vnúčatá a brat.

Dňa 29. 10. 2022 
sa dožíva krás-
nych 80-tych 
narodenín naša 
drahá mamička, 
babička a praba-
bička Antónia 

Mihoková. Zo srdca jej prajeme 
veľa zdravia, radosti a rodinnej 
pohody. Všetko najlepšie želajú: 
dcéra Naďa, zať Janko, vnuk 
Roman a vnuk Tomáš s rodinou.

Ruky pracovité 
museli skrehnúť, 
žiadalo sa im 
v  rodnej zemi 
o d p o č i n ú ť . 
Srdce ubolené 
pre s t a lo  b i ť , 

nebolo lieku, aby mohlo ďalej 
žiť. Už Ťa neprebudí slnko ani 
krásny deň, na cintoríne spíš svoj 
večný sen. Dňa 26. 10. 2022 
uplynulo 14 rokov, čo nás opus-
til manžel, otec a dedko Štefan 
Adler. S láskou a úctou spomína 
manželka, syn Štefan a dcéra Eva 
s rodinami.

Tak tíško odišla 
duša Tvoja, že 
nestihol si pove-
dať ani zbohom, 
rodina moja. Dňa 
14. 11. 2022 si 
pripomíname 1. 

výročie úmrtia nášho drahého 
Augustína Slimáka. S  láskou na 
Teba spomína smútiaca rodina.

Dňa 10. 11. 2022 
uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
Jozef Suchárek. 
S láskou a vďakou 
s p o m í n a 

manželka, deti a ostatná rodina. 
Ďakujeme za tichú spomienku 
v modlitbách.

Čas  p lyn ie , 
zabudnúť sa nedá. 
Dňa 10. 11. 2022 
si pripomenieme 
9. smutné výročie 
úmrtia  našej 
drahej manželky, 

mamy, babky, prababky Blaženy 
Kabátovej. To najdrahšie, čo sme 
mali, nám osud vzal a  nám už 
v našich srdciach zostal iba smútok 
a žiaľ. S láskou na Teba spomínajú 
manžel, deti, vnúčatá a pravnúčatá. 
Nikdy na Teba nezabudneme.

Ď a k u j e m e 
príbuzným, pria-
teľom a známym, 
ktorí sa prišli 
29. 9. 2022 rozlú-
čiť s našou drahou 
zosnulou manžel-

kou, mamičkou a babinou Annou 
Oravcovou. Ďakujeme tiež za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Smútiaca rodina

Dňa 3. 10. 2022 
uplynulo 13 rokov, 
čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mama a  babka 
Irena Slezáková. 
Kto ste ju poznali, 

venujte jej tichú spomienku. Ďaku-
jeme. Deti s rodinami

Dňa 9. 11. 2022 si 
pripomíname 1. 
výročie úmrtia 
Zity Kraupovej. 
Na našu drahú 
a láskavú mamu 
a   m a n ž e l k u 

s láskou v srdci spomínajú manžel 
a deti. Kto ste ju poznali, venujte 
jej, prosím, tichú spomienku.

Odišiel si tíško, 
ako odchádza 
deň, a  v  našich 
srdciach zostáva 
spomienka len. 
Dňa 25. 10. 2022 
sme si pripome-

nuli 6. výročie úmrtia nášho 
drahého otca, dedka, brata, strýka 
a švagra DUŠANA SLIMÁKA. Kto 
ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 23. 11. 2022 
si pripomenieme 
1. výročie úmrtia 
nášho manžela, 
otca a  dedka 
Miroslava Bože-
níka. S  láskou 

spomínajú manželka, deti s rodi-
nami a ostatná rodina. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

„Nezomrel ten, 
k t o  o s t á v a 
v   n a š i c h 
srdciach.“ 12. 09. 
uplynulo už 20 
rokov, odkedy 
odišiel náš drahý 

Rudolf Galgóci. Dňa 09. 11. si 
pripomíname deň jeho narodenia. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Dňa 25. 10. 2022 
sme si pripome-
nuli 18 rokov od 
úmrtia nášho 
drahého Miroslava 
Ružičku. S láskou, 
vďakou a  úctou 

spomínajú manželka, syn s rodinou, 
vnučka s rodinou. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu venujú spomienku.

Dňa 21. 10. 2022 
sme si pripome-
nuli 100. výročie 
úmrtia Vladimíra 
H l a v e n u . 
S láskou spomína 
smútiaca rodina.

Tak tíško odišla 
duša Tvoja, že 
nestihla si pove-
dať ani zbohom, 
rodina moja. Dňa 
16. 10. 2022 uply-
nuli 3 roky, čo 

nás navždy opustila naša drahá 
Terézia Guštafíková. S  láskou 
spomína rodina. Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

„Pozeráme cez 
okno a hľadáme 
Ťa v diali. Spomí-
name na časy, 
keď sme sa smiali. 
Je to rana, ktorá 
veľmi bolí a ktorá 

sa v srdci nikdy nezahojí.“ Dňa 
10. 10. 2022 uplynul rok od chvíle, 
čo nás navždy opustila milovaná 
manželka, maminka, krstná mama, 
babka, prababka VIERA KAVJA-
KOVÁ. S láskou spomína manžel, 
dcéry s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.

Len ten, komu 
blízkeho človeka 
temný hrob vzal, 
pochopí, čo je 
žiaľ. Sú chvíle, 
k t o r é  ť a ž k o 
prežívame, sú 

okamihy, na ktoré radi spomí-
name... Bola skromná vo svojom 
živote, no veľká vo svojej láske 
a  dobrote. Tak tíško ako sen 
prichádza Tvojich narodenín deň. 
Dňa 15. 11. 2022 si pripomenieme 
nedožité 52. narodeniny našej 
milovanej Anitky KLAMOVEJ, 
rod. Bučekovej. My Ti už nič viac 
nemôžeme priať, len kytičku 
kvetov na hrob dať, zapáliť sviečky 
a  s  láskou na Teba spomínať. 
Nezomrel ten, kto ostáva v našich 
srdciach. Ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a  spomínajú spolu 
s nami.

Dňa 18. 10. 2022 
sme si pripome-
nuli 10. výročie 
úmrtia nášho 
m i l o v a n é h o 
manžela, otca 
a  dedka Ing. 

Františka Kostku. So spomienkou 
a  bolesťou v  srdci spomína 
manželka Emília, dcéra Martina, 
vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Nezomrela som, 
lebo viem, že 
budem žiť stále 
v  srdciach tých, 
ktorí ma milovali. 
O krásnu hviez-
dičku bohatšie je 

nebo, už len v  našich srdciach 
môžeme byť s  Tebou. Dňa 
7. 10. 2022 sme si pripomenuli 
smutné 2. výročie úmrtia našej 
drahej mamičky, dcéry, sestry 
Silviky Lachkej Honzíkovej 
z  Pezinka. Spomínajú dcérka 
Isabellka, rodičia Peter a Anna, brat 
Peter s rodinou. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. 
Chýbaš nám. Smútiaca rodina

Život už viac 
nevráti, čo nám 
vzal, spomienky 
v r a c a j ú  l e n 
smútok a žiaľ. Už 
l en  ky t i čku 
k v e t o v  T i 

môžeme na hrob dať, sviečku zapá-
liť a na Teba spomínať. Ing. Gajdoš 
Peter. Dňa 25. 10. 2022 sme si 
pripomenuli 10. výročie, čo si nás 
opustil. S  láskou spomínajú syn 
s rodinou a ostatná rodina.

Dňa 22. 10. 2022 
uplynuli dva roky, 
čo nás navždy 
opustila naša 
mamička Štefánia 
Moravčíková. 
Kto ste ju poznali, 

venujte jej s nami tichú spomienku. 
„Pre nás neexistuje žiadne lúčenie. 
Nech si kdekoľvek, mami, navždy 
budeš v našich srdciach.“ Smútiace 
deti s rodinami

text a foto: martiNa veselá
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ÚspešNý karatista priJatý 
vedeNím mesta

Bronzového medailistu z majstrovstiev Slovenska 
v karate Miroňa Boykova v kategórii Kumite +40 kg 
prijala v radnici viceprimátorka Mária Wagingerová.

text a foto: 
martiNa veselá

Na začiatku celého príbehu 
bola nezištná pomoc trénera 1. 
Karate Clubu Pezinok Juraja 
Gaža, ktorý v marci prijal do 
klubu ukrajinského chlapca. 
Miroň Boykov bol začiatočník 
a na Slovensko prišiel s bielym 
pásom. Skromný, húževnatý 
10-ročný športovec počúval 
každé slovo svojho trénera 
a od začiatku na sebe tvrdo 

pracoval. Svoju tvrdú prácu 
a  chuť napredovať spečatil 

na majstrovstvách Slovenska 
v karate bronzovou medailou.

AuToKLub uKoNČIL SEzóNu 
2022 Na 3. mieste

Posledné tohtoročné podu-
jatie sa konalo 7. – 9. októbra na 
Automotodrome Most v Českej 
republike, kde sme bojovali 
v  rámci slovenského Hage-
mann MX5 cupu a rakúskeho 
Histo Cupu. V sobotu sa poda-

rilo Paľovi Jajcayovi na aute 
Mazda MX5 vybojovať 2. 
miesto. V nedeľnom preteku sa 
po štarte dostal rýchlo na prvé 
miesto, no po kontakte s českým 
jazdcom v  poslednom kole 
z toho bolo nakoniec 3. miesto. 
Celkovo sa umiestnil v sloven-
skom Hagemann MX5 Cupe 
a tiež v rakúskom Histo Cupe 
za rok 2022 na 3. mieste. Vyzerá 
to tak, že Autoklubu bola trojka 
asi súdená na okruhových prete-
koch v tomto roku. Hneď po 
prvom preteku na začiatku 
sezóny nám vypovedal motor 
a  pri testovaní nového zase 

zadný diferenciál, čo nás obralo 
o  účasť pretekov v  chorvát-
skom Grobniku a  rakúskom 
Salzburgringu, kde bolo v hre 
veľa bodov. Aj keď sme vybo-
jovali víťazstvo na Redbull-
ringu a  Slovakiaringu, strata 
bodov nám neumožnila obhájiť 
minuloročné víťazstvo. Avšak 
,na oceňovaní troch najlepších 
v triede MX5, ktoré sa bude 
konať 12.11.2022 v Salzburgu, 
nebudeme chýbať! Už teraz 
začala príprava na závodnom 
aute, s ktorým máme v pláne 
ísť všetky okruhové preteky 
v budúcom roku v rámci Histo 
cupu. Podľa predbežného 
kalendára by sa malo štartovať 
v 5 krajinách Európy.

zAČAL NoVý RoČ-
Ník mHBl peziNok

peter vlasák, foto: fB mHBl peziNok

Malokarpatská hokejbalová 
liga v Pezinku začala posledný 
septembrový víkend úvod-
nými zápasmi nového ročníka. 
Prihlásených je šesť rovnakých 
mužstiev (HBK Jokerit Pezi-
nok, Pavúci Pezinok, Vitamíny 
Pezinok, HC Chilli, HBK 
Diabli Reca a Savages Petr-
žalka), ako to bolo aj v minu-
lom roku. Obhajcom titulu sú 
hráči Diablov z Rece. Momen-
tálne je to v Bratislavskom kraji 

jediná liga, ktorá si zachovala 
formát hráčov 4+1. Hrá sa 
4-kolovo, každý s  každým. 
Po jej skončení bude nasledo-
vať vyraďovacia fáza play off. 
Súťaž je rozdelená na jesennú 
a jarnú časť, v každej sa hrá po 
10 kôl. Zápasy sa odohrávajú 
na hokejbalovom ihrisku pri 
Vitamíne vždy v nedeľu, a to 
v časoch od 09:00, 10:30 a 12:00 
hod. Všetci fanúšikovia hokej-
balu sú srdečne vítaní.

Výsledky:
1. kolo
HC Chilli – Vitamíny Pezinok 14:2
Diabli Reca – Savages Petržalka 6–7 sn
Jokerit Pezinok – Pavúci Pezinok 5–6sn
ZOSTAVA KOLA: Nemčovič (HC Chilli) – Šoka, Bakoš 

(obaja Chilli), Križan (Savages), Metzner (Reca)
2. kolo
Pavúci Pezinok – Savages Petržalka 6–4
Vitamíny Pezinok – Diabli Reca 1–12
Jokerit Pezinok – HC Chilli 8–5
ZOSTAVA KOLA: Kuritn D. ml. – Metzner, Kurtin L., 

Bulavčiak (všetci Reca), Bagin (Jokerit)
3. kolo
Savages Petržalka – HC Chilli 2–9
Vitamíny Pezinok – Jokerit Pezinok 7–4
Diabli Reca – Pavúci Pezinok 6–1
ZOSTAVA KOLA: Nogély (Reca) – Kochan, Vadovič (obaja 

Chilli), Duhár (Vitamíny), Bagin (Jokerit)

plavecké preteky vo 
ScHwEcHATE A V pÚcHoVE

Plavci z Plaveckého klubu Pezinok absolvovali preteky 1.10.2022 
v Púchove, odkiaľ si priniesli 11 medailí. Katarína Szabóová (2007) 2x 
zlato v disciplínach 100 m a 200 m polohový pretek, 2x bronz v disciplí-
nach 50 m voľný spôsob a 100 m motýlik. Barbora Pašková (2009) 1x zlato 
na 100 m motýlik, 1x striebro 200 m polohový pretek, 1x bronz 100 m polo-
hový pretek. Michal Matúš (2008) 1x striebro 50 m znak, 2x bronz 100 m 
znak a 200 m polohový pretek. Tomáš Janiga (2008) 1x zlato 100 m prsia.

Dvadsaťosem detí vycestovalo 8. 
– 9. októbra 2022 na medzinárodné 
plavecké preteky do Schwechatu, kde si 
plavci z PKPK vyplávali osobné rekordy 

a medaily. Na základe časov z odpláva-
ných 100-metrových disciplín sa plavci 
mohli kvalifikovať do finále na 200 m 
polohový pretek a  400 m polohový 

pretek. Finále si zaplávali 4 naši plavci 
v  zložení Simona Pätoprstá (2011), 
Michal Matúš (2008), Jakub Mojžíš 
(2008) a Tomáš Janiga (2008). Chlapčen-
ské finále nám ukázalo, aký vie byť šport 
krutý a nekompromisný, keď sa Micha-
lovi Matúšovi podarilo vybojovať krásne 
2. miesto, no, žiaľ, prišlo k diskvalifikácii. 
3. miesto a medaila z finále ostáva doma, 
a to vďaka Jakubovi Mojžíšovi.

Medailisti: Tomáš Janiga (2008) 1x 
zlato – 100 m prsia, 1x bronz – 100 m 
polohový pretek. Michal Matúš (2008) 
2x striebro – 100 m znak, 100 m motý-
lik. Jakub Mojžíš (2008) 2x zlato – 
100 m znak, 100 m polohový pretek. 
1x striebro 100 m prsia, 3x bronz – 100 
m voľný spôsob, 400 m voľný spôsob, 
400 m polohový pretek. Barbora Pašková 
(2009) 2x striebro 100 m voľný spôsob, 
400 m voľný spôsob. Simona Pätoprstá 
(2011) 1x striebro – 100 m znak.

Ďakujeme za krásnu reprezentá-
ciu nielen mesta Pezinok, ale aj klubu 
PKPK.

Odovzdanie pamätného listu na radnici

Preteky vo Schwechate

Preteky v Moste

dušaN Nosal, foto: peter tomscHi

NAďA KÚDELoVá, pLAVEcKý KLub pEzINoK, foto: plavecký kluB peziNok

- ŠPORt -
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NOVÉ SÍDLO

Radničné nám.45/3 - Pezinok 

NOVÉ SÍDLO

Radničné nám.45/3 - Pezinok 

127 x 78 mm

83 x 56 mm

- ŠPORt -

RASTISLAV SRNáNEK: NEbojTE SA zAČAť 
A RobIť To, Čo VáS bAVí

Pezinčan Rastislav Srnánek je slovenský triatlo-
nista, ktorý sa v októbri zúčastnil Medzinárodného 
maratónu mieru v Košiciach a dobehol ako tretí 
najlepší Slovák. V rozhovore sa dozviete, čo ho 
motivuje, ako prebieha príprava na preteky, aké sú 
jeho ciele a čo by odporučil začínajúcim bežcom.

Aké pocity ste mali 
z Medzinárodného mara-
tónu mieru v košiciach?

Človek, keď nedobehne 
prvý s Afričanmi, tak v cieli 
ani nevie, koľký je. Až keď 
som zistil, že chalanov, ktorí 
dobehli predo mnou, poznám 
a najväčší favorit nedobehol – 
dozvedel som sa, že som tretí 
Slovák. Bolo to euforické. 
Samého ma prekvapilo, že som 
dobehol v čase 2:35:58 a bez 
žiadnej väčšej krízy.

Ako prebiehala vaša 
príprava na maratón?

V mojom prípade žiadna 
špeciálna príprava na maratón 
neprebieha. Ja sa hlavne pripra-
vujem na triatlony. Behám 
tak, aby som dokázal bežať čo 
najrýchlejšie po bicykli, takže 

samotný beh nie je pre mňa 
cieľom. Na triatlon sa pripra-
vujem dvoj- až trojfázovými 
dennými tréningami. Záleží 
od toho, aké preteky sú predo 
mnou a  aká je časť sezóny. 
Niekedy sú tréningy zamerané 
viac na objem, v nízkej inten-
zite a pred pretekom sú skôr 
zamerané na rýchlosť a špeci-
ficky na konkrétne preteky.

kedy ste sa začali veno-
vať behu a čo vás k nemu 
priviedlo?

Do roku 2019 som hrával 
futbal, no kvôli zraneniam som 
musel ísť na operáciu kolena. 
Následne som začal behať, 
bicyklovať a plávať, keďže pri 
týchto aktivitách som bolesť 
nepociťoval. Rozhodol som 
sa, že dám sám sebe výzvu 

a prihlásil som sa na IRON-
MAN-a. V máji som skončil 
s futbalom, začal som trénovať 
na triatlon a v auguste som mal 
prvé preteky. Vtedy ma triat-
lon chytil za srdce a ostal som 
pri tom doteraz.

Čo je iRONMAN?
IRONMAN je dlhý triat-

lon, ktorý sa skladá z plávania 
na trase dlhej 3,8 km, z bicyk-
lovania 180 km a  42,2 km 
behu. IRONMAN sa u  nás 
koná v Piešťanoch, ale tento 
rok bol zrušený kvôli oprave 
mosta v Hlohovci.

Čo považuje za svoj 
najväčší úspech?

Jedným je určite tohto-
ročný košický maratón 
a  potom sú to prvé miesto 

v Slovenskom pohári v dlhom 
triatlone z roku 2021 a šieste 
miesto v  Českom pohári 
v dlhom triatlone. Na IRON-
MAN-ovi som mal najlepší 
čas 9 hodín 7 minút, pričom 
svetový priemer je okolo 12 
hodín.

Ako prebieha stravovanie 
počas 9-hodinových prete-
kov a prípravy na preteky?

Počas pretekov pijem 
hlavne iontové nápoje a jem 
gély a želé tyčinky. Niektorí 
si však dajú aj „lepeňák“. Pred 
maratónom som úplne obme-
dzil sladké. Všeobecne nejem 
mäso, lebo mi nerobí dobre, 
unavuje ma a  v  noci sa mi 
horšie spí. Okrem mäsa jem 
všetko, pokiaľ to nie je vyprá-
žané.

Ako sa dá skĺbiť práca 
a tréningy?

Práca a  tréningy sa dajú 
skĺbiť bez problémov, ale už 
mi neostáva čas na nič iné. 
Ráno mám tréning okolo 
6:00 h, potom idem do práce 
a  ďalší tréning mám okolo 
17:00 h. Sobotu mám voľnej-
šiu. Trénujem týždenne viac 
ako 20 hodín, sám a za každého 
počasia.

Aké sú vaše najbližšie 
ciele?

Budúci rok chcem absol-
vovať hlavne IRONMAN-ov 
a maratóny. Tým, že sa tento 
rok na Slovensku IRON-
MAN nekonal, sezónu som 
zameral viac na zážitky a išiel 
som aj na preteky, na ktoré by 
som sa inak neprihlásil.

Čo je váš najväčší sen?
Byť spokojný s  tým, čo 

robím. Je dôležité mať cieľ, 
ale rovnako dôležité je byť 
spokojný s tým, čo máte teraz.

Aký je váš najsilnejší 
zážitok z pretekov?

Je to určite prvý IRON-

MAN, na ktorý som išiel 
bez skúseností. Týždeň pred 
pretekmi som zistil, že sa 
pláva v neopréne. Tak som si 
ho na poslednú chvíľu poži-
čal.

Čo vás motivuje?
Nemám žiadnu inú 

konkrétnu motiváciu, dôle-
žité je, že robím to, čo ma 
baví. Najviac ma motivuje 
to, že vidím progres.

Čo by ste odporučili 
ľuďom, ktorí by chceli 
začať s triatlonom?

Nebáť sa a ísť si za tým, čo 
si človek zaumieni. Nepočú-
vať ľudí, ktorí vám neveria.

martiNa veselá, foto: medziNárodNý maratóN mieru košice

Dobeh do cieľa maratónu v Košiciach


