
Nalaďte sa vianočne s adventom v meste
Tohtoročné predvianočné obdobie je v meste sprevádzané pestrým spoločensko-kultúrnym programom, ktorý 

si môžeme konečne vychutnávať bez protipandemických obmedzení. Podujatia s nádychom Vianoc sa nesú celým 
adventom, ktorý sa právom označuje prívlastkom čarovný. Nedajte si ujsť jeho záver so sviatočnou ponukou.

S prvou sviečkou na adventnom 
venci sa rozžiarilo vianočné osvetlenie 
na Radničnom námestí, „Štefáničke“ 
a v Zámockom parku. Vyzdobené ulice 
navodili atmosféru, ktorá patrí k Viano-
ciam. Je však o čosi iná ako v uplynulých 
dvoch rokoch. Uvoľnená, spontánna 
a veselá ako si ju pamätáme z obdobia, 
ktoré sa bude už azda navždy označovať 
za predpandemické. Zažívame nepo-
rovnateľne iný advent, síce s horkosťou 
ďalších udalostí, ale aspoň bez opatrení, 
ktoré nám bránili v tom najpodstatnej-

šom – stretávaní sa s najbližšími. O to 
viac si užívame podujatia, ktoré boli 
dlhé roky samozrejmosťou.

Mikuláš, čo v tom vreci máš?
Tradičná mikulášska akcia určená 

pre deti sa tento rok začala o 15.00 h 
v Centre voľného času, kde boli pre 
najmenších pripravené tvorivé diel-
ničky. Sprievod odštartoval o 17.00 h 
zo Zámockého parku cez ulice Mlado-
boleslavská, M. R. Štefánika, Farská, 
Holubyho a Potočná až na Radničné 
námestie. Tam Mikuláš rozdal darčeky 
a spoločne s deťmi rozsvietil vianočný 
stromček – 17-metrový smrek, ktorý 
mestu darovala pani Benčúriková 

z Hurbanovej ulice. Ďalšou zastávkou 
Mikuláša bola mestská časť Grinava, 
kde si za asistencie najmenších splnil 
rovnako milú povinnosť ako v centre 
Pezinka.

 
Vianočné trhy

Vôňa škorice, klinčekov, chute 
vianočných špecialít, koncerty, vystú-
penia a rodinné či priateľské stretnutia 
v uliciach mesta. Príďte si vychutnať 
atmosféru, ktorá prichádza len raz za 
rok. Predaj tradičného vianočného 
tovaru, ľudovoumeleckých výrobkov sa 
začína v deň vydania novín, v piatok 9. 
decembra o 10.00 h, kultúrny program 
o 16.00 h. Po slávnostnom otvorení je 

naplánované detské a hudobné vystú-
penie. Chýbať nebude živý vianočný 
orloj, ktorý si môžete pozrieť o 17.00, 
18.00 a 19.00 h v nárožnom arkieri 
Starej radnice. Živý orloj je každo-
ročným darčekom od Malokarpatskej 
komunitnej nadácie Revia. Na sobotu 
a nedeľu sú pripravené hudobné a diva-
delné predstavenia. Podrobný program 
vianočných trhov nájdete na strane 6.
Artivia v Dome kultúry

Novinkou tohtoročného programu 
je Vianočná Artivia – predaj dizajnu, 
umenia a remeselnej tvorby v priesto-
roch kulturáku. Súčasťou víkendo-
vého podujatia, ktoré môžete navštíviť 
rovnako počas druhého decembro-

vého víkendu, sú prednášky, work-
shopy i pohybové terapie a kreatívne 
dielničky, v ktorých sa bude modelovať 
a maľovať na drevo, hlinu či hodváb.

Sprievodné podujatia
Rozmanitosť. Tak by sa dal ozna-

čiť predvianočný program v meste. 
V pondelok 5. decembra sa otvorila 
výstava združenia Pezinský kreatív. 
Farebné tóny zimy si môžete pozrieť 
až do 26. januára v minigalérii Domu 
kultúry. Vernisáž má za sebou aj Mest-
ské múzeum, tentokrát výstavy o archi-
tektúre a stavebnom vývoji Pezinka 
v 1. polovici 20. storočia. Malú ukážku 
nájdete na strane 8 v  pravidelnom 
príspevku múzea.

Centrum voľného času pozýva na 
podujatie Rozprávkové Vianoce, ktoré 
sa uskutoční 16. decembra od 14.00 do 
20.00 h. Deti sa môžu tešiť na zdobe-
nie medovníkov, rozprávkové bytosti, 
obľúbené maľovanie na tvár a samo-
zrejme darčeky.

Vianočný program si už tradične 
pripravila aj Základná umelecká škola E. 
Suchoňa. V piatok 9. decembra vystú-
pia žiaci hudobného odboru v evanje-
lickom kostole, o týždeň neskôr, 16. 
decembra v spoločenskej sále Domu 
kultúry. Pár dní pred Štedrým dňom sa 
v Dome kultúry predstavia žiaci taneč-
ného odboru s  programom Tanec 
s  vločkou. Okrem toho pripravuje 
ZUŠ-ka pre Pezinčanov advent na 
nádvorí školy.

Rovnako, už tradične, sa môžete 
tešiť aj na pezinských vinárov, ktorí 
v Mestskej vinotéke na 9. a 10. decem-
bra chystajú vianočnú prezentáciu.

Z redakcie prajeme krásny záver 
adventu a ešte krajšie sviatky so všet-
kým, čo k nim patrí.
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… Rýchla správa
Rozlúčka s rokom 2022
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Mestské zastupiteľstvo bude 
rokovať o zvýšení poplatku 
za komunálne odpady

Zvyšovanie nákladov na 
vývoz odpadu, legislatívne 
zmeny a predovšetkým deficit 
v rámci predpísaných preddav-
kov nútia samosprávu pristú-
piť k nepopulárnemu kroku, 
k  zvyšovaniu poplatkov. 
O výške miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady budú poslanci 
rokovať 15. decembra. Dane 
z nehnuteľnosti sa v roku 2023 
zvyšovať nebudú.

Podľa súčasne platného 
Všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 11/2021 a č. 
7/2022 je ročný poplatok pre 
fyzickú osobu vo výške 38,982 
€. Podľa návrhu VZN, ktoré je 

zverejnené na stránke mesta, 
by mal od 1. 1. 2023 obyvateľ 
mesta bez ohľadu na to, či býva 
v rodinnom dome, v bytovom 
dome alebo na chate, zapla-
tiť ročný poplatok 47,998 € za 
osobu. Oproti roku 2022 ide 
o navýšenie o 9,016 €.

Pre právnické osoby 
a podnikateľov je navrhovaná 
sadzba 0,036 € za liter komunál-
nych odpadov vrátane drobných 
stavebných odpadov, t. j. pri 
objeme nádoby 1100 l a počet 
vývozov jedenkrát bude ročný 
poplatok vo výške 39,60 €, čo je 
o 12,10 € viac ako v roku 2022. 
Pri nádobe s objemom 240 l 
a počte vývozov jedenkrát ide 
o navýšenie ročného poplatku 
o 6,00 € na sumu 8,64 €.

„K navýšeniu poplatku sme 
tak ako mnohé iné samosprávy 
nútení pristúpiť z viacerých dôvo-

dov. Jednak je to neustále zvyšo-
vanie cien za zber, nakladanie 
a spracovanie odpadu, súčasný rast 
cien energií a pohonných hmôt, 
ale aj pribúdanie povinností, ktoré 
vyplývajú z prijatých zákonných 
noriem a deficit v rámci predpí-
saných preddavkov. Zámerom 
je vyrovnať príjmy z poplatkov 
a náklady mesta za komunálny 
odpad a znížiť tak deficit, ktorý by 
sa bez úpravy sadzieb len navyšo-
val. Našim cieľom je systém odpa-
dového hospodárstva nastaviť na 
transparentný proces, dosledovať 
skutočné množstvá vyprodukova-
ného odpadu a pripraviť zavedenie 
množstevného zberu, ktorý bude 
spravodlivejší,“ vysvetlila vice-
primátorka Renáta Klimentová.

Zákonom je upravená 
povinnosť, že celkové náklady 
na komunálne odpady by mali 
byť vykryté vyzbieranými 

poplatkami. Samospráva nesmie 
doplácať na odpadové hospo-
dárstvo a musí ho hradiť len 
z vybraného poplatku.

„Mrzí nás, že s  návrhom 
nového VZN prichádzame v dobe, 
kedy musia občania znášať nárast 
cien v  mnohých iných oblas-
tiach, vieme však garantovať, že 
v roku 2023 pôjde len o navýše-
nie poplatku za odpady. Dane sa 
v roku 2023 zvyšovať nebudú,“ 
doplnila R. Klimentová.

Miestny poplatok za 
komunálny odpad sa naposledy 
upravoval v roku 2021 z dôvodu 
zjednotenia paušálnej sadzby 
pre bytový dom, rodinný dom 

a chatárov. Išlo o prvú úpravu 
a navýšenie poplatku od roku 
2009.

Poplatok za odpad bude 
podľa návrhu VZN aj naďalej 
možné uhrádzať jednorazovo 
alebo v  splátkach určených 
správcom dane v rozhodnutí. 
Fyzické osoby v  hmotnej 
núdzi môžu písomne požiadať 
o  odpustenie alebo zníženie 
poplatku a osobám starším ako 
70 rokov je navrhované zníženie 
sadzby poplatku o 30%.

Poplatok za komunálne 
odpady a  drobné stavebné 
odpady sa platí za nakladanie 
so zmesovým komunálnym 

odpadom, so zeleným odpa-
dom a biologicky rozložiteľným 
kuchynským odpadom, ktorého 
zber bol zavedený v roku 2021. 
Patrí sem však aj zametanie ulíc, 
likvidácia čiernych skládok, či 
prenájom nádob. Náklady na 
triedený zber odpadov z obalov 
a  z  neobalových výrobkov 
(papier, plasty, sklo, kovy 
a kompozitné obaly na báze 
lepenky-tetrapaky) pre fyzické 
osoby znáša Organizácia zodpo-
vednosti výrobcov (v Pezinku 
spoločnosť NATUR-PACK).

Návrh VZN spolu s dôvo-
dovou správou nájdete na webe 
mesta v časti Úradná tabuľa.

- SAMOSPRÁVA -

daňová povinnosť 
do konca januára 2023

Do 31. januára 2023 je daňovník 
povinný podať príslušnému správ-
covi dane priznanie k dani z nehnu-
teľností, k  dani za psa, k  dani za 
predajné automaty a k dani za nevý-
herné hracie prístroje.

Každý vlastník, správca, nájomca 
alebo skutočný užívateľ pozemku, 
bytu, rodinného domu, alebo stavby 
podáva daňové priznanie k  dani 
z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, 
na území ktorého sa nachádza nehnu-
teľnosť.

Pre zdaňovacie obdobie roka 
2022 je rozhodujúci zápis v katastri. 
Daňové priznanie musia stihnúť 

podať do 31. januára budúceho roku 
tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2022 
do 31. 12. 2022:
• nadobudli nehnuteľnosť a budú 

k 1. januáru 2023 zapísaní v katastri 
nehnuteľností,

• predali nehnuteľnosť a už nebudú 
k 1. januáru 2023 zapísaní v katastri 
nehnuteľností,

• alebo u nich nastali zmeny skutoč-
ností, ktoré majú rozhodujúci 
vplyv na vyrubenie dane.
Podať ho musí daňovník aj vtedy, 

ak nehnuteľnosť síce nadobudol už 
v predchádzajúcich rokoch, ale dote-
raz za ňu ešte nepodal priznanie. Ak 
v priebehu zdaňovacieho obdobia ale 
nadobudne nehnuteľnosť vydraže-
ním alebo dedením, je povinný podať 
priznanie k dani z nehnuteľností do 
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Samospráva uzatvorila novú 
zmluvu na odber energií

Mestský úrad, mestské organizácie, základné a mater-
ské školy budú od 1. januára 2023 napriek výraznému 
zdražovaniu nakupovať elektrinu a plyn výhodnejšie. 
Zamestnancom a vedeniu mesta sa podarilo prostredníc-
tvom priameho rokovacieho konania dohodnúť priazni-
vejšie ceny za dodávky energií na budúci rok.

„V predchádzajúcom verejnom obstavaní, ktoré bolo vyhlá-
sené formou dynamického nákupného systému, sa mestu Pezi-

nok nepodarilo nájsť budúceho dodávateľa. Prijaté ponuky boli 
mimoriadne nadhodnotené a finančne neakceptovateľné. Verejné 
obstarávanie bolo preto zrušené. Vyhlásením priameho roko-
vacieho konania tak vznikol priestor na lepšiu vyjednávaciu 
pozíciu zo strany zamestnancov Mestského úradu, čo napokon 
viedlo k úspešnému výsledku v rokovaní,“ vysvetlila referentka 
pre verejné obstarávanie Vlasta Cholujová.

Elektrickú energiu bude mestu dodávať spoločnosť 
MAGNA ENERGIA, a.s. Dodávateľom plynu bude firma 
Energie2 a.s. Obe zmluvy sú platné na obdobie jedného 
roka, teda do 31. decembra 2023.

Začiatkom roka nás 
čaká referendum

Prezidentka Slovenskej republiky 
na základe petície občanov prijatej 
24. augusta 2022 vyhlásila referendum. 
Deň jeho konania určila na sobotu 
21. januára 2023, a to v čase od 7.00 h 
do 22.00 h.

V referende budú voliči rozhodovať 
o otázke:

Súhlasíte s tým, že predčasné skon-
čenie volebného obdobia Národnej 
rady Slovenskej republiky je možné 
uskutočniť referendom alebo uznese-
ním Národnej rady Slovenskej repub-
liky, a to zmenou Ústavy Slovenskej 
republiky tak, že:
• v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája 

čiarka a  tieto slová: „ak v  súlade 
s touto ústavou nedôjde k predčas-
nému skončeniu volebného obdo-
bia Národnej rady Slovenskej repub-
liky.“;

• v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá 
nové písmeno b), ktoré znie: „b) 
predčasným skončením volebného 
obdobia,“. Doterajšie písmená b) až 
f) sa označujú ako písmená c) až g);

• v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „voleb-
ného obdobia“ vkladá čiarka a slová 
„predčasným skončením volebného 
obdobia“;

• v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzi-
národnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 
3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na 
prijatie uznesenia o  predčasnom 
skončení volebného obdobia Národ-
nej rady Slovenskej republiky podľa 
čl. 86 písm. n)“;

• v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré 
znie: „n) uznášať sa na predčasnom 

skončení volebného obdobia Národ-
nej rady Slovenskej republiky; prijaté 
uznesenie je všeobecne záväzné 
a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

• v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripá-
jajú tieto slová: „vrátane predčas-
ného skončenia volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky.“;

• Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási 

predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky ako ústavný zákon.“?“

SPôSOb VOľby
Volič môže voliť na území Sloven-

skej republiky:
• vo volebnom okrsku, v  ktorého 

zozname voličov je zapísaný
• v ktoromkoľvek volebnom okrsku 

na základe hlasovacieho preukazu

Volič môže voliť mimo územia 
Slovenskej republiky poštou, ak:
• nemá trvalý pobyt na území Sloven-

skej republiky a  bol na základe 
žiadosti zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov,

• má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky a v čase referenda sa 
zdržiava mimo jej územia

Volebné okrsky aj volebné miest-
nosti budú rovnaké ako boli v spoje-
ných voľbách do orgánov samosprávy 
obcí a voľby do orgánov samospráv-
nych krajov.

Bližšie informácie sú dostupné na: 
www.pezinok.sk a www.minv.sk.

VýVOj POPlAtkOV zA kOMunÁlny ODPAD PRe fyzické OSOby 
OD ROku 2009 – 2022 (ROčný POPlAtOk nA OSObu)

2010 na osobu 
(VZN 7/2009)

2021 (VZN 
10/2020)

2023 
navrhovaný r. p. 

Netriedený odpad fyzická 
osoba v rodinnom dome 25,185 €

32,996 €
VZN č. 11/2021 – 
zmena na 38,982 €

47,998 €

Netriedený odpad fyzická 
osoba  v bytovom dome 28,835 € 38,982 € 47,998 €

Netriedený odpad fyzická 
osoba – chata 15,768 € 38,982 € 47,998 €

Daňové priznanie nepodáva 
ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už 
v  predchádzajúcich rokoch podal 
priznanie a v jeho vlastníctve nenastali 
žiadne zmeny.

Ak vznikne daňová povinnosť 
k dani za psa, k dani za predajné auto-
maty a k dani za nevýherné hracie 
prístroje v priebehu zdaňovacieho 
obdobia, daňovník je povinný podať 
priznanie k tejto dani najneskôr do 
30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej 
povinnosti.

Daňové priznanie treba podať 
na predpísaných tlačivách, ktorého 
vzor ustanovilo Ministerstvo finan-
cií SR všeobecne záväzným predpi-
som. Tlačivá sú k dispozícii u správcu 
dane na Mestskom úrade Pezinok 
v klientskom centre alebo na druhom 
poschodí, na referáte miestnych daní 
Mestského úradu v Pezinku, prípadne 
na internetovej stránke mesta www.
pezinok.sk v  časti Samospráva – 
Dokumenty.

Redakcia / RefeRát 
MieStNycH daNí 
MSÚ PeZiNok

daNiela MalikoVá

NiNa BedNáRikoVá
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Renáta klimentová: Potrebujeme otvorenú debatu s ľuďmi
V oblasti regionálneho rozvoja, územného plánovania a život-

ného prostredia pôsobí vyše 20 rokov, pričom podstatnú časť 
strávila v pezinskej samospráve. Ing. Renáta Klimentová nastúpila 
na Mestský úrad v Pezinku v roku 1997 ako referentka životného 
prostredia, časom sa stala vedúcou oddelenia a na pozícii zotr-
vala až do roku 2020. Najbližšie štyri roky sa bude danej oblasti 
venovať ako viceprimátorka. Opýtali sme sa, ako vníma svoju novú 
rolu, prečo sa rozhodla vstúpiť do komunálnej politiky, čo hovorí 
na situáciu v meste či zimnú údržbu.

Roky ste boli súčasťou pezinskej 
samosprávy. kde ste pôsobili po 
odchode z úradu?

Od roku 2020 som pracovala na 
Mestskom úrade v Modre, konkrétne 
na úseku dopravy a technickej infraš-
truktúry. Venovala som sa investičnej 
výstavbe, uličnému priestoru, cestám 
a komunikáciám. V súčasnosti som 
však uvoľnená na výkon funkcie vo 
verejnom záujme. Povinnostiam vice-
primátorky sa budem venovať v rámci 
stopercentného úväzku.

Prečo ste sa rozhodli kandido-
vať na post poslankyne mestského 
zastupiteľstva?

Keď som odišla z pezinskej samo-
správy do Modry, stratila som kontakt 
s  Pezinčanmi aj mestom. Už som 
nemohla robiť pre ľudí v Pezinku, 
pritom sa dá toľko vecí riešiť v rámci 
projektov. To bolo nakopnutím, 
pre ktoré som sa rozhodla pozbie-
rať podpisy a kandidovať. Zároveň si 
myslím, že mám v samospráve určitý 
rozhľad, ktorý môžem ponúknuť 
a využiť v prospech mesta. Som nesku-
točne rada, že mi ľudia prejavili dôveru 

a môžem tak znova robiť pre Pezinok 
a pre ľudí v ňom. To je to, čo ma sem 
ťahalo.

Ako vnímate, že vaša kandida-
túra bola úspešná, že vám občania 
prejavili dôveru, a zároveň ste boli 
poverená zastupovaním primátora?

Pre mňa je to neskutočná výzva. 
Výzva, ktorú treba naplniť. Získať 
dôveru ľudí okolo seba je obrovský 
úspech a záväzok, ktorý sa budem snažiť 
naplniť prácou pre Pezinčanov a Pezi-
nok tak, aby mesto napredovalo, a to 
či už na pozícii poslankyne alebo na 
pozícii zástupkyne primátora.

čomu sa budete venovať ako 
poslankyňa a čomu ako viceprimá-
torka? Aké sú vaše priority?

Poslanec aj viceprimátor počúva 
ľudí. Úlohy sa teda spájajú a prelínajú, 
ťažko ich rozdeliť. Ako napríklad pri 
parkovacej politike. Som poslankyňa 
za štvrtý obvod, kde ju treba prioritne 
riešiť, no nie je to priorita len štvrtého 
obvodu, ale celého mesta. Rovnako 
stav ciest trápi nielen štvrtý obvod. 
Preto sa musí vyhodnotiť, čo ktorá časť 
mesta potrebuje a plánovať, aby ľudia 

vedeli, že aj k nim sa príde, napríklad 
pri opravách ciest, detských ihriskách, 
parkovaní. Vzhľadom na moju prax sa 
budem zameriavať predovšetkým na 
oblasť územného rozvoja a životného 
prostredia.

čo považujete za najväčší prob-
lém Pezinka, resp. čo sa musí riešiť 
neodkladne?

Parkovacia politika bude naozaj 
číslo jeden, pretože zákon o doprave 
nám hovorí, že sa nebude dať parkovať 
na chodníkoch. Potrebujeme vyriešiť 
najmä bytové domy, zástavby, čiže celú 
mestskú časť Juh, Starý dvor, Sever... 
Najskôr je potrebný dopravný prieskum 
o plochách, ktoré sú využiteľné, o frek-
vencii vozidiel, najfrekventovanejších 
časoch, permanentnom státí, ktoré zaťa-
žuje parkovacie miesta. Potom bude 
nasledovať projekt organizácie dopravy 
a ten bude navrhovaný v súlade s nasta-
venou koncepciou parkovania.

A  zostane nám stále pretrváva-
júci problém, a to sú odpady. Nasta-
vený systém odpadového hospodár-
stva Pezinok má, Pezinčania celkom 
dobre triedia, ale i napriek tomu sa stále 
zvyšujú ceny za likvidáciu komunál-
neho odpadu. Zvyšujú sa nielen nám, 
ale všetkým. Stále narastajú ceny za 

uloženie aj zhodnotenie komunálneho 
odpadu a v súčasnej dobe sa zvyšujú viac 
ako inokedy. Dôvodom je svetová situ-
ácia, kríza, vojnový konflikt na Ukra-
jine, čo bude mať dopad aj do budúcna. 
Pribúdajú aj zákonné povinnosti 
vytrieďovať nové zložky z komunál-
neho odpadu, ako je kuchynský odpad, 
ktoré už nie sú vykryté organizáciami 
zodpovednosti výrobcov. Režim ich 
zberu finančne vykrývajú samosprávy. 
Odpady budú čím ďalej drahšie, preto 

zvyšovanie poplatkov za odpady posti-
huje drvivú väčšinu samospráv. Prio-
ritou bude hľadať také cesty likvidácie 
komunálneho odpadu, aby sa elimino-
valo zvyšovanie poplatkov za odpad.

Máme pred sebou zimné 
mesiace, preto sa natíska otázka, 
ako je zabezpečená zimná údržba 
v meste?

Je nakúpené strojové vybavenie, 
ktoré máme v  Mestskom podniku 
služieb (MPS). To, čo je k dispozícii 
technicky aj personálne však určite nie 
je postačujúce na to, aby sme zabez-
pečili našu povinnosť – mať zjazdné 
miestne cesty a schodné mestské chod-
níky. Takže i zimná údržba patrí medzi 
priority, ktoré musí mesto riešiť hneď. 
Aby sa vykrylo zimné obdobie 22/23, 
bude potrebná externá spolupráca. Do 
akej miery, ukáže vyhodnotenie strojo-
vého parku a pracovníkov MPS.

Kontakt: renata.klimentova@pezi-
nok.sk

- SAMOSPRÁVA -

Oddelenia a referáty mestského 
úradu sú otvorené pre verejnosť

Od 29. novembra sú všetky oddelenia a referáty Mestského úradu 
Pezinok otvorené pre verejnosť. Občania vybavia svoje požiadavky nielen 
prostredníctvom Klientského centra na prízemí, ale aj priamo na jednotli-
vých oddeleniach. Cieľom je otvorenosť a dostupnosť pre všetkých, ktorí 
sa potrebujú so svojimi žiadosťami, podnetmi či otázkami obrátiť na mesto.

NiNa BedNáRikoVá, foto: MaRtiNa VeSelá

„Z môjho pohľadu Pezinok stratil transparentnosť, vytratila 
sa komunikácia, slušná konštruktívna debata, ktorá je potreb-
ná, aby sa vedeli veci pohnúť. Rovnako dôležitá je pluralita 

názorov, pretože rozdielny názor nie je na to, aby sa zamietol, 
ale aby sa vypočul. To sú veci, ktoré v Pezinku chýbajú. Keď sa 
nám ich podarí vrátiť, budú pre Pezinčanov veľkým prínosom.“

Primátor a poslanci zložili sľub
V pondelok 28. novembra sa v budove 

Mestského úradu Pezinok konalo sláv-
nostné ustanovujúce mestské zastupiteľ-
stvo, na ktorom sa novozvolený primátor 
Roman Mács zložením sľubu ujal funkcie. 
Zákonom stanovený sľub zložilo 24 z 25 
poslancov zastupiteľstva.

NiNa BedNáRikoVá, foto: MaRtiNa VeSelá

„Zvolenie prináša so sebou zodpoved-
nosť za mesto za jeho obyvateľov. Želám 
vám veľa rozumných rozhodnutí, čaká 
nás neľahká doba a mnoho nepopulárnych 
krokov, preto vzájomné porozumenie, tole-
rancia názorov iných kolegov a v neposled-
nom rade trpezlivosť, musia byť piliere, na 

ktorých postavíme spoločnú spoluprácu,“ 
prihovoril sa novozvoleným poslan-
com mestského zastupiteľstva (MsZ) 
po zložení sľubu primátor Roman Mács 
a dodal, že sa bude snažiť o čo najužšiu 
a najaktívnejšiu spoluprácu s Bratislav-
ským samosprávnym krajom, s okoli-

tými mestami a primátormi miest a obcí 
nášho regiónu, pretože to vníma ako 
cestu, ako spraviť z  Pezinka lepšie 
miesto pre život.

Po slávnostnom zložení sľubu nasle-
dovala pracovná časť ustanovujúceho 
zastupiteľstva. Poslanci volili mandá-
tovú a  návrhovú komisiu, poverili 
poslanca MsZ Jozefa Chynoranského 
zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ, 
určili sobášiacich, zriadili Komisiu pre 
ochranu verejného záujmu a odhla-
sovali plat primátora. Do najbližšieho 
zasadnutia dostali za úlohu pripra-
viť a predložiť štatút komisií pri MsZ, 
návrhy zloženia komisií a určiť spôsob 
voľby ich predsedov.

V závere primátor informoval, že 
si na svoje zastupovanie zvolil dvoch 
viceprimátorov. V zmysle Zákona 
o obecnom zriadení poveril svojím 

zastupovaním Ing. Renátu Klimen-
tovú ako zástupkyňu primátora 
v poradí číslo dva. Prvou zástupkyňou 
sa stane Kvetoslava Štrbová, ktorá sa na 
ustanovujúce zastupiteľstvo nemohla 
dostaviť, preto bude poverená po 

zložení poslaneckého sľubu na najbliž-
šom rokovaní.

Materiály programu i videozáznam 
z ustanovujúceho zasadnutia nájdete na 
webe mesta v časti Samospráva/Mestské 
zastupiteľstvo/Zasadnutia MsZ.

Primátor Roman Mács sa po prevzatí funkcie prihovoril poslancom 
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Harmonogram vývozu odpadu na rok 2023

MESIAC
NETRIE-

DENÝ ODPAD 
(NÁDOBA)

BIOODPAD 
(NÁDOBA)

PLASTY, 
KOVY, 
VKM

PAPIER 
(NÁDOBA)

JANUÁR 9, 23 9 16 23

FEBRUÁR 6, 20 6 13 -

MAREC 6, 20 6, 13, 20, 27 13 6

APRÍL 3, 17 3, 11 (UTOROK), 
17, 24

11 
(UTOROK) 17

MÁJ 2 (UTOROK), 
15, 29

2 A 9 (UTOROK), 
15, 22, 29

9 
(UTOROK)

30 
(UTOROK)

JÚN 12, 26 5, 12, 19, 26 5 -

JÚL 10, 24 3, 10, 17, 24, 31

AUGUST 7, 21 7, 14, 21, 26 
(SOBOTA)

SEPTEMBER 4, 18 4, 11, 18, 25

OKTÓBER 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30

NOVEMBER 13, 27 6, 13, 20, 27

DECEMBER 11, 23 
(SOBOTA) 11

MESIAC
NETRIE-

DENÝ ODPAD 
(NÁDOBA)

BIOODPAD 
(NÁDOBA)

PLASTY, 
KOVY, 
VKM

PAPIER 
(NÁDOBA)

JANUÁR 10, 24 9 16 23

FEBRUÁR 7, 21 6 13 -

MAREC 7, 21 6, 13, 20, 27 13 6

APRÍL 4, 18 3, 11 (UTOROK), 
17, 24

11 
(UTOROK) 17

MÁJ 3 (STREDA), 
16, 30

2 A 9 (UTOROK), 
15, 22, 29

9 
(UTOROK)

30 
(UTOROK)

JÚN 13, 27 5, 12, 19, 26 5 -

JÚL 11, 25 3, 10, 17, 24, 31

AUGUST 8, 22 7, 14, 21, 26 
(SOBOTA)

SEPTEMBER 5, 19 4, 11, 18, 25

OKTÓBER 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30

NOVEMBER 14, 28 6, 13, 20, 27

DECEMBER 12, 27 
(STREDA) 11

MESIAC
NETRIE-

DENÝ ODPAD 
(NÁDOBA)

BIOODPAD 
(NÁDOBA)

PLASTY, 
KOVY, 
VKM

PAPIER 
(NÁDOBA)

JANUÁR 10, 24 10 17 24

FEBRUÁR 7, 21 7 14 -

MAREC 7, 21 7, 14, 21, 28 14 7

APRÍL 4, 18 4, 12 (STREDA),18, 
25

12 
(STREDA) 18

MÁJ 3 (STREDA), 
16, 30

3 A 10 (STREDA), 
16, 23, 30

10 
(STREDA)

31 
(STREDA)

JÚN 13, 27 6, 13, 20, 27 6 -

JÚL 11, 25 4, 11, 18, 25

AUGUST 8, 22 1,8,15,22,28/
PONDELOK/

SEPTEMBER 5, 19 5, 12, 19, 26

OKTÓBER 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31

NOVEMBER 14, 28 7, 14, 21, 28

DECEMBER 12, 27 
(STREDA) 12

MESIAC
NETRIE-

DENÝ ODPAD 
(NÁDOBA)

BIOODPAD 
(NÁDOBA)

PLASTY, 
KOVY, 
VKM

PAPIER 
(NÁDOBA)

JANUÁR 11, 25 10 17 24

FEBRUÁR 8, 22 7 14 -

MAREC 8, 22 7, 14, 21, 28 14 7

APRÍL 5, 19 4, 12 (STREDA), 
18, 25

12 
(STREDA) 18

MÁJ 4 (ŠTVRTOK), 
17, 31

3 A 10 (STREDA), 
16, 23, 30

10 
(STREDA)

31 
(STREDA)

JÚN 14, 28 6, 13, 20, 27 6 -

JÚL 12, 26 4, 11, 18, 25

AUGUST 9, 23 1, 8, 15, 22, 28 
(PONDELOK)

SEPTEMBER 6, 20 5, 12, 19, 26

OKTÓBER 4, 18 3, 10, 17, 24, 31

NOVEMBER 2 (ŠTVRTOK), 
15, 29 7, 14, 21, 28

DECEMBER 13, 28 (ŠTVR-
TOK) 12

MESIAC
NETRIE-

DENÝ ODPAD 
(NÁDOBA)

BIOODPAD 
(NÁDOBA)

PLASTY, 
KOVY, 
VKM

PAPIER 
(NÁDOBA)

JANUÁR 11, 25 11 18 25

FEBRUÁR 8, 22 8 15 -

MAREC 8, 22 8, 15, 22, 29 15 8

APRÍL 5, 19 5, 13 (ŠTVRTOK), 
19, 26

13 (ŠTVR-
TOK) 19

MÁJ 4 (ŠTVRTOK), 
17, 31

4 A 11 (ŠTVRTOK), 
17, 24, 31

11 (ŠTVR-
TOK) -

JÚN 14, 28 7, 14, 21, 28 7 1 
(ŠTVRTOK)

JÚL 12, 26 6 (ŠTVRTOK), 12, 
19, 26

AUGUST 9, 23 2, 9, 16, 23, 30

SEPTEMBER 6, 20 6, 13, 20, 27

OKTÓBER 4, 18 4, 11, 18, 25

NOVEMBER 2 (ŠTVRTOK), 
15, 29

2 (ŠTVRTOK), 8,15, 
22, 29

DECEMBER 13, 28 (ŠTVR-
TOK) 13

MESIAC NETRIEDENÝ 
ODPAD

BIOODPAD 
(NÁDOBA)

PLASTY 
KOVY, ...

PAPIER 
(NÁDOBA)

JANUÁR 12, 26 11 18 25

FEBRUÁR 9, 23 8 15 -

MAREC 9, 23 8, 15, 22, 29 15 8

APRÍL 6, 20 5, 13 (ŠTVRTOK), 
19, 26

13 (ŠTVR-
TOK) 19

MÁJ 5 (PIATOK), 18 4 A 11 (ŠTVRTOK), 
17, 24, 31

11 (ŠTVR-
TOK) -

JÚN 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 7 1 
(ŠTVRTOK)

JÚL 13, 27 6 (ŠTVRTOK), 12, 
19, 26

AUGUST 10, 24 2, 9, 16, 23, 30

SEPTEMBER 7, 21 6, 13, 20, 27

OKTÓBER 5, 19 4, 11, 18, 25

NOVEMBER 3 (PIATOK), 
16, 30

2 (ŠTVRTOK), 8,15, 
22, 29

DECEMBER 14, 29 
(PIATOK) 13

 OkRuH i 
Ulice: A. Šilhára, Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, 

Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, 
gen. Viesta, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jirás-
kova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, 
Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, 
Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, 
Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

 OkRuH ii A 
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov 

dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

 OkRuH ii b 
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, 

Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kuku-
čínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, 
Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, 
Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn. Námestie, Sama Chalúpku, 
Sládkovičová, Slnečná, Svätojurská, Šancová, Št. Polkorába, Za 
hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, 
Žel. stanica,

 OkRuH Vinice (PiAtOk) 

 zbeR kOMunÁlneHO ODPADu z RekReAč- 
 nýcH StReDÍSk, ROk 2023 

 kAlenDÁR VýVOzu 1100 l SÍDliSkÁ, ROk 2023 

 OkRuH iii A 
Ulice: 1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa 

Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, 
Vinohradnícka cesta, Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, 
Vincúrska

 OkRuH iii b 
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, 

Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, 
Tehelná, Tolstého, Za dráhou

 OkRuH iV 
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, 

Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná, Grinava: Cintorínska, 
Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, 
Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, 
Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkar-
patská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice 
č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

NETRIEDENÝ 
ODPAD (VRECE)

PLASTY, KOVY, 
VKM

PAPIER (VRECE)

JANUÁR 13, 27 13 27

FEBRUÁR 10, 24 10 -

MAREC 10, 24 10 24

APRÍL 6 (ŠTVRTOK), 21 6 21

MÁJ 5, 19 5 19

JÚN 2, 16, 30 2, 30 -

JÚL 14, 28

AUGUST 11, 25

SEPTEMBER 8, 22

OKTÓBER 6, 20

NOVEMBER 3, 16 (ŠTVRTOK)

DECEMBER 1, 15, 29

MESIAC SLNEČNÉ ÚDOLIE 
(STREDA)

STUPY, KUČIŠDORF 
(UTOROK)

JANUÁR 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

FEBRUÁR 1, 8, 15, 22 7, 14, 21, 28

MAREC 1, 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28

APRÍL 5, 13 (ŠTVRTOK), 19, 26 4, 12 (STREDA), 18, 25

MÁJ 4 A 11 (ŠTVRTOK), 17, 24, 31 3 A 10 (STREDA),16,23,30

JÚN 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27

JÚL 6 (ŠTVRTOK), 12, 19, 26 4, 11, 18, 25

AUGUST 2, 9, 16, 23, 30 1,8,15,22,28 (PONDELOK)

SEPTEMBER 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26

OKTÓBER 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31

NOVEMBER 2 (ŠTVRTOK), 8, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28

DECEMBER 6, 13, 20, 28 (ŠTVRTOK) 5, 12, 19, 27 (STREDA)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY, KOVY, 
VKM

JANUÁR 4, 18 5, 13, 20, 27 4, 12, 19, 26

FEBRUÁR 1, 15 3, 10, 17, 24 2, 9, 16, 23

MAREC 1, 15, 29 3, 10, 17, 24, 31 2, 9, 16, 23, 30

APRÍL 13, 26 8, 15, 21, 28 6, 14, 20, 27

MÁJ 11, 24 6, 13, 19, 26 5, 12, 18, 25

JÚN 7, 22 2, 9, 16, 23, 30 1, 8, 15, 22, 29

JÚL– 
DECEMBER

 VýVOz kucH. ODPADu A POužitéHO OlejA 
 žltá zóna, pondelok, zóna A:  Fajgalská cesta, Kamenice, Podhor-
ská, Vincúrska, Sadová (Leitne), Myslenická, Vinice, Nová, Grob-
ská cesta, Železničná, Orešie, Podkarpatská, Matúškova, Jána Raka, 
Štúrova, Hurbanova, Cintorínska, Družstevná, D. Virgoviča, Mlynár-
ska, Trnková, Černicová, Liesková, Hečkova, Púpavová, Ružová, 
Nezábudkova, Za panskou záhradou, Limbašská cesta, Pri Mlyne, 
Ľudovíta Rajtera, Eugena Suchoňa, Obchodná, Okružná, Kataríny 
Frankovej, Majakovského, SNP, Gorkého, Glejovka
 červená zóna, utorok, zóna b:  Komenského, Saulakova, Tolstého, 
Fraňa Kráľa, Puškinova, 1. Mája, Mierová, Hviezdoslavova, Vajan-
ského, Bernolákova, Obrancov mieru, Fándlyho, Nerudova, Brati-
slavská, Bystrická, Za koníčkom, Svätojúrska, Drevárska, Kukučínova
 zelená zóna, streda, zóna c:  Malacká cesta, Kutuzovova, Krížna, 
Šteberlova, Žarnovických, Jamnických, Banícka, Doktora Bokesa, 
Bottova, Záhumenice, Dona Sandtera, L. Novomestského, Sväto-
plukova, Suvorovova, Na Bielensku, Javorová, Topoľová, Pod Kalvá-
riou, Kučišdorfská dolina (bytovka), Dr. Štohla, Najmarova, Richarda 
Rétiho, Schaubmarova, Zumberská, Alfonza Šilhára
 Oranžová zóna, švrtok, zóna D:  Veltlínska, Hroznová, Mušká-
tová, Silvánová, Rulandská, Šenkvická (Panholec), Slnečná, Sládko-
vičova, Sama Chalupku, Dobšinského, Mýtna, Šancová, Pod lipou, 
Meisslova, Záhradná, Hollého, Moyzesova, Lesnícka, Mahulanka, Za 
dráhou, Tehelná, M. R. Štefánika, Trnavská, Senecká, Kalinčiakova, 
Gen. Viesta
 čierna zóna, piatok, zóna e:  Generála Svobodu, Kpt. Jaroša, 
Nálepkova, Markušova, F. P. Drobiševa, Generála Pekníka, Cajlanská, 
Šafárikova, Gogoľova, Rázusova, Jilemnického, Jiráskova, Zámocká, 
Kupeckého, Št. Polkorába, Mladoboleslavská, Za hradbami, Jesen-
ského, Holubyho (+železničná stanica), Potočná, Farská, Švermova, 
Hrnčiarska, Kollárova, Radničné námestie, Malokarpatská, Zigmun-
díkova, Kuzmányho
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- SPektRuM -

Nech vám Mier, Viera, láska a Nádej 
horia po celý nový rok

Štyri sviečky adventného venca – Mier, Viera, Láska a Nádej – zapa-
ľujeme postupne počas štyroch adventných nedieľ. Ich pomyselné 
plamene by sme však mali udržiavať zapálené po celý rok. Aby horeli aj 
v neľahkých časoch, potrebujeme povzbudenie, ktoré vám prostredníc-
tvom Pezinčana aj tento rok prinášajú naši duchovní, rímskokatolícky 
farár Andrej Šottník a evanjelická a. v. farárka Gabriela Kmošenová.

PRiPRaVila Redakcia V SPoluPRáci S PeZiNSkýMi ducHoVNýMi, foto: PixaBay

Andrej Šottník: len jedna zvesť pretrváva veky
Keď sa na Vianoce pred polnočnou rozozvučia zvony, svetom 

sa začína niesť radostná zvesť. Sŕdc miliónov ľudí sa v tejto chvíli 
dotýka úžasné tajomstvo. Sediac za štedrovečerným stolom preží-
vame zvláštnu radosť, inú než inokedy.

Veľa „dobrých správ“ a „radostných zvestí“ už prešlo týmto 
svetom. Kto by po nich netúžil? A kto by sa v nich už nebol 
sklamal? Mnohé boli falošné, zveličené a krátke: rozniesli sa, 
prešli, zanikli. Postihol ich ľudský údel: zomreli spolu so svojimi 
pôvodcami.

Len jedna zvesť pretrváva veky, nesie sa už dvadsať storočí 
svetom, podáva sa z úst do úst, ohlasuje sa z pokolenia na poko-
lenie: „Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“

Aj my ju na Vianoce prežívame s rovnakým údivom, s úctou 
a radosťou ako pastieri pri Betleheme v onej svätej noci. A preto 
spievame: „Narodil sa Kristus Pán!“

Tento okamih, okamih zrodenia Mesiáša, počas celých storočí 
veľmi intenzívne očakával izraelský národ – najmä od bolestného 
babylonského zajatia, kde bol ich život životom zajatcov, plným 
ponižovania, biedy a neľudského zaobchádzania zo strany ich 
utláčateľov. Bola to noc bez záblesku nádeje na lepšiu budúcnosť. 
Niet divu, že Židia upadali do zúfalstva.

Do tejto ich beznádeje, do tejto tmavej noci izraelského 
národa, vstupuje Bohom poslaný prorok Izaiáš, aby ich potešil 
prísľubom svetla, ktoré ožiari ich tmu a prinesie im oslobodenie 
a pokoj. Vtedy sa rozláme ťažké jarmo na ich pleciach a zlomí sa 
palica, ktorou ich bili utláčatelia. Oslobodenie im prinesie tajomný 
„chlapček“, ktorý bude mať vládu už od svojho narodenia. On 
znovu založí dynastiu kráľa Dávida, ktorá nebude mať konca. 
On prinesie svojmu ľudu vytúžený pokoj. A preto ho budú volať 
„mocný Boh, Knieža pokoja“ .

Kto je tento obdivuhodný chlapček, sa ukázalo v onej betle-
hemskej noci, keď anjeli zvestovali pastierom narodenie chlap-
čeka, pričom želali „pokoj ľuďom dobrej vôle“. Objavilo sa 
znamenie, ktoré poukazovalo na splnenie dávnych prísľubov: 
chlapček prinášajúci pokoj.

Pokoj je to, čo potrebujeme aj v tejto dobe. Naše srdcia sú plné 
nepokoja z vojnových konfliktov, ktoré sú vo svete. Nepokoja zo 
súčasnej spoločenskej situácie; nepokoja, ktorý vyplýva z obáv, 
čo nám prinesie nastávajúci rok.

Ježiš je ale Knieža pokoja. Svojou obeťou zaistil „prímerie“ 
medzi nami a svojím Otcom v nebi. Sv. Pavol hovorí, že Boh 
„skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži 
priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi“ (Kol 
1,20). A prináša pokoj aj do ľudských vzťahov, ak nájde srdce 
ochotné pre spoluprácu. A utišuje aj naše osobné nepokoje a obavy 
z budúcnosti.

Preto sa na Vianoce radujeme a spievame „Narodil sa Kristus 
Pán“. Táto stará vianočná pieseň prináša zvesť evanjelia každému 
z nás. Prináša pokoj a radosť. Spomeňme si na to, keď začujeme 
zvonenie vianočných zvonov a otvorme si srdcia pre prijatie toho, 
ktorý je Kniežaťom pokoja!

Gabriela kmošenová: Dvere otvorené a či zatvorené?
Kto má rád, keď musí stáť pred zatvorenými dverami a čakať? 

Každý deň riešime dvere, chytáme kľučku na rôznych dverách 
a otvárame či ich zatvárame. Dvere nás sprevádzajú všade, môžu 

byť aj v našom rozhodovaní, premýšľaní, môžu to byť aj dvere do 
radosti, istoty, ale aj dvere do nepokoja, neistoty a strachu.

Pán Ježiš hovorí: „Ja som dvere.“ (J 10,9) Všetci aspoň raz za 
svoj život prejdeme okolo týchto dverí. Mnohí sa ich boja, alebo 
idú okolo nich s nedôverou. Niektorí zas s radosťou a nadšením 
chytajú kľučku a otvárajú. Neľutujem, že som ich otvorila aj ja. 
Našla som za nimi milosť, odpustenie, pokoj, radosť, lásku Božiu, 
ale aj nádej, že Boh splní to, čo sľúbil a pripravil. Aj v čase covidu 
mi to bezpečie za Ježišovými dverami dávalo istotu, že nie som 
opustená a sama, ale že ma Pán Ježiš drží pevne vo svojej ruke; 
istotu, že viem, kam odídem; istotu, že On ma nikdy neopustí.

Dvere sa spomínajú aj v podobenstve o desiatich pannách – 
družičkách (Mt. 25,1-13). Všetky očakávali príchod Ženícha – 
teda Pána Ježiša. Päť z nich ale bolo pochabých, Ježišov príchod 
nebrali až tak vážne, neboli naň dobre pripravené. Ich lampy 
hasli tesne pred príchodom Ženícha. Pokúsili sa situáciu zachrá-
niť – utekali si dokúpiť oleja, ale prišli neskoro. Nemohli vojsť 
na svadbu, dvere už boli zatvorené. Počuli už len Ženíchov hlas: 
Nepoznám Vás! Aký bol dôvod, že takto zle dopadli? Ich lampy 
nesvietili, chýbal im zdroj svetla. Čo alebo kto je tým svetlom 
pre lampy našich životov? Ježiš hovorí: „Ja som svetlo sveta.“ 
(J 8,12) Ukazuje nám tým na seba ako na zdroj svetla, ktorým 
máme svietiť. Komu sa Ježiš Kristus stane zdrojom svetla, Pánom 
a Vodcom života, bude patriť k rozumným pannám, ktoré mali 
dostatok oleja – Ducha Svätého vo svojom srdci, pred ktorými sa 
dvere nezatvorili a ONI VOŠLI na svadbu Baránka Božieho. Len 
svietiaci dobrými skutkami, pravdou, vierou a láskou môžeme 
vojsť do Božieho kráľovstva.

Chceš, aby Ti dvere do Božieho kráľovstva boli otvorené? 
Poď k Ježišovi, vyznaj mu svoje hriechy, svoju neveru v Neho, 
svoju bezmocnosť, poblúdenie a nasleduj Ho bez ohľadu na názor 
kohokoľvek a na čokoľvek. Svetlo pre svoju lampu, olej pre ňu si 
musíš zadovážiť len TY SÁM, vyprosiť v pokání a prijať. Je najvyšší 
čas. Nepríď neskoro!

Nechcem stáť pred zatvorenými dverami. A ty?
K tohtoročným Vianociam nám všetkým zo srdca želám, aby 

sme neblúdili v tme, aby naše lampy viery boli svietiace a tak nám 
dvere boli otvorené. Želám Vám, aby aj v ťažkých časoch, ktoré 
sú pred nami, sme brali silu zo zdroja svetla, ktoré prišlo na tento 
svet ako bábätko do jaslí v maštaľke položené, ktoré však bábät-
kom nezostalo, ale vyrástlo, stalo sa mužom, ktorý bol pre moje 
a tvoje hriechy obetovaný z lásky Otca na kríži, a to preto, aby 
sme nemuseli zostať vyvretými.

Stĺpek 
po našem

StRýco lajo

Drahý moji!

Stĺpek je tu zas. Ludé, kerý ho čítavajú pravi-
delne, berú ho uš jako lakmusový papírek slobody, 
demokracije a názorovej plurality. Jakéjsi normálnosti 
v mesce. Ket sa stĺpek neobjaví, aj z respirátorem cíca, 
že sa deje nečo, čo neny kóšer, prípadne, že to rovno 
smrdzí a nélen tak trocha, aby stačilo zlachka vyvetrat. 
Jasne, že prehánam. Pri dnešnem návale informá-
cijí s každej strany sem velyce rát a vdačný, že ešče 
vúbec negdo číta obyčajné papírové noviny, keré na 
to, aby sa daly čítat nepotrebujú batériju, nabíjačku 
a wi-finu. A to, že pri pravidelném denném ubúdaný 
ze spisovnej Slovenčiny vúbec ešče negdo číta po 
pezinsky, považujem za malý zázrak. Verím aj temu, 
že fčúl, ket sa stĺpek po kračej pauze znova objavuje 
na stránkach Pezinčana, nyšt nestrací na svojej ak- 
tuálnosci, trefnosci, nadhledze a originálnosci. F čase 
nežnej revolúcije, kerú zme si tot nedávno poci-
chu pripomenuly, boly novinári nazvaný strážnyma 
psama demokracije. Novinár, to je pre mna hodne 
silné slovo. Strášca demokracije sa mi lúbi. Aj ket, 
práda nevím, čo šecko sa za týmto označeným móže 
skovávat. Zvlášt, ket nekerý ešče furt majú krycé 
ména. A téš nemóžem byt šadze. Nebudem vícej ten 
úvod rospitvávat, jako rybu na Vánoce, sú aj krajšé 
témy. Medzi časem sa svet nezastavil, dokonca bych 
povedzel, že sa utrhel z retazy. A na každej úrovny 
zvlášt. Bežný človek sa nestačí čudovat, čo šecko tento 
náš maličký štát dokáže prešustrovat, ututlat a ešče to 
vyhlásit za výrazný úspech vlády. Kedysi dávno, za 
Lenona, sa písalo o dne, na keré ket narazíme, uš to 
bude len dobré, lebo sa odrazíme a pújdeme uš iba 
prutko hore. Je pravda, že pár ludzí v drahých autách 
vylecelo hore tak prutko, že to neprežily. Otftedy 
zme si na dno šáhly nekolkokrát. Zhodnocil bych to 
tak, že zme jako ponorka, kerá kopíruje dno a ket uš 
šeckým dochádza kyslýk, tak sa na moment vyno-
ríme. Nescihneme any porádne vyvetrat, uš to ide 
zase dole. Húsenková dráha na dne rybnýka bes rýp. 
Nemoc. Pri dnešnem stave zdravotnýctva aj to svetlo 
na konci tunela len tak chabo blykoce. Ale, sem opty-
mista. Lúbi sa mi, že špecijálny sút výrazne potvrdzuje 
svoje opoctatnený. Pezinská pobočka maká naplno. 
Já to mosím vedzet. Bývam na hlavnej cesce a mám 
skoro denne zadarmo budzený f podobe húkajúcej 
eskorty. Dycky hádam, keho asi vezú? Ket náhodú 
nehúkajú, hádam, či je víkent, svátek, alebo súdza 
nekeho místneho, kerý tam móže dójst peši, prípadne 
na bycygly. Otftedy, jako sa dal bývalý šéf danového 
oného na spevácku dráhu, išly nekeré autá aj tak na 
zimu do garáží. Ten spef na cenu Grammy ešče nemá, 
ale na slovenskú Superstar by to vraj stačit mohlo. 
Uvidzíme. Místne volby prebehly pocichu. Volyla 
asi trecina ludzí, čo je po tém velykém sklamány asi 
normálne. Malý nepochopený týmlýdr sa prescehoval 
aj ze svojim finančným fanklubem g novému válovu. 
Tam bude chápaný vácej. Netušil sem, že sa mu zdá 
toto mesto staré. Našemu novému richtárovi gratu-
lujem g zvolenú a tak, jako vačina Pezinčanú sem 
v očekávaný. Zatát neny o čem, veslo prebíra akurát 
v den uzavírky Pezinčana. Majte pokojné požeh-
nané Vánoce, plné lásky, luckého tepla, úprimnosci, 
a ščedrosci.

Zúctu váš Strýco Lajo
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StReDA 18. 1.
19:30  Diablova korisť 

USA 2022, horor, 93´, SD, 
15+, 6€

ŠtVRtOk 19. 1. 
19:30  Želanie k narodeninám 

ČR 2023, komédia, 93´, ČD, 
12+, 6€

SObOtA 21. 1. 
17:00  Neobyčajný svet 

USA 2022, animovaný, 95´, 
SD, MP, 6€

SObOtA 21. 1.
19:30  Avatar: Cesta vody 

USA 2022, akčný, fantasy, 
192´, ST, 12+, 6€

neDeľA 22. 1. 
17:00  Zúbková víla 

LUX,NEM 2023, animo-
vaný, 80´, SD, MP, 6€

neDeľA 22. 1.
19:30  Srdcová záležitosť 

NEM 2022, komédia, 100´, 
ČD, 12+, 6€

utOROk 24. 1.
19:30  Superžena 

SR 2022, komédia, 90´, OR, 
12+, 6€

StReDA 25. 1.
19:30  Whitney Houston: I wanna 

 dance with somebody 
USA 2022, životopisný, 
dráma, 147´, ST, 12+, 6€

ŠtVRtOk 26. 1.
19:30  Babylon 

USA 2022, dráma, 188´, ST, 
18+, 6€

PiAtOk 27. 1.
19:30  V zajatí mysle 

USA 2022, triler, 188´, ČT, 
15+, 6€

SObOtA 28. 1.
17:00  Kocúr v čižmách 

USA 2022, animovaný, 101´, 
SD, MP, 6€

SObOtA 28. 1.
19:30  Čo s tým má láska? 

VB 2023, komédia, roman-
tický, 108´, ČT, 12+, 6€

- kultúRA -

Herecká výzva je unikátny projekt, v ktorom účinkujú známi herci, ktorí vedú dialóg. 
Cieľom je popularizácia divadiel a ich divadelných predstavení. Diváci majú počas podu-
jatia jedinečnú možnosť meniť dej. Neoddeliteľnou súčasťou každej Hereckej výzvy 
je aj hudobná vsuvka.

Ako vyzeral Pezinok pred 
60 rokmi, kde sa nakupovalo, čo 
si obliekala mládež, čo vysielali 
rádiá a kto mal televízor. O tom, 
ale aj o víne, cestovaní, hudbe, 
Koncertoch mladosti v amfi-
teátri, bezdomovcoch a iných 
postavičkách, aké nájdete aj 
v  iných mestách... sa dočí-
tate v knihe, ktorú napísal pre 
mnohých známy pezinský vinár 
Pavol Boriš.

Nazval ju Moje zimné 
písačky, lebo v tomto ročnom 
období mal na spomínanie 
najviac času. Vtedy víno zrelo 
v  pivnici, Boriš si nalial do 
pohára, zobral do ruky pero 
a písal. Bez sentimentu za starými 
časmi, ale s lásku k životu, ktorý 
vie vychutnávať.

Fotograficky bohato ilustro-
vaná kniha určite zaujme a poteší 
nielen Pezinčanov a nielen ľudí 
jeho generácie. (ek, foto: ľj)

kino
neDeľA 11. 12. 
17:00  Krokodíl Lyle 

USA 2022, animovaný, 95´, 
SD, MP, 6€

neDeľA 11. 12. 
19:30  Ako spraviť ženu šťastnou 

AUS 2021, komédia, 107´, 
ČT, 15+, 6€

utOROk 13. 12. 
19:30  Šialená noc 

USA 2022, akčný, komédia, 
111´, ST, 15+, 6€

ŠtVRtOk 15. 12. 
19:30  Avatar: Cesta vody 

USA 2022, akčný, fantasy, 
180´, SD, 12+, 6€

SObOtA 17. 12. 
19:30  Avatar: Cesta vody 

USA 2022, akčný, fantasy, 
180´, ST, 12+, 6€

neDeľA 18. 12.
17:00  Neobyčajný svet 

USA 2022, animovaný, 95´, 
SD, MP, 6€

neDeľA 18. 12.
19:30  Vianočná rozprávka 

ŠVE 2021, rodinný, 
komédia, 104´, ČT, 12+, 6€

utOROk 20. 12. 
19:30  Avatar: Cesta vody 3D 

USA 2022, akčný, fantasy, 
180´, ST, 12+, 7€

StReDA 21. 12. 
19:30  Fabelmanovci 

USA 2022, životopisný, 
151´, ČT, 12+, 6€

ŠtVRtOk 22. 12.
19:30  Čierny Panter: Navždy 

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

ŠtVRtOk 5. 1.
19:30  Whitney Houston: I wanna 

 dance with somebody 
USA 2022, životopisný, 
dráma, 147´, ST, 12+, 6€

PiAtOk 6. 1.
17:00  Kocúr v čižmách 

USA 2022, animovaný, 101´, 
SD, MP, 6€

PiAtOk 6. 1.
19:30  Vianočný príbeh 

ČR 2021, komédia, 118´, 
OR, 12+, 6€

SObOtA 7. 1.
17:00  Princezná rebelka 

FRA 2021, animovaný, 89´, 
SD, MP, 6€

SObOtA 7. 1.
19:30  Avatar: Cesta vody 

USA 2022, akčný, fantasy, 
192´, SD, 12+, 6€

neDeľA 8. 1.
17:00  Neobyčajný svet 

USA 2022, animovaný, 95´, 
SD, MP, 6€

neDeľA 8. 1. 
19:30  Šialená noc 

USA 2022, akčný, komédia, 
111´, ST, 15+, 6€

utOROk 10. 1. 
19:30  JFK Návrat: Za zrkadlom 

USA 2021, dokument, 118´, 
ČT, 15, 6€

StReDA 11. 1. 
19:30  Za všetkým hľadaj ženu 

ČR 2022, komédia, 105´, 
OR, 12+, 6€

ŠtVRtOk 12. 1. 
19:30  Fabelmanovci 

USA 2022, životopisný, 
151´, ČT, 12+, 6€

PiAtOk 13. 1. 
19:30  Muž menom Otto 

USA 2023, komédia, 125´, 
ST, 12+, 6€

SObOtA 14. 1. 
17:00  Krokodíl Lyle 

USA 2022, animovaný, 95´, 
SD, MP, 6€

SObOtA 14. 1. 
19:30  M3GAN 

USA 2023, horor, 100´, ST, 
15+, 6€

neDeľA 15. 1. 
17:00  Websterovci vo filme 

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

neDeľA 15. 1. 
19:30  Fortunova hra 

USA 2023, akčný, komédia, 
114´, ČT, 15+, 6€

utOROk 17. 1.
19:30  Adam Ondra: Posunúť 

 hranice 
ČR 2022, dokument, životo-
pisný, 77´, OR, 12+, 6€

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!  
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.

Od 23.12.2022 do 3.1.2023 má pezinské kino vianočné prázdniny. 
Stretneme sa 4.1.2023. Ďakujeme!
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Manželia Hanuskovci čarujú z hliny
Spoločná tvorba keramiky manželov Hanuskovcov 

sa začala v roku 1986. V ich umeleckej práci dominujú 
ženy a sakrálne motívy. Inšpiráciu čerpajú najmä 
zo slovenských ľudových tradícií a vinárstva.

daNiela MalíkoVá, foto: RaMoN leško a oSkaR HaNuSek

Umelecké sklony zdedila 
Mária Hanusková po svojej 
mame. K hline ju priviedol 
otec vďaka práci v tehelni, 
kde na neho cez prázdniny 
čakávala. Celý život žije vo 
svojom rodnom vinárskom 
dome v Pezinku.

„To, čo som zažila, premie-
tam do hliny. Inšpirujú ma 
slovenské ľudové odevy. Babka 

bola vinárka a celý život chodila 
v kroji. Vždy sa mi páčili široké 
krojové sukne a bohato vyšívané 
ručníky,“ hovorí Mária Hanus-
ková.

Keramika manželov 
Hanuskovcov patrí do majo-
liky, teda dvakrát pálenej 
keramiky maľovanej na 
bielej glazúre. Ich spolupráca 
je spojením umelca a tech-

nika. Zatiaľ čo Mária robí 
návrh a modeluje, jej manžel 
pripravuje sadrové formy 
a  diela vypaľuje v  peci. Je 
tiež autorom všetkých tech-
nických návrhov, napríklad 
stavieb Betlehemov. Ich srdcu 
najbližšie sú práve betlehem 
a krížová cesta, ktoré vytvo-
rili pre kostol v  Kvetnici, 
prímestskej časti Popradu.

Tvorba Márie Hanusko-
vej je rozsiahla. Okrem kera-
mických figurálnych plastík 
a reliéfov do nej patria obrazy 
maľované na plátne, skle či 
hodvábe i šperky. Ako sama 
hovorí, nebaví ju jednotvárna 
práca a potrebuje experimen-
tovať.

„Keď si potrebujem oddých-
nuť od veľkých vecí, zoberiem si 
niečo malé a vytváram celé sady 
šperkov. Potom mám obdobie, 
že modelujem a  medzitým 
maľujem olejom, akrylom 
alebo pastelom. Spôsob maľo-
vania prispôsobujem tomu, čo 
cítim a vidím. Napríklad pred 
Vianocami mám potrebu maľo-
vať anjelov,“ vysvetľuje umel-
kyňa.

- SPektRuM -

Svätomartinské požehnanie 
mladých vín

Mladé vína svojej produk-
cie požehnali na sviatok sv. 
Martina členovia Združenia 
pezinských vinohradníkov 
a  vinárov a  ich priaznivci. 
Stretli sa v priestoroch Mest-
skej vinotéky. Toto dnes už 
tradičné podujatie ich spre-
vádza od roku 1995. Vína 
požehnal katolícky farár 
Andrej Šottník a evanjelický 
farár Vladimír Kmošena. 
Podujatie naviazalo na starý 
zvyk, pri ktorom sa oslavuje 
práca vinohradníka a vinára 
s prosbou o ochranu vinohra-
dov a nových vín.

Posvätenie patrónky baníkov

V  nedeľu 4. decembra 
sa pri príležitosti sviatku sv. 

Barbory konalo posvätenie 
obrazu a sošky sv. Barbory, 

patrónky baníkov. Podujatie 
zorganizoval Malokarpat-
ský banícky spolok. Socha aj 
obraz sú umiestnené v areáli 
Antimónovej štôlne, na trase 
banského náučného chod-
níka. „Je to srdce pezinského 
baníctva od 90. rokov, tu sme sa 
najviac stretávali, tu sa najviac 
ťažilo a  robilo, preto sme si 
vybrali túto lokalitu,“ povedal 
predseda Malokarpatského 
baníckeho spolku Štefan 
Granec a  dodal, že by sa 
v areáli na sv. Barboru chceli 
stretávať každý rok.

Patrónke baníkov bola 
venovaná aj liturgia v dolnom 
kostole v Pezinku, ktorej sa 
zúčastnili členovia Malokar-
patského baníckeho spolku 
i verejnosť.

Maľba na keramike

Manželia Hanuskovci vo svojom ateliéri

Keramický betlehem

Redakcia, foto: MBS PeZiNok

Zľava katolícky farár Andrej Šottník, predsedníč-
ka ZPVV Oľga Bejdáková, evanjelický farár Vladimír 
Kmošena.

l. j., foto: jáN štRBa
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Premeny – Stavebný obraz Pezinka 1900–1945
Historická budova Holubyho školy má vyše 100 rokov

Účelová školská budova postavená v roku 1914 na 
rohu Holubyho a Moyzesovej ulice čiastočne nahradila 
stáročia slúžiacu budovu na pezinskom námestí.

PetRa PoSPecHoVá, MeStSké MÚZeuM V PeZiNku, foto: štátNy aRcHíV 
V BRatiSlaVe, PRacoViSko aRcHíV ModRa, MeStSké MÚZeuM V PeZiNku

Najstaršia zmienka o škole 
v Pezinku, stála pri fare, pochá-
dza z roku 1425. Na Kostolnú 
(Farskú) ulicu ju situuje aj 
súpis z roku 1601. Pre absen-
ciu prameňov máme ďalšie 
informácie o polohe tunajších 
škôl až z obdobia 18. storočia. 
Daňové súpisy zaznamenávajú 
v jeho priebehu vo vnútornom 
meste niekoľko budov vede-
ných ako škola. Ešte v rokoch 
1738 – 1800 sa v blízkosti fary 
na Farskej ulici uvádza škola, 
stará škola, resp. mestská škola. 
V rokoch 1736 – 1758 sa škola 
objavuje aj medzi domami 
v dolnej časti Holubyho ulice, 
v susedstve dnešnej Malokar-
patskej knižnice. Od roku 

1798 máme v daňovej eviden-
cii aj evanjelickú školu, nachá-
dzala sa v jednom z domov na 
Štefánikovej ulici, patriacich 
ev. cirkevnému zboru.

Spoločná mestská 
obecná škola

V 70. rokoch 18. storočia sa 
na námestí objavuje národná 
škola. V tomto priestore však 
existovala už skôr, podľa J. M. 
Dubovského už v 17. storočí. 
Jej umiestnenie mohlo súvi-
sieť so zriadením evanjelickej 
fary vedľa Krušičovej kúrie 
v 30. rokoch 17. storočia či 
s premenou evanjelickej fary 
na katolícku po príchode 
kapucínov do Pezinka v roku 

1674. Tí dostali do správy 
farský kostol a ako reziden-
ciu farskú budovu. Novým 
farským kostolom sa stal 
pôvodne evanjelický kostol na 
námestí. Označenie budovy 
susediacej s  Krušičovou 
kúriou ako fara nachádzame 
aj v daňových súpisoch prvej 
polovice 18. storočia. Zmena 
nastáva s príchodom jezuitov 
do Pezinka. Okrem dolného 
kostola dostávajú aj faru na 
námestí a zriaďujú tu nižšie 
gymnázium. Zánik jezuitskej 
misie v roku 1773 znamenal 
aj koniec gymnázia a v súpi-
soch sa na jeho mieste stre-
távame s národnou školou, 
normálnou školou, mestskou 

normálnou školou, katolíc-
kou školou či starou školou. 
Pod všetkými označeniami 
poskytovala deťom z Pezinka 
základné vzdelanie – v závis-
losti od obdobia katolícke 
alebo oboch konfesií. V roku 
1868 mestské zastupiteľstvo 
rozhodlo zriadiť jednu školu 
pre deti všetkých konfesií. 
Spoločná mestská obecná 
škola bola otvorená 1. novem-
bra 1869 práve v budove na 
námestí. Mala sedem učební 
určených pre 6 – 12-ročné 
deti. Školská dochádzka 
chlapcov trvala šesť rokov, 
dievčat štyri roky. V školskom 
roku 1869/1870 registrujeme 
772 školopovinných detí.

nová školská budova
Už v 70. rokoch 19. sto- 

ročia sa objavujú návrhy 
na výstavbu novej školskej 
budovy, v roku 1903 roko-
valo zastupiteľstvo o  tejto 
otázke opäť. V roku 1905 bola 
obecná škola poštátnená a štát 
prisľúbil mestu novú školskú 
budovu, ktorá by nahradila 
veľmi nevyhovujúcu starú 
školu. Okrem samotnej stavby 
sa riešila aj otázka jej umiestne-
nia. V „hre“ bola aj ulica Jana 
Pálffyho (dnes Š. Polkorába), 
resp. miesto na križovatke 
Polnerovej (dnes Hrnčiarskej) 
a Pálffyho ulice. Pozemok však 
bol v marci 1912 vyhodnotený 
ako nevhodný z pedagogic-
kého a zdravotného hľadiska, 

aj z  pohľadu stavebného 
rozvoja mesta. Voľba napokon 
padla na iný mestský pozemok 
a Pezinok poskytol uhorskej 
kráľovskej korune plochu 
s budovou mestského chudo-
binca a majera a k nim patriacu 
záhradu s rozlohou 760 štvor-

cových siah (cca 2733 m2) na 
ulici Vörösmartyho 1 (dnes 
Moyzesova) a Lajosa Kossutha 
5–6 (dnes Holubyho).

byt aj pre učiteľa 
a riaditeľa

V  roku 1914 na ňom 
vyrástla dvojpodlažná budova 
na pôdoryse nepravidelného 
tvaru L s otvoreným vnútor-
ným nádvorím. Z pôdorysu 
vybiehajú prístavby prízem-
ných krídiel. Autorom staveb-
ného návrhu z  roku 1912 
bol budapeštiansky archi-
tekt Rudolf (Rezsö) Hikisch. 
Na každom poschodí mala 
škola šesť učební. Fasádu 
zo strany Moyzesovej ulice 
dodnes zdobí schodiskový 

rizalit, pôvodný vstup do 
školy určený dievčatám. Tie 
mali k  dispozícii vnútorné 
nádvorie. Časť z Holubyho 
ulice, chlapčenský vstup, 
zdobil polkruhový tympa-
nón (dnes má trojuholníkový 
tvar s výtvarnou výzdobou od 

Fridricha Moravčíka). Priestor 
pred ním využívali ako školský 
dvor chlapci. V prístavbách 
boli jednoizbový služobný 
byt a trojizbový byt riaditeľa 
(učiteľa). Objekt zastrešili 
sedlovými strechami.

Školským účelom slúžila 
stavba nepretržite do ukon-
čenia školského roka 2006/ 
2007.

Ľudovej škole a  ďalším 
stavbám, ktoré vyrástli 
v  Pezinku v  1. polovici 
20.  storočia aj ich autorom 
a staviteľom sa venuje výstava 
Premeny – Stavebný obraz 
Pezinka 1900 – 1945, ktorú 
na nadchádzajúce mesiace 
pripravilo Mestské múzeum 
v Pezinku.

- HiStóRiA - 

Základná ľudová (Holubyho) škola, vstup pre chlapcov

Budova základnej ľudovej školy a byt riaditeľa – predný (hore) a bočný pohľad

Základná ľudová škola, vchod pre dievčatá

Rudolf Hikisch (3. 9. 1876 Budapešť – 28. 7. 1934 
Budapešť) architekt, vysokoškolský pedagóg. Študoval na 
vyššej stavebnej priemyslovej škole a na Akadémii umení 
v Drážďanoch. V rokoch 1899 až 1900 spolupracoval 
s architektom Teodorom Fischerom v Mníchove, kde 
navrhol niekoľko mostov cez rieku Isar. Od roku 1902 
pôsobil v Budapešti. So svojimi návrhmi vyhral množ-
stvo výberových konaní, ale zrealizovalo sa len málo 
jeho diel – budapeštiansky hotel Astoria (v spolupráci); 
radnica, divadlo a hotel v maďarskom meste Kiskunha-
las; fasáda a vnútorné nádvorie Lukácsových kúpeľov 
na Žigmundovej ulici v Budapešti; pamätník kráľovnej 
Alžbety v Budapešti; Brána vernosti v Šoprone.



PEZINČAN
mesto
PEZINOK
december 
2022

9.
strana

- inzeRciA -

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

Naskenuj QR kód 
a dozvieš sa viac.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai166912274399_MCD_nabor Bratislava_152x82mm_1122.pdf   1   22.11.2022   14:12

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

Vydávanie Pezinčana v roku 2023

Mesiac uzávierka podkladov termín vydania

Január 17.1.2023 27.1.2023
Február 14.2.2023 24.2.2023
Marec 14.3.2023 24.3.2023
Apríl 18.4.2023 28.4.2023
Máj 16.5.2023 26.5.2023
Jún 13.6.2023 23.6.2023

Júl–August 15.8.2023 25.8.2023
September 19.9.2023 29.9.2023
Október 17.10.2023 27.10.2023

November 14.11.2023 24.11.2023
December 5.12.2023 15.12.2023

Redakcia mestských novín Pezinčan 
ďakuje všetkým čitateľom za priazeň 

a prispievateľom za spoluprácu 
počas roka 2022.

Do nového roka želáme veľa 
zdravia, šťastia a úspechov!

Presídlenie Vinársko-
ovocinárskej školy 
do Modry (4)

Československý štát kúpil budovu a k nej 
patriace pozemky za 485 000 korún 8. februá- 
ra 1922. Vinársko-ovocinárska škola sem bola 
presunutá v tom istom roku. Nástup do novej 
školy bol 1. októbra 1922. Slávnostné otvo-
renie „kaštieľa“ sa konalo 18. novembra 1923 
za účasti vysokých štátnych a verejných čini-
teľov, ako bol minister poľnohospodárstva 
Milan Hodža, poslanec Pavol Blaho, evanje-
lický biskup Samuel Zoch. Mesto Modra daro-
valo škole 10 katastrálnych honov pozemku 
– viaceré vinice v katastri mesta a priestor pre 
ovocinársky sad za cintorínom. Okrasné kveti-
nárstvo a sadovníctvo sa realizovalo priamo 
v záhrade pri škole. S presťahovaním školy do 
Modry došlo k opätovnej výmene učiteľského 
stavu a tiež osoby riaditeľa, ktorým sa stal Adolf 

Fischer, odborný učiteľ z Vinársko-ovocinár-
skej školy v Mělníku.

Organizácia školského roku a výučba v čase 
prechodu školy do Modry bola dvojročná, žiaci 
nastupovali po dovŕšení 16. roku. Školský rok 
sa začínal 1. októbra a končil 31. júla.

V  zmysle dočasných stanov bolo úlohou 
školy vychovávať samostatných podnikateľov 
v poľnohospodárstve a tiež, aby absolventi boli 
pomocnými silami (myslené odborníkmi) pre 
podnikateľov v oblasti vinárskej... zdokonaliac sa 
v rationálnom hospodárstve viničnom a pivničnom, 
v technológii vinárskej a obchode s vínom a prísluš-
nými produkty...; tiež v oblasti ovocinárskej... zadová-
žiac vedľa vedomostí pomologických a pestiteľských, 
hlavne dôkladného výcviku a znalosti v príslušnej 
technológii a obchode produkty ovocinárskymi.

IN
Z

ER
C

IA

MicHal ducHoň, aRcHíV MeSta BRatiSlaVy

Občianske združenie Archa Harmony hľadá:

• psychológa 
• sociálneho pracovníka

do nového pobytového resocializačného 
zariadenia v Modre.

Požadované je VŠ vzdelanie II. stupňa 
a min. 3-ročná prax. Prax so závislosťami 
vítaná. Nástupné mzdové podmienky 
1.300–1.500 € s možnosťou ďalších príplatkov. 
Možný aj polovičný pracovný úväzok.

• údržbára, šoféra 
• upratovačku

do pobytového zariadenia v Modre Harmónii. 
Možný aj polovičný pracovný úväzok. Hodi-
nová mzda 7 €.

Kontakt:
lovasrose@gmail.com

0907703009
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Kto v srdci žije, 
n e z o m i e r a . 
Uplynulo 23 
rokov odvtedy, 
čo nás opustil náš 
d r a h ý  o t e c 
a dedko Rudolf 

Marke z Grinavy. S úctou a láskou 
si spomínajú dcéra Eva a Martin 
s rodinou.

Dňa 2.12.2022 
up lynulo  50 
rokov, čo nás 
navždy opustila 
milovaná mama 
a babka Agneša 
Wittgrúberová 

z Pezinka. S  láskou spomínajú 
dcéry a vnúčatá s rodinami.

Dňa 31.12.2022 
uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý 
A l e x a n d e r 
Šandor. S láskou 
a   v ď a k o u 

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

Dňa 18. 12. 2022 
si pripomíname 
14. výročie, čo 
nás navždy opus-
til náš manžel, 
otec, krstný otec, 
dedko, pradedko 

jozef Popluhár z Pezinka. Tí, 
ktorí ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka, dcéra a syn 
s rodinami.

Dňa 10.12.2022 
uplynul rok, čo 
nás navždy opus-
til náš drahý 
manžel a  otec 
jozef kolenčík. 
Márne Ťa naše 

oči všade hľadajú, aj po roku nám 
na tvári slzy stekajú. Hoci si odišiel 
a  nie si medzi nami, v  našich 
srdciach budeš stále s  nami. 
S  láskou spomína manželka 
Zuzana, dcéra Veronika, syn Filip, 
vnuk Patrik a vnučka Michaela.

Dňa 7. 12. 2022 
sme si pripome-
nuli 10 rokov, čo 
nás navždy opus-
til náš drahý otec 
a dedko Michal 
Slezák. Kto ste 

ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Deti s  rodinami. 
Ďakujeme.

   

Odišli ste z nášho života, my ostali 
sme sami, naveky budete 
v srdciach tých, čo Vás milovali. 
Dňa 17.12.2022 uplynie prvé 
výročie od úmrtia našej milovanej 
mamy, babky i prababky edity 
Geršičovej a  dňa 21.12.2022 
uplynie prvé výročie od úmrtia 
nášho milovaného otca, dedka 
i  pradedka jozefa Geršiča. 
S  láskou spomíname, my deti 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

Dňa 3. 12. 2022 
sme si pripome-
nuli nedožité 72. 
narodeniny našej 
drahej Oľgy 
Vagačovej. Kto 
ste ju mali radi, 

venujte jej tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

   

Dňa 29.12.2022 uplynie 35 
rokov, čo nás navždy opustil 
drahý otec, dedko a pradedko 
jozef  Reichbauer.  Dňa 
30.12.2022 uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustila jeho manželka, 
naša mama, babka, prababka 
a   p r ap rababka  Melánia 
Reichbauerová. S  bolesťou 
v srdci spomínajú deti s rodinami. 
Sú slová, ktoré si nikdy nepo-
vieme, sú chvíle, na ktoré s láskou 
spomíname a sú ľudia, na ktorých 
nikdy nezabúdame.

Odišla si tíško 
z nášho života, ale 
k r á s n e 
s p o m i e n k y 
a  večná láska 
v  nás neustále 
ostávajú, pretože 

ten, kto žije v  našich srdciach, 
nikdy neumiera. 29. 11. 2022 uply-
nuli 3 roky, čo nás navždy opustila 
Mária Pukančíková, rodená 
Kerkešová. S láskou na babičku 
spomína jej milovaný vnuk.

Márne Ťa naše 
o č i  v š a d e 
hľadajú, aj po 
rokoch nám po 
t v á r i  s l z y 
stekajú. Hoci si 
odišla a  nie si 

medzi nami, v našich srdciach si 
a  budeš stále s  nami. Dňa 
14.12.2022 si pripomíname 30. 
výročie, čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, babička 
a  manželka eva beníčková. 
S  láskou a  úctou spomínajú 
manžel František, dcéra Martina 
s  manželom, syn František 
a vnuci.

   

Dňa 2.12.2022 uplynulo 20 
rokov od tragickej smrti karo-
líny Violovej a 17.9.2022 sme sa 
rozlúčili s jej manželom igná-
com Violom. Kto ste ich 
poznali,  venujte im tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 18.12.2022 si 
pripomenieme 5. 
výročie úmrtia 
nášho milova-
ného manžela, 
otca a  dedka 
Petra krasňan-

ského. S láskou spomína manželka, 
syn Boris a syn Peter s rodinou 
a vnučkou Diankou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Dňa 10.12.2022 
sme si pripome-
nuli 25 rokov od 
chvíle, čo od nás 
navždy odišiel 
náš drahý jozef 
n o s k o v i č 

z Grinavy. S láskou spomíname 
a  ďakujeme všetkým, ktorí si 
spomenú tiež. Smútiaca rodina

Dňa 19.12.2022 
u p l y n i e  4 8 
rokov, čo nás 
navždy opustila 
naša drahá mama 
a babka božena 
f e d e r l o v á . 

S láskou spomína dcéra Boženka 
s  rodinou. Kto ste ju poznali 
venujte jej s  nami tichú 
spomienku.

Dňa 13. 12. 2022 
si pripomenieme 
1 0 .  v ý r o č i e 
úmrtia nášho 
o t c a ,  d e d k a 
a pradedka Jána 
b l a ž e k a . 

Spomína syn s rodinou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Dňa 18. 12. 2022 
si pripomíname 
26 rokov, čo nás 
vo veku 23 rokov 
opustil náš syn, 
manžel ,  otec 
a  brat Marcel 

Vagač z Pezinka. Spomína otec, 
deti Marcel, Monika a  ostatná 
rodina.

Oči Tvoje už 
nezaiskria, ústa sa 
už neusmejú, 
ruka Tvoja už 
n e p o h l a d í . . . 
Tvoje srdce však 
ostalo v nás, bude 

nás tešiť, bude nás hriať, bude nám 
úsmevy rozdávať, i keď Ty budeš 
v kľude spať. Dna 26.12. sme si 
pripomenieme 3. výročie od smrti 
manželky, mami, babky, jarmily 
barokovej. S  úctou, láskou 
a  smútkom v  srdci spomína 
manžel, deti a vnúčatá.

Dňa 23. 1. 2023 
bude tomu rok, 
čo nás navždy 
opustila naša 
drahá a milovaná 
manželka, matka, 
babička, teta 

a úprimná priateľka Milka Hoštá-
ková. Všetkým nám chýba jej veselá 
a  optimistická povaha a úsmev, 
ktorý ju sprevádzal počas celého 
života. Odišiel pre nás vzácny človek 
a ostali len spomienky. Spomína 
manžel, synovia s rodinami, najbliž-
šia rodina a priatelia.

Nezomrel ten, kto 
ostáva v ľudských 
srdciach. Dňa 
26.12.2022 uply-
nie 20 rokov, čo 
od nás odišla do 
večnosti naša 

milovaná mamička, babička 
a  prababička júlia féderová. 
S úctou a láskou si v modlitbách 
spomínajú tri dcéry a šesť synov 
s  rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichu spomienku.

- S úctou spomíname -

ad una corda 
bilancuje a pozýva 
na benefičný koncert

Rok 2022 priniesol zboru tri pozva-
nia na hosťovania v rámci sezón dvoch 
profesionálnych orchestrov – Štátneho 
komorného orchestra Žilina a Štátnej 
filharmónie Košice.

V Žiline sa zbor predstavil na veľko-
nočných koncertoch 7. a 8. apríla pod 
taktovkou renomovaného dirigenta 
Olivera Dohnányiho (v oratóriu Kris-
tus na hore Olivovej od Ludwiga van 
Beethovena) a na koncertoch 27. a 28. 
októbra uviedol slávne Mozartovo 
Requiem pod taktovkou dirigenta 
Adriana Kokoša. V Košiciach vystúpil 
na Zelený štvrtok 14. apríla s tematic-
kým dielom Sedem slov Kristových na 
kríži od Césara Francka. Dirigentom 
koncertu bol známy český dirigent 
a šéfdirigent ŠfK Robert Jindra.

Tradičný benefičný koncert pre 
deti s psychickými poruchami Cesty 
k sebe v Pezinku (21. ročník) sa kvôli 
protipandemickým opatreniam konal 
až v  júni. Priniesol diela Lottiho, 
Haydna i pezinského rodáka Mareka 
Spustu. Za existenciu projektu sa poda-

rilo prostredníctvom benefície a ďalších 
finančných darov vyzbierať viac než 
48 000 eur, ktoré putovali deťom na 
Kliniku detskej psychiatrie Národného 
ústavu detských chorôb na bratislav-
ských Kramároch.

V  decembri zbor uviedol vo 
farskom kostole v Pezinku premiéru 
omše Missa brevis II. od súčasného 
pezinského skladateľa Mareka Spustu.

Počas celého roka spieval zbor Ad 
Una Corda aj na ďalších miestach a pri 
rôznych príležitostiach, napr. s Cappel-
lou Istropolitanou na Velehrade (ČR), 
s  komorným orchestrom pri sv. 
omšiach v Pezinku, Borinke, Kostol-
nej pri Dunaji či a cappella koncert 
v Malackách.

Začiatkom nového roka 2023 
sa uskutoční 22. ročník benefičného 
koncertu Cesty k  sebe, na ktorom 
zaznie obľúbené dielo J. J. Rybu: Česká 
mše vánoční. Pezinský chrámový zbor 
Ad Una Corda vás srdečne pozýva.

PetRa koVačoVSká, auc

Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom 
a známym, ktorí sa 
prišli 12.10.2022 
rozlúčiť s  našim 
drahým manže-
l om,  o tcom, 

dedkom, bratom a dobrým priate-
ľom ing. igorom lindtnerom. 
Ďakujeme tiež za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Ď a k u j e m e 
príbuzným, pria-
teľom, známym 
a starým pánom 
f u t b a l i s t o m 
z Cajly, ktorí sa 
prišli 10.11.2022 

rozlúčiť so Štefanom fornerom. 
Ďakujeme tiež za kvetinové dary 
a  prejavy sústrasti. Smútiaca 
manželka s rodinou.

Poďakovanie

Betlehemské svetlo v Pezinku
text a foto: MoNika leZoVá, 61. ZBoR ModRý oBlak PeZiNok

Pezinskí skauti opäť prinesú 
do mesta Betlehemské svetlo, 
symbol pokoja, nádeje a lásky, 
ktoré prepája ľudí po celom 
svete. Odpaľovanie Betlehem-
ského svetla verejnosti sa usku-
toční v  piatok 23. decembra 
v čase od 10.00 do 19.00 h na 
Radničnom námestí pri Ma- 
riánskom stĺpe.

Pre Grinavanov bude svetlo 
z Betlehema dostupné v pasto-
račnom centre (pri Farskom 
kostole sv. Žigmunda) v rovnaký 
deň od 9.00 do 13.00 h a po sv. 
omši od 18.45 do 19.15 h.
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Mládežnícky volejbal v Pezinku je na vysokej úrovni

Do tohoročnej sezóny nasadil 
klub v kategóriách mladších žiačok 
až päť súťažných tímov. Všetky tímy 
zvládli svoje úvodné kolá na výbornú. 
Mnohé z dievčat stáli pod súťažnou 
sieťou po prvýkrát, tréma a nervozita 
miestami prevládala, ale sila kolektívu, 
tímový duch skúsenejších dievčat, 
úžasná atmosféra, ktorú vytvorili rodi-
čia a priatelia klubu, spravili z prvých 
turnajov nezabudnuteľný zážitok.

Cieľ na túto sezónu je jasný – 
postup na majstrovstvá Slovenskej 
republiky. ŠVK má šikovné dievčatá 
a celú sezónu pred sebou. Sú fantas-
tický kolektív, pomáhajú jedna druhej, 
skúsenejšie ťahajú tie novšie. Na ihrisku 
pracujú spolu, za spoločnú vec a v tom 
je práve volejbal výnimočný. Učí deti 
k zodpovednosti za kolektívny výkon.

Dievčatá spravili klubu výbornú 
propagáciu a tak začal v meste narastať 

záujem o volejbal aj zo strany chlapcov. 
S myšlienkou založiť chlapčenský tím sa 
v ŠVK pohrávali už dávno, nikdy však 
nebolo chlapcov dosť na to, aby zložili 
skutočné družstvo. Aktuálne má klub 
chlapcov vo veku od 9 do 15 rokov, 
z ktorých zložili dva súťažné tímy. Prvý 
tím hrá svoju oblastnú súťaž vo veľkom 
volejbale, majú za sebou štyri zápasy 
s veľmi kvalitnými súpermi. Všetky 
zápasy síce s prehrou, ale postupne 
vidno zlepšenia na jednotlivých 
herných činnostiach a čo je dôležitej-
šie, už je vidno aj radosť z hry a z prvých 

bodov. Chlapci sa zohrávajú a napre-
dujú veľmi rýchlo. Druhý tím mladších 
žiakov, ktorí hrajú v kategórii MIDI, na 
svoj sezónny štart ešte len čaká. Zatiaľ 
absolvovali tradičný jesenný turnaj 
Dunajský pohár, na ktorom obsa-
dili perfektné druhé miesto, čím milo 

prekvapili. V prípade záujmu sú dvere 
otvorené aj ďalším záujemcom.

V ŠVK veria v perspektívnu budúc-
nosť volejbalu v Pezinku. Zároveň si 
uvedomujú zodpovednosť a dôležitosť 
práce s mládežou, ktorá by bez partne-
rov klubu bola o dosť náročnejšia.

- ŠPORt -

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

jesenným majstrom 
sa stali diabli Reca

Jesenná časť hokejbalovej 
ligy priniesla viacero zaujíma-
vých a  napínavých zápasov 
počas prvých desiatich kôl.

Minuloročný majster Diabli 
Reca potvrdzuje svoju kvalitu. 
Pavúci Pezinok ako vicemajster 
vstúpil do nového ročníka impo-
zantne, povyhrával zápasy a držal 
sa na čele, lenže ani im sa nevy-
hla kríza a stratili body v zápa-
soch. Bronzové papričky z Chilli 
striedajú lepšie výkony z horšími. 
Po výbornom výsledku nedoká-
zali následne nadviazať na dobrý 
výkon a zopakovať ho aj viac-
krát za sebou. Petržalský Savages 
v porovnaní s minulým rokom 
napreduje a podáva sympatické 
výkony a snahou je posúvať sa 
v tabuľke čo najvyššie. Pezin-

skí žolíci z Jokeritu majú slabšie 
výsledky na to, aký majú káder. 
To sa odzrkadľuje aj na ich posta-
vení v  tabuľke. Posledným je 
mužstvo z Vitamínov, ktorým sa 
výsledkovo nedarí, hoci podávajú 
bojovný a sympatický výkon.

Najlepšiu obranu aj útok 
majú Diabli Reca, ktorí inka-
sovali najmenej gólov, ale dali 
i najviac gólov, a preto sú zaslú-
žene aj jesenným majstrom po 
polovici súťaže. V individuál-
nych štatistikách v kanadskom 
bodovaní kraľuje L. Kurtin 
s 26b (Reca), v tesnom závese 
je J. Križan 25b (Savages) a J. 
Metzner 23b (Reca). Najlepším 
strelcom po prvej časti je so 17 
gólmi Košťál z teamu Savages 
Petržalka.

Úspešný november triatlonistov
V sobotu 5. novembra sa 

v Leviciach uskutočnilo Sláv-
nostné vyhlásenie Sloven-
ského pohára v  triatlone 
za rok 2021 a 2022. Prezi-

dent Slovenskej triatlonovej 
únie Jozef Jurášek odovzdal 
ocenenia najlepším klubom 
i  športovcom. ŠK TRIAT-
LON Pezinok sa umiestnil 

na 2. mieste v Slovenskom 
pohári žiakov v  triatlone 
v roku 2021 a toto umiest-
nenie obhájil aj v roku 2022 
spomedzi 31 klubov z celého 
Slovenska. Týmto úspechom 
sme potvrdili, že Športový 
klub TRIATLON PEZINOK 
patrí medzi najúspešnejšie 
kluby na Slovensku.

V individuálnych kategó-
riách sa pezinským triatlo-
nistom darilo nasledovne: 
v kategórii mladší žiaci sa na 
2. mieste umiestnil Alexander 
Kostoláni, v kategórii muži 
získal 1. miesto v  absolút-
nom poradí Rastislav Srná-
nek (dlhý triatlon za rok 
2022) a v kategórii veteránky 
2 sa na 1. mieste v duatlo-
novom pohári umiestnila 
Gabriela Duffalová (za rok 
2021). Rastislav Srnánek sa 
umiestnil aj v Českom pohári 
v dlhom triatlone na 1. mieste 
v kategórii muži 25–29.

V  sobotu 12. novem-
bra sa konali Majstrovstvá 
Atletického zväzu Bratislava 
v cezpoľnom behu. Organi-
zátor pripravil trate v Zámoc-
kom parku v  Malackách 
a vytvoril perfektné zázemie. 
Triatlonisti z  ŠK TRIAT-
LON PEZINOK dominovali 
najmä v kategórii mladších 

žiakov. Suverénne zvíťa-
zili na trati 1500 metrov – 
spomedzi 41 mladších žiačok 
sa umiestnením na 1. mieste 
stala majsterkou Bratislavy 
Ema Marková, spomedzi 32 
mladších žiakov si 1. miesto 
a titul majster Bratislavy pre 
rok 2022 odniesol Tobias 
Burt. Sprievodným progra-
mom boli detské štafetové 
behy aj krosový individu-
álny beh najmladších, kde 
mal Pezinok rovnako bohaté 
zastúpenie.

O týždeň neskôr, 19. no- 
vembra, sa uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska 
v cezpoľnom behu v Dubnici 
nad Váhom. Klub aj mesto 
úspešne reprezentovala Ema 
Marková, ktorá sa spomedzi 
100 pretekárok v kategórii 
mladšie žiačky umiestnila na 
výbornom 3. mieste s bron-
zovou medailou. Mladším 
žiakom sa darilo v súťaži druž-
stiev. V zložení Tobias Burt, 
Alexander Kostoláni a Markus 
Lenghart získali striebornú 
medailu, 2. miesto a titul vice-
majstri SR v cezpoľnom behu. 
Dievčatá sa v súťaži družstiev 
v  zložení Ema Marková, 
Simona Mozolová a Miro-
slava Marková umiestnili na 
nepopulárnom 4. mieste.

MaRta HaSoVá, foto: šVk PeZiNok

Zľava Gabriela Duffalová, Silvia Švecová, Alexander 
Kostoláni

text a foto: SilVia šVecoVá

PeteR VlaSák

Mladšie žiačky ŠVK Pezinok

Po veľkom úspechu, ktorým pezinskí volejbalisti zakončili minu-
loročnú sezónu mladších žiačok, kedy sa dievčatá v kategórii MIDI 
stali Majsterkami Slovenska, zaznamenal Športový volejbalový klub 
Pezinok (ŠVK) mimoriadne zvýšený záujem o volejbal práve medzi 
deťmi. Členská základňa sa rozrástla do úctyhodných rozmerov, 
čo vedenie klubu len utvrdzuje v tom, že prácu robia kvalitne a zaují-
mavo. Slovenská volejbalová federácia, ale i mnohé kluby z blízkeho 
i širšieho okolia, uznanlivo hodnotia prácu ŠVK Pezinok s mládežou.
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koncert na zámockom nádvorí si užijete naplno
Koncerty pod holým nebom na nádvorí 

historického zámku z 13. storočia v Pezinku 
majú výnimočnú atmosféru, ktorú si užijete. 
Pozrite sa, aké podujatia sú v pláne na leto 
2023. S rezerváciou vstupenky neváhajte, 
môže byť dobrým tipom aj na vianočný 
darček. Vstupenky kúpite na stránke 
zamokpezinok.sk v sekcii koncerty.

29. máj 2023: Ondřej brzobohatý
Vynikajúci hudobník, skladateľ, 

textár a  herec, ktorý v  posledných 
rokoch „explodoval“, a je na roztrhanie 
čo sa týka ponúk vystupovať po celom 
svete, sa predstaví so svojím neodmys-
liteľným klavírnym krídlom.

30. máj 2023: 
fragile + Mária čírová

Legendárna vokálna skupina 
zložená zo známych a populárnych 
osobností zaspieva svoje slávne skladby 
a ako hosť večera sa predstaví Mária 
Čírová.

4. jún 2023: Symphonic Show 
AbbA s 34 členným symfonickým 
orchestrom

ABBA s 34 členným symfonickým 
orchestrom odohrajú hity slávnej švéd-
skej skupiny ABBA.

5. jún 2023: Olympic exkluzívny 
koncert

Koncert legendárnej českej rocko-
vej kapely Olympic s  nestarnúcim 
Petrom Jandom.

25. jún 2023: lucie bílá – zlatý 
slávik 2021

Populárna česká popová a muziká-
lová speváčka odohrá koncert s kapelou 
Petra Maláska.

26. jún 2023: Dámska šatňa – diva-
delná komédia

Bláznivá komédia, ktorá odhaľuje 
tajomné zákulisie dámskej šatne vidiec-
keho divadla.

26. jún 2023: fRiDA – veľkolepý 
muzikál

FRIDA – Maľovať a milovať je 
pôvodný slovenský muzikál s hudbou 
skladateľa a  producenta Rudolfa 
Geriho, autora libreta a textov piesní 
Daniela Heviera a spoluautora libreta 
a režiséra Karola Vosátka.

2. júl 2023: Delegation – 
kompletná britská zostava

Priamo z Veľkej Británie k nám 
zavíta nekorunovaný kráľ funky – Rick 
Bailey zo skupiny Delegation so svojou 
britskou kapelou v zložení 7 hudob-
níkov z Birminghamu, ktorá kraľo-

vala v 70., 80. a 90. rokoch minulého 
storočia.

3. júl 2023:
David koller s kapelou

Frontman známej českej skupiny 
Lucie odohrá exkluzívny letný 
koncert.

16. júl 2023: 
beata Dubasová s kapelou

Vráť mi tie hviezdy, Za dverami 
mojej izby, Sme také, aké sme či 

Dievča z reklamy. Beáta Dubasová 
s kapelou vám pootvorí dvere do 
svojej bohatej hudobnej kariéry.

17. júl 2023: 
lenka filipová

Lenka Filipová sa po dlhšom čase 
opäť vráti koncertovať na nádvorie 
800-ročného zámku Šimák Zámok 
Pezinok. Aj teraz zahrá svoje najzná-
mejšie hity.

18. júl 2023: Peter nagy
Zlatý slávik z roku 1985 zaspieva 

najznámejšie hity, ktoré si budete 
môcť spoločne zaspievať.

30. júl 2023: Richard Müller
Absolútna hudobná legenda 

a jeho exkluzívny koncert na zámku 
v Pezinku. Zámocká letná atmosféra 
pod holým nebom bude na neza-
platenie.

31. júl 2023: Shakatak
Populárna britská džez-funková 

kapela príde zahrať svoje najväčšie 
hity na pezinský zámok. V deväťde-
siatych rokoch mala skupina úspech 
v USA, kedy mala dva albumy, ktoré 
sa umiestnili na 1. mieste.

1. august 2023: VOjtĚcH Dyk & 
b-SiDe bAnD

B-Side Band s  Vojtěchom 
Dykom a jeho moderné bigbandové 
zloženie. Nebudú chýbať autorské 
tanečné skladby a funky swingové 
aranže svetových hitov.

28. august 2023:
Večer s karolom Duchoňom

Zaznejú všetky najznámejšie 
hity Karola Duchoňa, pri ktorých si 
môžete s kapelou Ludo Kuruc band 
zaspievať aj zatancovať na historickom 
nádvorí zámku.

29. august 2023: 
Helena Vondráčková

Medzinárodne najúspešnejšia 
česká speváčka Helena Vondráčková 
odohrá koncert na 800-ročnom 
nádvorí Šimák Zámok Pezinok.

10. september 2023: tomáš klus
Na svojich koncertoch je schopný 

udržať pozornosť publika aj počas 
troch hodín. Podiel na tom majú aj 
hudobné aranžmány a výrazný gita-
rový sprievod Jiřího Kučerovského.

11. september 2023: Sima Martau-
sová, teraz už vydatá Sima Magu-
šinová

Spievanie a tvorenie vníma nielen 
ako záľubu, ale aj ako poslanie a dar 
od Boha. Rada píše skladby nielen pre 
seba, ale aj pre iných, prípadne aj pre 
filmové alebo muzikálové projekty.

18. september 2023: chico & the 
Gypsies, zakladateľ Gipsy kings

Užite si koncert plný hitov legen-
dárnej svetovej skupiny zakladateľa 
Gipsy Kings – Chico Bouchikhi 
alias Chico, zakladateľ Gipsy Kings 
a  spoluautor ich najväčších hitov 
Bamboléo, Volare či Baila Me.
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