
V materskej škole dochádzalo k úni-
kom vykurovacieho média do staveb-
ných konštrukcií stavby a  k  neustálym 
tepelným stratám. V Technickom pavi-
lóne bolo spozorované vlhnutie steny 
vedľa chodby do kuchyne, ktorá sa na-

chádza nad ústredným kúrením umiest-
neným v kanáli. Následne bola pri revízii 
plynu a kotolne zistená porucha rozvo-
du ústredného kúrenia. Pri natlakovaní 
systému vodou bol zistený značný únik - 

......... Rýchla správa

# Covid-19

Aktuálne 
opatrenia 
a testovanie

V súvislosti s pandémiou koronavírusu prišlo od pondelka 22. novembra k sprísneniu opatrení. Okres Pezinok sa 
od 1. novembra podľa COVID automatu nachádza v 2. stupni ohrozenia, teda v bordovej farbe. Aktualizované opat-
renia platné pre vybraný región nájdete na stránke automat.gov.sk/pezinok. Dôležité linky a všetky informácie 
o možnostiach očkovania a testovania nájdete aj na stránke mesta.

#projekty

www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/
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 Nové kúrenie v Materskej škole
 na Bystrickej ulici je takmer hotové

V  priebehu mesiacov november a december prejde kompletnou obno-
vou kúrenie v MŠ Bystrická v Bloku C v Technickom pavilóne. Pôvodný 
vykurovací systém bol v  havarijnom stave. Oprava poškodených čas - 
tí ústredného kúrenia už nebola možná, keďže išlo o zastaralé rozvody.

Medzi mladými vínami prevládajú  
biele, no narastá aj obľuba ružového ví-

na. Prestížnou značkou svätomartinské 
sa môžu označiť len vína mladých od-

rôd ako napríklad Müller Thurgau, Irsai  
Oliver, Muškát moravský, Veltlínske 
červené skoré, Svätovavrinecké.

Svätomartinské požehnanie vína 
nadväzuje na starú vinársku tradíciu. Po 
vzniku Združenia pezinských vinohrad-
níkov a vinárov v roku 1995 sa táto veľ-
mi stará tradícia svätenia mladého vína 
obnovila. Posvätenie sa koná za účasti 
pezinských duchovných, výrobcov a mi - 
lovníkov vína, s cieľom zhodnotiť uply-
nulý vinohradnícky rok a prvýkrát na 
verejnosti degustovať a vzájomne si 
hodnotiť mladé vínko z ostatnej úrody.

Podujatie pripravilo ZPVV v  spolu-
práci s mestom Pezinok.

-red-,
foto: Eva Amzler

 Svätomartinské
 požehnanie
 mladého vína

Druhú novembrovú sobotu sa na nádvorí Krušičovej kúrie stretli čle-
novia Združenia pezinských vinohradníkov a  vinárov, katolícky pán 
farár a vedenie mesta Pezinok. Na slávnostnom stretnutí vinohradníci 
a vinári zhodnotili uplynulý rok, ochutnali prvé vzorky vína tohtoroč-
ných odrôd a ponúkli z nich aj verejnosti.

»

»
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Prvá etapa výstavby cyklochodní-
ka Pezinok–Limbach bude v najbližších 
dňoch ukončená a stavebné práce sa  
presunuli na Kupeckého ulicu.

Stavebné práce v  súvislosti s  výstav-
bou cyklochodníka na úseku Kupec- 
 kého začali od križovatky Malokarpat-
ská–Ku peckého v smere do mesta pred 
rodinnými domami v  pondelok 8. no-
vembra.

Časť zámkovej dlažby je už odstránená 
a následne sa bude pokračovať v prácach 
pred domami na nadväzujúcom úseku 
chodníka smerom do mesta.

Stavebné práce na tomto úseku za-
hŕňajú: búracie práce obrubníkov, rozo-
bratie zámkovej dlažby, výkopové práce, 

osádzanie drenážneho potrubia, úpravu 
- osádzanie obrubníkov a kladenie dlažby 
na zúženú časť chodníka pre chodcov.

Peší pohyb je zabezpečený vo vyznače-
ných koridoroch. Prístup do nehnu teľ-
ností je umožnený bez obmedzenia (cez 
presyp, alternatívne cez kovovú platňu).

Aké obmedzenia platia od 15. 11. 
2021 na Kupeckého ulici?
Zákaz parkovania na komunikácii 
pozdĺž plota pri trhovisku

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné 
práce a úpravu šírky vozovky platí od ne-
dele 14. 11. 2021 na tomto úseku zákaz 
státia. Výnimka, ktorá umožňovala par-
kovanie počas soboty v  čase od 6.00 do 
13.00 h už neplatí. Prosíme návštevníkov 
trhoviska a okolitých prevádzok, aby vyu-
žili mož nosť parkovania na vyhradených 
mie stach, prípadne zvolili iný spôsob do-
pravy.

Zníženie maximálnej povolenej 
rýchlosti a vytvorenie koridoru 
pre chodcov a cyklistov

Prebiehajúce stavebné práce zasa-
hujú do cesty a časti chodníka pre  
chodcov, preto prosíme vodičov aj 
chod cov a  cyklistov o rešpektovanie  
pokynov a zvýšenie ostražitosti. Jest-
vujúci chodník na Kupeckého ulici je 
v jednotlivých častiach zúžený, pomocou 
zábran sa vytvorí koridor pre bezpečný 
pohyb všetkých účastníkov premávky.

Dopravné obmedzenia 
pred ZŠ Kupeckého

Zástavka oproti ZŠ Kupeckého a pre-
mávka v tomto úseku je najviac zaťa-

žená v čase školského vyučovania, pre-
to práce v tejto časti (od Malokarpat - 
skej po Hasičskú) budú prebiehať najmä 
počas víkendov.

Text: -red-, foto: -dm-

Rokovanie otvoril primátor mesta 
Igor Hianik, následne sa prítomným 
prihovoril aj predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Juraj Droba.

Projekt výstavby obchvatu Malo-
kar patska pozostáva z niekoľkých 
etáp. V  súčasnosti prebieha prvá eta-
pa výstavby obchvatu, a to prepojenie 
diaľ ničnej križovatky Triblavina s ces-
tou III/1059 Chorvátsky Grob–Čierna 
Vo da.

V druhej etape by mala byť vybudo-
vaná cesta, ktorá spojí Groby s mest-
skou časťou Pezinka – Grinavou.

Tretia etapa má pokračovať budova-
ním obchvatu Pezinka až po Dubovú. 
Celý obchvat má byť napojený na diaľ-
nicu D1 a D4.

Postupnosť výstavby jednotlivých 
etáp logicky nadväzuje z hľadiska na-
pájania jednotlivých úsekov na existu-
júcu cestnú infraštruktúru.

Všetci zúčastnení sa zhodli na akút-
nej potrebe výstavby obchvatu Malo-
karpatska v čo možno najkratšom čase, 
najneskôr však do roku 2030, v súlade  
s Plánom udržateľnej mobility BSK.

Hodnota investície predstavuje 90 
až 100 miliónov €. Poslanci mesta Pe-
zinok vyjadrili BSK podporu a ponúkli 
pomoc vo vzťahu k príprave a realizácii 
obchvatu Malokarpatska.

Primátor mesta Pezinok Igor Hia-

nik a  predseda BSK spoločne zdôraz-
nili a zhodli sa, že vzhľadom na rozsah 
a náročnosť celého projektu je nevy-
hnutná spoločná snaha, korektnosť, 
vzájomná podpora a zodpovednosť, 
aby bolo možné tento kľúčový projekt 
úspešne dokončiť.

Vybudovanie obchvatu Malokarpat-
ska by malo prispieť k celkovému zlep-
šeniu dopravnej situácie a  zníženiu 
dopravného zaťaženia v jednotlivých 
obciach.

-red-
mapa: BsK,

foto: TV Pezinok

 Župa začala s budovaním
 obchvatu Malokarpatska

V stredu 10. 11. 2021 odprezentoval vedeniu a  poslancom mesta Pezinok 
župan BsK Juraj Droba so svojím tímom projekt obchvatu Malokarpat-
ska, ktorý vo svojej 3. fáze zahŕňa aj obchvat Pezinka.

Informácie  o výstavbe
 cyklochodníka
 Pezinok–Limbach

Projekt výstavby cyklochodníka je jedným z najdôležitejších a najväč-
ších investičných projektov, aké mesto za posledné roky realizovalo. 
Preto chceme obyvateľov mesta pravidelne informovať o priebehu vý-
stavby, zmenách a obmedzeniach v súvislosti s ňou.

»

»

Mestský úrad v Pezinku žiada všetkých občanov, ktorí 
si do dnešného dňa nesplnili svoju povinnosť a neuhra dili 
miestne dane a poplatky, aby daň alebo poplatok uhradili 
najneskôr do 15. decembra 2021.

Keďže sa blíži koniec roka, upozorňujeme daňovníkov, 
u ktorých nastala zmena, aby si nezabudli podať Priznanie 
k dani z nehnuteľností. Priznanie musia podať nielen noví, 
ale aj doterajší vlastníci, ale len vtedy, ak u nich nastali ale-
bo nastanú do konca roka 2020 dôležité zmeny. Okrem kú - 

py a predaja je to napr. vydanie stavebného povolenia, kolau-
dačného rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby a pod. 
Termín podania Priznania k dani z nehnuteľností je 
do 31. 1. 2022, ale privítame, ak si vlastníci nehnuteľností 
túto povinnosť budú plniť priebežne a nebudú čakať na ko-
niec tohto termínu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu 
dane na prízemí – v kancelárii prvého kontaktu Mestského 
úradu Pezinok, prípadne ich nájdete na internetovej strán-
ke mesta.            Finančné oddelenie MsÚ Pezinok

Výzva na zaplatenie miestnych daní 
a poplatku za komunálny odpad

denne cca 100 l vody. Z toho dôvodu bol 
celý mechanizmus odstavený. 

„Tento systém bol demontovaný a  na-
hradený novým vykurovacím teplovod-
ným rozvodom s plynovými kondenzačný-
mi kotlami, ktoré sú zapojené do kaskády. 
Každý kotol je možné regulovať osobitne 
alebo spoločne kaskádovým radením. Ob-
jekt bude po dokončení rekonštrukcie  vy-
kurovaný pomocou oceľových doskových vy-
kurovacích telies,” vysvetlila vedúca ma-

jetkového oddelenia Silvia Ruppertová.
Výmenu vykurovacieho systému re-

alizoval víťaz verejného obstarávania 
spoločnosť BECO, spol. s r. o. v celkovej 
hodnote 57 940,22 € s DPH. Dielo bude 
kompletne ukončené do 10. 12. 2021. 
V  súčasnosti prebiehajú už iba dokon-
čovacie práce, materská škola má plne 
funkčný nový vykurovací systém. V roku 
2022 má mesto Pezinok v pláne pokra-
čovať v II. etape rekonštrukcie, a to pre 
Bloky A a B.          -dm-

 Nové kúrenie v Materskej škole 
 na Bystrickej ulici je takmer hotové
Dokončenie zo strany 1



3november 2021  •  PezinčanSAMOSPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo zasadalo na 
svojom 8. riadnom zasadnutí 11. novem - 
bra. Poslanci rokovali vzhľadom na ak-
tu álnu situáciu formou online stret nu-
tia. Na úvod spoločne schválili, že od  
1. janu ára 2022 bude na mestskom úra-
de zriadený spoločný školský úrad 
pre okres Pezinok so sídlom v Radni-
ci na Štefánikovej ulici. „Význam spočí-
va v tom, že budeme mať komplexné dáta  
a informá cie o  školstve ucelene za okres  
na jednom mieste, na základe čoho bude 
môcť úrad strategicky pripravovať plány na 
území mesta pre pezinské školy v  pro cese 
vzdelávania a jeho rozvoja,” vysvetlila zá-
stupkyňa primátora Mária Wagingerová.

Dôležitou súčasťou infraštruktúry 
mesta sú detské ihriská. Cieľom vede-
nia mesta je koncepčná revitalizácia 
a  roz voj ihrísk, preto plánuje vytvoriť 
jed no centrálne multifunkčné ihrisko pre 
zmiešané vekové skupiny so športovými 
plochami, hernými prvkami a oddycho-
vými zónami v každej časti mesta (cen-
trum – Zámocký Park, sídliská – Juh, Se - 
ver, Starý dvor, Muškát) podľa vzoru Ak-
tívneho parku Za hradbami.

„Považujeme za dôležité pomenovať 
východiskovú situáciu, aby bolo možné za-
bezpečiť obyvateľom Pezinka a ich deťom 
optimálnu sieť oddychovo-relaxačných zón  
v podobe detských ihrísk, športovísk, parčí - 
kov, miest na venčenie psov, a to v dostup-
nej vzdialenosti od ich bydliska. V meste Pe- 
 zinok sa v súčasnosti nachádza veľké množ-
stvo schátraných detských ihrísk, ktoré sa 
stali doslova nebezpečným prie storom pre 
deti. Tento rok sme zrealizova li hlavnú roč-
nú kontrolu bezpečnosti 36 detských ihrísk 
v zmysle STN EN 1176-7:2009. Výsledkom 
je 13 nevyhovujúcich ihrísk na odstránenie. 
Ďalších 24 je potrebné opraviť. Treba nájsť 
najlepšiu alternatívu pre efektívne využitie 
detských ihrísk aj vzhľadom na budúce ná-
klady na údržbu,” zrekapituloval primátor 
mesta Igor Hianik.

Detské ihriská, ktoré sú určené na 
okamžité uzavretie, možno zrušiť, pokiaľ 
sa nachádzajú v zónach medzi rodinný - 
mi domami a v ich blízkosti nebývajú 
deti vo veku od 3 do 10 rokov s trvalým 
pobytom v Pezinku. Ak sa na síd lisku 
nachádzajú dve detské ihriská v tes nej 
blízkosti a sú obe určené na okamžité 
uzavretie, jedno z  nich bude opravené  
a druhé odstránené. Oplote nú plochu po 
odstránenom ihrisku mož no pretvoriť 
napríklad na psí kútik.

Na uzavretie sú určené nasledujúce:
Detské ihrisko nový park Muškátová 

30
Detské ihrisko nový park – od Sväto-

plukovej 
Detské ihrisko nový park – od L. No-

vomeského 
Detské ihrisko Muškát II. – Muškáto-

vá 5–7 
Detské ihrisko Suvorovova ul. 10
Poslanci ďalej rokovali aj o strategic-

kých investičných zámeroch, ktoré majú 
skvalitniť život obyvateľov nášho mesta 
vo viacerých oblastiach.

Prvým z nich je vytvorenie severné-
ho dopravného okruhu mesta, a  to 
spojením ulíc Okružná, Fajgalská, Hasič - 
ská s  cieľom znížiť množstvo auto mo-
bilov prechádzajúcich mestom. Okruh 
kopíruje trasovanie budovaného cyklo-
chodníka Pezinok–Limbach. V  tomto  
roku mesto vyhlási verejné obstarávanie 

na zhotovenie projektovej dokumen tácie 
pre územné rozhodnutie s finančným 
plnením v roku 2022. Nasledovať bude 
vydanie územného rozhodnutia, majet-
kovo-právne vysporiadanie pozemkov 
v  trase v  rokoch 2022–2023. Realizácia 
výstavby severného okruhu mesta sa 
predpokladá v roku 2024.

Druhou investíciou je areál cintorí-
na a Dom smútku v Pezinku. „Uvedo-
mujeme si naliehavú potrebu renovácie do-

mu smútku, ktorý je spoločensky význam - 
nou budovou, pietnym miestom, ako aj 
nutnosť riešiť cintorín z  hľadiska kapaci - 
ty a priľahlej infraštruktúry, preto som rád, 
že sme spolu s poslancami konštruktívnou 
diskusiou schválili tento investičný zámer,” 
povedal primátor Igor Hianik. V prvom 
kroku bude zrealizované nové nekryté 
parkovisko pre 63 vozidiel s dopravným 
napojením na križovatku Tehelná–Moy-
zesova. Zároveň sa v  roku 2022 vyhlási 

architektonická súťaž návrhov na dom 
smútku, ktorej víťaz následne spracuje 
projektovú dokumentáciu pre územné  
a stavebné konanie. Modernizácia domu 
smútku je predbežne plánovaná v  roku 
2023. „Novinkou je plán zriadiť v areáli  
priestor, kde budú môcť obyvatelia pochovať 
svoje domáce zvieratá – cintorín pre zvie-
ratá.” uviedol primátor.

MsZ ďalej rokovalo o novom Klient-
skom centre. V roku 2021 organizova lo 
mesto Pezinok testovanie obyvateľstva 
na COVID-19 inovatívnym spôsobom, 
čím jednak prinieslo službu občanom, 
s ktorou boli Pezinčania nadmieru spo-
kojní, na druhej strane pristúpilo veľmi  
racionálne a ekonomicky výhodne k po-
skytovaniu služby, čím získalo mesto 
prí jem. „Mesto Pezinok chce svojim obyva-
teľom poskytovať kvalitné a transparentné 
služby, spôsobom zodpovedajúcim súčas-

nej dobe. Preto chceme získané prostriedky 
opätovne investovať do zvyšovania kvality 
služieb pre Pezinčanov prostredníctvom vy-
tvorenia uceleného klientskeho centra na 
mestskom úrade tak, aby všetko potrebné 
vybavili na jednom mieste. Na 12 klient-
skych miestach budú mať zastúpenia jed-
notlivé referáty mestského úradu, ktoré sú 
v novom klientskom centre funkčne rozde-
lené do troch sektorov podľa stupňa dis-
krétnosti vybavovanej požiadavky,” vysvet-
lil primátor.

Navrhované klientske centrum sa plá-
nuje realizovať na prízemí budovy mest-
ského úradu v jestvujúcich priestoroch 
kancelárie prvého kontaktu a  bude po-
zostávať z dvoch open space kancelárií  
a jednej samostatnej.

Rokovanie pokračovalo dôležitou 
zmenou, ktorá mestá a obce čaká podľa  
zákona o odpadoch od roku 2022 – nová 
povinnosť zbierať biologicky rozlo-
žiteľný komunálny odpad (BRKO)  
z ro dinných domov s nulovou vzdia-
lenosťou, to znamená „od dverí”. Preto 
mesto Pezinok pripravuje komplexné  
verejné obstarávanie. Zber bude zabez-
pečený v 15 l vreciach. Plytvanie potra-
vinami predstavuje najmä ekologický 
problém, pričom podľa údajov Minis-
terstva životného prostredia SR pripadá 
na jedného občana Slovenskej republiky 
100 kg potravinového odpadu ročne.

Mestské zastupiteľstvo na svojom 
ro kovaní ďalej schválilo zámer, aby Pe-
zinské kultúrne centrum v  spolupráci 
s  mestom podalo žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok od Ministerstva 
kultúry SR na obnovu multifunkčnej 
divadelnej sály v  Kultúrnom dome. 
Plán je vymeniť divadelné sedenie, ko-
berce, osvetlenie, inštalovať bezdotykové 
vstupné dvere s  fotobunkou a  tiež ger-
micídne žiariče v  zmysle opatrení proti 
COVID-19.

Ďalšie zasadnutie mestského zastu-
piteľstva je plánované na štvrtok 16. de-
cembra 2021.

-red-, foto: -dm-, 
vizualizácie: referát výstavby 

a realizácie

 Mestské zastupiteľstvo schválilo
 investície zamerané  na zvýšenie
 kvality života a rozvoj mesta

Vizualizácia klientskeho centraAktívny park
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Od polovice novembra má Bratislav-
ský samosprávny kraj nového regio-
nálneho dopravcu – spoločnosť Arriva. 
Zmluva medzi BSK a novou dopravnou 
spoločnosťou bola podpísaná začiatkom 
októbra, čím zostalo všetkým zmluvným 
stranám aj mestám veľmi málo času na  
prípravu a prispôsobenie sa novej situá-
cii. Pôvodný dopravca zabezpečoval 
okrem medzimestskej dopravy aj auto-
busovú dopravu v rámci mesta. Pre mes-
to Pezinok bolo teda logickým rieše ním, 
aby služby v rovnakom rozsahu zabez-
pečil aj nový dopravca-Arriva. Keďže 
spo ločnosť Arriva nedokázala tieto služ-
by zabezpečiť, muselo mesto Pezinok 
pristúpiť k dočasnému riešeniu, aby spo - 
je na linke 522 premávali aj naďalej.

Linka 522 naďalej v prevádzke

Vedenie mesta uzatvorilo v  piatok 
12. novembra zmluvu so Slovak Lines,  
vďaka ktorej je zabezpečená doprava me -
dzi železničnou stanicou a Pinelo vou ne-
mocnicou cez sídlisko Sever a mest skú 
časť Cajla. Nová zmluva je uza vretá na 
obdobie dvanásť mesiacov. Počas tohto 
obdobia sa mesto pripraví na obstaranie 
komplexných služieb MHD. Linka 522 
bude premávať podľa nového grafikonu 
každú hodinu. Pri výbere časov boli reš-
pektované potreby prepravy obyvateľov 
do a z práce, zamest nancov nemocnice  

a detí do a zo školy, poprípade z krúžko-
vých aktivít.

„Záleží mi na zachovaní spojov v rámci 
mesta, preto bolo dôležité, ale zároveň ná-
ročné, dohodnúť zmluvu tak, aby sme ve-

rejnú dopravu od 15. novembra plynule za-
chovali. Aktuálnu situáciu prepravcov, kto-
rá vznikla, nebolo možné predvídať. Som  
rád, že sme situáciu vďaka skvelému tímu 
na MsÚ vyriešili v expresnom čase a v pro-
spech obyvateľov Pezinka.  Vyrokovaná 
služ ba bude dokonca pre obyvateľov  bez-
platná. V spustenom režime budeme sledo-
vať spokojnosť obyvateľov a v prípade zvý-
šenej potreby a možností prepravcu sa bu-

deme snažiť spoj posilniť. Teším sa z tohto 
malého úspechu.” – uviedol primátor mes-
ta Pezinok Igor Hianik.

Od 11. decembra upravujú ŽSR grafi-
kon vlakov, preto zhruba po mesačnej 

prevádzke príde aj k úprave časov na 
linke 522 tak, aby zostalo zabezpečené 
napojenie na vlakové spoje.

Regionálna autobusová doprava

O rozsiahlych výpadkoch v rámci spo-
jov nášho okresu sa vedenie mesta Pezi-
nok dozvedelo až v nedeľu večer, teda 14. 
no vembra prostredníctvom príspevku 
predsedu BSK Juraja Drobu na jeho face-

book stránke. V skorých ranných hodi - 
nách boli z našej strany kontaktovaní zá-
stupcovia BSK, aby sme občanom vedeli 
sprostredkovať čo najviac informácií.

Bratislavský samosprávny kraj a spo-
ločnosť Arriva prijali viaceré opatrenia, 
ktoré majú prispieť k vyriešeniu situácie. 

Cestujúcim sú na stránke dopravcu 
k  dispozícii každý deň aktualizované 
cestovné poriadky na deň vopred. Spoje, 
ktoré by mali premávať no nevedia ich 
zatiaľ vypraviť, sú označené.

Cestujúci sa so svojimi otázkami mô-
žu obrátiť priamo na dopravnú spoloč-
nosť, k  dispozícii sú telefónne linky aj 
emai lové adresy.

No najvýznamnejším krokom, je mo-
tivácia vodičov autobusov k nástupu do 
zamestnania vo forme náborového prí-
spevku. Priemerná mzda vodičov prí-
mestských autobusov má byť na úrovni 
1 500 €, vodiči majú garantovaný nábo-
rový príspevok vo výške 4 000 €, k tomu 
navyše 600 € za získanie každého ďal-
šieho kolegu – vodiča, každoročné navy-
šovanie platov o 5 %, celkovú hodinovú 
mzdu vo výške 7,37 € a k nej príplatky 
za prácu v noci, sviatky či víkendy.

Vzhľadom na  nedostatok vodičov 
spo ločnosti Arriva, došlo od 15. novem-
bra k obmedzeniam na 50 linkách najmä 
v okolí Pezinka a Senca.

-red-, foto: BsK

Výmena regionálneho dopravcu  ovplyvnila 
aj autobusovú  dopravu v rámci mesta

Mesto Pezinok vyhlasuje miku-
lášsku zbierku pre deti zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia. 
Ako sa môžete zapojiť?

Stačí, ak kedykoľvek do 8. decem-
bra do 17.00 h odovzdáte balíček po - 
čas úradných hodín na oddelení sociál-
nej starostlivosti Mestského úradu Pe-

zinok. Kontaktná osoba Mgr. Jurikovi-
čová – 033/6901 304 alebo v kancelárii 
pri mátora mesta – 033/6901 102.

Balíčky musí mesto z hygienických 
dôvodov nechať 7 dní v  izolácii a od  
16. decembra ich následne naši pracov-
níci budú odovzdávať deťom.

Zoznam rodín bude vybraný v spo-
lupráci s ÚPSVaR, Centrom pre rodinu, 
MsP, vedením MŠ a ZŠ.

Prosíme všetkých záujemcov, aby do 
balíčkov nevkladali potraviny (napr. čer-
stvé ovocie), ktoré sa môžu rýchlo poka-
ziť. Vhodné sú sladkosti, sušené ovocie, 
oriešky, malé hračky, školské potreby.

Veríme, že sa nám spolu podarí pote-
šiť čo najviac detí.

-red-,
ilustrácia: 

Jano Wajcko Vajsábel

Román ilustroval bratislavský rodák, 
akad. maliar Martin Juraj Oscitý. Jeho 
vý tvarná práca bola ocenená v  uplynu-
lom roku cenou FRA ANGELICA, ktorá 
mu bola v udelená na slávnostnom zhro-
maždení v Zrkadlovej sieni Primaciálne-
ho paláca v Bratislave. Cenu osobne odo-
vzdal, tak ako i ďalším oceneným, mons. 
Biskup F. Rábek. V  lete minulého roku 
bola publikácia a obrazy ilustrácie z uve-
deného románu v  chráme nášho pút-
nického mesta Močenok, kde má autor 
svoje rodinné korene. Ďalšie plánované 
prezentácie v  minulom roku zamedzila 
mimoriadna situácia spojená s  pandé-
miou koronavírusu.

Druhú prezentáciu sa podarilo uspo-
riadať vo Farskom kostole Nanebovzatia 

Panny Márie v Pezinku až na jeseň 2021, 
ktorú spoločne organizoval náš farský 
úrad v  Pezinku. Svätú omšu celebroval 
náš farár Mgr. Andrej Šottník a zúčast-
nil sa na nej i Mgr. Vladimír Kmošena, 
farár ev. cirkvi a.v. v Pezinku. S hudob-
ným vstupom vystúpil ak. maliar Martin 
Oscitý, ktorý je tiež vyštudovaný operný 
spevák a  následne po obrade si veriaci 
i  občania pozreli výstavu jeho ilustrácií 
z knihy. Bola prezentovaná i nová pub-
likácia, ktorú podpísal, a  občania si ju 
mohli odniesť domov. Tretím médiom 
popri knihe, obrazoch na výstave bola 
kolekcia keramických plakiet od autorky 
Dany Novákovej, ktorá ich vytvorila pod-
ľa obrazov M. J. Oscitého. Keďže v čase 
otvorenia výstavy mal mons. Rábek po-

vinnosti s  prípravou návštevy sv. otca 
Františka, bolo rozhodnuté organizátor-
mi, že sa zúčastní na derniére výstavy 
v Pezinku dňa 29. októbra 2021.

Naše mesto okrem otca biskupa a čle-
nov ordinariátu navštívili i hostia talian-
ského ordinariátu mons. Giulio Cerchiet-

ti OFM z úradu pre vojenské ordinariáty 
kongregácie biskupov a MUDr. Lorenzo 
Festicini (národný prezident Instituto 
Nationale Azzurro), ktorým otec biskup 
odovzdal rády sv. Šebastiána.

Peter Ronec,
foto: Viliam Šuška

Milí Pezinčania, 
končí sa farebná jeseň a pomaly sa po-

nárame do dlhých nocí a krátkych dní.
Na spríjemnenie dlhých večerov vám 

ponúkam informácie o našich aktivitách 
v denných centrách. V Pezinku ich máme 
štyri. Na Kolárovej, Hrnčiarskej, Štúro-
vej a Cajlanskej ulici. Otvorené sú denne 
v  poobedňajších hodinách alebo podľa 
potreby (teraz v trochu obmedzenejšom 
režime). Stretávajú sa v nich, okrem rôz-
nych záujmových skupín (Únia žien, Jed-
nota dôchodcov, Živena, diabetici, ano-
nymní alkoholici, šachisti, Obsterleze, 
Animatus a pod.) seniori v svojom klube 
podľa bydliska: centrum mesta na Kolá-
rovej, juh a sever na Hrnčiarskej, Grinava 
na Štúrovej a Cajla na Cajlanskej ulici.

Okrem posedení a  rôznych zážitko-
vých podujatí (výlet po slovenských hra-
doch a zámkoch, pobyt v kúpeľoch, ope-
kačky, zabíjačky, varenie halušiek, peče- 
nie a pod.) sme sa v nedávnej dobe zame-
rali na kvalitu zdravia našich seniorov. 
V  spolupráci s  MUDr. Adrianou Šimko-
vou sme začali našich seniorov „vyučo-
vať”, ako sa správne meria tlak, pulz. Na-
učili sme ich robiť si zápisy a pra videlne 
vyhodnocovať svoje merania. Vysvetlili 
sme im, prečo je potrebné si pravidelne 
merať tlak, dodržiavať správnu životo-
správu a starať sa o svoje zdravie. Ďalším 
stupňom bude meranie hladiny cukru. 
Naši seniori tak využijú čas obmedzené-
ho pohybu na vzdelávanie a  zlepšenie 
svojho zdravia. Budú tak pripravení, 
v priebehu budúceho roka, pomáhať ďal-
ším obyvateľom pri starostlivosti o svoje 
zdravie. Stanú sa predĺženou rukou na-
šich doktorov.

Do budúceho roka máme pripravenú 
aj jednu novinku. Okrem starostlivosti 
o telo by sme chceli pomôcť našim senio-
rom aj v starostlivosti o ich myseľ. Poža-
dujeme aj očkovanie. Čakáme na vás, naši 
seniori. Možno nemáme všetko, ale spolu 
nám nič chýbať nebude.

Ak vás ani jedna z týchto aktivít neza-
ujala, nevadí. Stále si ešte môžete nájsť 
na internete online výučbu cudzieho ja-
zyka v pohodlí vášho domova. Je dokáza-
né, že ľudia, ktorí hovoria viacerými reča-
mi, majú niekoľkonásobne nižší výskyt 
Alzheimera. Prajem Have a nice day, Sa-
lom, Bonne journée, Guten Tag a  Lačho 
dži ves.                   Adriana strečanská

 Prezentácia knihy monsignora biskupa Františka Rábeka v Pezinku
Ordinár ozbrojených síl a zložiek biskup monsignor František Rábek 
v minulom roku predstavil verejnosti v spolupráci s vydavateľom v Bra-
tislave svoj historický román Tajomstvo Zoborského kláštora. V tomto 
románe sa venuje téme príchodu sv. Cyrila a Metoda k slovanom na súčas-
né územie slovenska, ktorým priniesli Božie slovo v im zrozumiteľnom 
jazyku a prispeli k výchove kazateľov z ich radov na čele zo sv. Gorazdom.

Mikulášsku zbierku trvanlivých 
po travín pre sociálne znevýhodne-
né rodi ny aj jednotlivcov vyhlasuje 
aj Centrum pre rodinu – Pezinok.
Zbier ka sa bu de ko-
nať v sobotu 4. de-
cembra od 8.00 do 
13.00 h v  prie sto-
roch Skladu pomoci 
v areáli pri Farskom 
kostole v  Pezinku. 
Smerové šípky  vás 
navedú. V mene ob-
darovaných ďakuje-
me za vašu štedrosť.
Viac informácií:
www.pezinskerodiny.sk,
pomoc@pezinskerodiny.sk, 
0911  331 534
Ďakujeme.  -cpr-

 Podeľ sa o svojho Mikuláša

»

»

Zariadenie opatrovateľskej 
služby na Komenského ulici 
spolu s  OZ Zelená Hliadka 
Pezinok pre klientov vysa-
dili ovocné stromy.

„Tešíme sa na čas, keď budú rásť, 
kvitnúť a ponúkať zdravé plody – sliv-
ky, broskyne, marhule, nektarinky  
a navyše nám časom budú tvoriť svoj-
imi korunami príjemný tieň z juhozá-
padnej strany. Ďakujeme aj za vzácny 
dar Oskorušu pre dalšie generácie”, 
uviedla Adriana Strečanská, vedúca 
zariadení sociálnych služieb.

sv. omša vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie počas prezentácie knihy
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StĺPEk PO NašEM
Ludé moji!

Novembr bol pre mna dycky taký 
nostalgický mesíc. Hnet skraja svíč-
ky, spomínky. Prvé mrazy, snech. 
Koncem mesíca začátek adventu. Na 
dva roky to prerušila revolúcia. Ná-
dej, láska, pravda, svetlo budúcnos- 
ci. Potom zase tá nostalgija. Po vyše 
tricet rokoch je to o  nečo lepšé, ale 
svet je furt negdze indze. Za tú dobu 
to svetélko opčas zasvícilo, potom 
zase zhaslo. Ket aj zažárilo, negdo 
friško vyhodzil poistky a  zase tma. 
A tak, jako f celém štáce, tak aj v na-
šem mesce a jeho blýskem, či dalšém 
okolý. Nemám to nykým potvrdze-
né, ale Žaluď vraj kedysik zaiscil, že 
sa u nás nebude vybírat výpalné. Po 
jeho smrci sa tu o  to pobily Sýkor- 
ky, strílalo sa tu každú chvílu. Kú-
sek dálej kyselynári a  po Malých 
Karpatoch nélen nádherné vinyce,  
ale trocha hlpší do hór aj skrýše lum-
pú rúzneho druhu. F chatách ofi-
cijálných, postavených načérno či  
aj zdanlyvo neobývaných. Od dý-
lerú ces opchodnýku z  ludma aš po 
nájemných vrahú. Človek by si aj 
myslel, že sa nečo postupne dáva do 
porátku, ale to len naoko. Zločin sa 
obléka do kravát, kostýmú, masku-
je sa. Prečo by sa mučilo, vydzíralo, 
strílalo, ket sa dá s  teplej kancelá-
rije podojit tá najvačá krava. Stačí 
mat správnych ludzí na správnych 
místach. Vyplnyt tlačifko, potpísat, 
oštemplovat a  dočkat. Jaké jedno-
duché. Né každý móže dojit tý naj-
lepšé dojnyce. Sú hladnejšé dolyny. 
Tam je ménej kvalytná paša, prípad-
ne horší bača a  dojí sa menej. Ale  
dojit treba. Aj keby na chleba nebo - 
lo. Ket je krava (koza, ovečka...) po-
dojená, tak ziscíme, že nemáme 
ces ty, mosty, chodnýky, osvetlený 
a  mnoho potrebných vecí g bežné-
mu životu. Nyšt nového. Len štyricet 
rokú slubú a  robí sa kanalyzácija 
v  Grinave. Hurá! Pamatám sa, ja - 
ko im ju komunysci slubovaly, ket 
Grinavu premenovanú na Mysle-
nyce nasilu pripájaly k Pezinku. Šak  
budete meščané, žádny dzedziná-
ri. Penýze sa minuly na vodovot. 
Uvidzíme, kolko to potrvá, kým bu-
de rúra aj na déždžovú vodu. Je to  
f pláne. Na vine neny nygdo. Vlast - 
ne šeci. Alebo tý, kerý ste (zme) ne-
volyly Mečára. Šak už zme mohly  
byt to druhé Švajčársko. Ale to by 
sa nám zase nelúbilo, lebo zme ich 
porazily v hokeji 7:1! To ešče nygdy 
nebolo. Ale to, čo tu uš bolo je za - 
vretý meský úrat gvúlyva karanténe. 
Tak to tu máme spátky. Ale nygdo to 
uš nebere tak dramaticky, jako mi-
nulý rok. Očkovaný frflú na neoč-
kovaných a  naopak. Nekerý, a  neny 
ich málo, uš dofrflaly. Rád bych vám 
na záver stĺpka prinésel aj nečo po-
zitývne, alebo ftipné, ale nyšt ma  
nenapadá. Uš si pripadám, jako ve-
černé správy. Hádam sa to do Vá-
noc šecko trocha utrase a bude zase 
fajn. Mám tajnú správu, že bapky uš 
pečú oplátky. Minule nebolo dostat 
máslo, tak hádam budú aj nejaké  
koláčky. Na medovnýky je možno uš 
najvyšší čas. Nech scihnú zamaknút. 
Prípadne, aby ste scihly napécit ešče 
jedny, ket sa tý prvé pri tém maknu - 
cí negdze záhadne stracá. Budem  
račik končit, lebo dycky, jako si to  
po sebe prečítam, vyskočí mi cukr. 
Jako dijabetyk si mosím dávat pozor 
uš aj na reči. Bucte zdraví.

Zúctu strýco Lajo

Jednota dôchodcov 
slovenska

Z pestrej činnosti základ-
nej organizácie Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Grina-
ve spomenieme napríklad 
stretnutie pri chutných ná-
tierkach, ktoré pripravili  
šikovné gazdinky na 8. 10., 
stretnutie pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším s prí-
hovorom a pohostením, kto-
ré bolo 5. 11., a Ka tarínske po-
sedenie pri tradičnom chle - 
bíku s masťou a cibuľkou, 
ktoré si zorganizovali 19. 11.  
Vedúca JDS v Grinave pani 
Vlasta Kostelančíková už te-
raz pripravuje veselé stretnu-
tie s názvom Vtipnejší vyhrá-
va, ktoré bude 3. 12., a Miku-
lášske predvianočné stretnu-
tie, ktoré bude 17. 12.

Grinavský turistický 
oddiel

Nadšenci turistiky z Grina-
vy a ich priatelia absolvovali 
jesennú dušičko vú túru spo-
jenú s opekačkou. V krás nom 
slnečnom počasí, odmenení 
nádhernými výhľadmi, prešli 
zo Zo chovej chaty cez Tisove 
skaly, Zám čis ko a Harmóniu 
do Modry, kde vedúci grinav-
ských turistov Mário Farkaš 
každoročne zapaľuje sviečku 
na hrobe Ľudovíta Štúra.

Aktivity Grinava
Z činnosti združenia Akti-

vity Gri nava sa v októbri po-
darilo zorgani zovať jesenný  
denný tábor s pestrým pro g-
ramom. Obľúbený lampió no-
vý sprievod, ktorý bol naplá-
novaný na nedeľu 14. 11. sa, 

žiaľ, neuskutočnil s prihliad-
nutím na aktuálne protipan-
demické opatrenia. Grinavskí 
aktivisti pod vedením Evy Pi-
látovej sa však na pracovnom 
stretnutí 12. 11. dohodli na 
ďalších podujatiach, ktoré sa 
v upravenej forme s dodrža-
ním opatrení konať budú.

Noc vonku 2021
V deň vydania tohto čísla 

Pezinčana sa budú dobrovoľ-
níci v Grinave, Pezinku, v blíz - 
kom okolí, ale aj naši pria telia 
z iných častí sveta zobúdzať 
po noci, ktorú strávia vonku.  
Urobia tak na podporu osvety 
o ľuďoch bez domova, kto ré 

organizuje občianske zdru že- 
nie Vagus. Za každého, kto 
tak to prespí vonku, zverejní  
na Facebooku alebo Instagra-
me fotografiu a označí ju heš - 
tegom #NocVonku2021 do-
stane Vagus od sponzora  
20 €. O po dujatí budeme in-
formovať v decembrovom 
vydaní.

Bronzová strelkyňa 
Jana Špotáková

Vo finále Svetového pohá-
ra v špor tovej streľbe v cyper-
skej Larnake si v disciplíne 
trap mix vystrieľala sloven-
ská reprezentantka Grina-
vanka Jana Špotáková spolu 
s Francúzom Antoninom De-
sertom bronzovú medailu. 
Blahoželáme, Janka!

Foto: PerazziPO
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Akí by sme to boli šiestaci, keby sme 
nevyskúšali cigarety! Najskôr Detvy. Za 
90 halierov škatuľka s desiatimi kusmi. 
Nemôžem povedať, že by nám chutili...  
Ale tu vidím, že klamem. Prvé fajčivo 
bolo predsa suché orechové lístie za-
balené v novinách. To nám dupľom 
nechu tilo. A prečo Detvy? Tie fajčil môj 
otec a ľahko som mu ich potiahol. Po-
tom prešiel na filtrované Lipy a neskôr 
na bulharské Marice. My chalani spolu 
s ním. Trvalo to asi dva roky a potom 
som ja prestal. Jednoducho mi to ne-
chutilo. Odvtedy nefajčím.

Bavil ma však tramping. Už aj vďaka  
veľkej popularite mayoviek. Všetci sme  
boli vinetuovia a četrhendovia s ozajst-
nými oceľovými tomahavkami a luk-
mi, čo aj strieľali. Hroty šípov sme si 
vyrábali takto: Klince sme pokládli na 
železničné koľaje a keď po nich prešiel 
vlak, klinec sa rozpľacol a hrot šípu bol  
hotový. Starým pilníkom sme ho tro-
chu upravili a bolo. Čože by to bolo za 
vinetuovcov, ktorí by nemali poklad! 
Do ma sme sa v uhlí prehrabávali do-
vte dy, kým sme neobjavili žilku zlata,  
teda pyritu či chalkopyritu. Ten sa ko-
niec-koncov dal nájsť aj v starých pe-
zinských pyritových vyťažených ba-
niach. Všetko zlato sme schovávali v na - 
šej búde v plechovej škatuli od belgické-
ho kakaa. Pravdaže, poklad musel byť 
zakopaný v  podlahe, inak by to nebo-
lo to pravé orechové. Vyrábali sme si 
aj strelné zbrane. Z kľúča, ktorý musel 
byť s dierkou. Ideálne boli tie zo spál-
ňových skríň. Do dierky sme naškrabali 

dve-tri hlavičky zápaliek. Zaštupľova-
li sme to klincom, udreli ním o stenu  
a bo lo rachotu nadostač. Alebo sme ro-
bili karbidové bomby. Neviem presne 
ako, ale viem, že do konzervy sa nasy-
palo trošku karbidového prášku, opľul 
sa slinou, vznikol plyn a ten pri zapálení  
zápalkou rachol. Ja som však nebol veľ-
ký pyroman. Dodnes mám všetkých de-
sať prstov na rukách. Aj v triede sme 
mali svoje strelné zbrane. Hlavnou, ale 
pomerne neškodnou, bola verzatilka 
(rúr ka z patentnej ceruzky), cez ktorú 
sme fúkali plastelínové guľôčky.

Často som chodieval pešo alebo na  
bicykli okolo mestských hradieb, fas ci - 
novali ma vinohrady hore na nich. Ni-
kdy som nevedel, ako tam môžu rásť. 
Nedostal som sa ani do týchto dvorov, 
kde by som to zistil. Až po mnohých ro-
koch som vošiel vďaka kapucínovi Ma-
riánovi Turňovi do dvora kláštora, kde 
takýto vinohradík dodnes existuje. Aj 
keramikár Jirko Vyhnálek býval v jed-
nom z domov, kde je na bašte vysade-
ný vinohrad. Myslím si, že sú to také 
malé pezinské skvostné rarity. Víno  
z týchto viničiek by som určite rád vy-
robil, dáko parádne nazval a povýšil ho 
na piedestál...

Ku koncu základnej školy ma zaují-
mala aj história, tá hmatateľná, okolo 
nás. Obdivovali sme zvyšky vodných 
mlynov na Cajlochu. Rozpadnuté vod-
né kolesá, mlynice... Neskôr Jano Štr-
ba nafotil prvé „umelecké” fotografie 
práve na týchto mlynoch. Mne sa naj-
viac páčil ešte nie celkom rozpadnutý 

Schaubmarov mlyn. Vo vnútri bolo eš-
te kompletné zariadenie mlynice, ko-
várne, obytných častí. Keď to úplne 
schátralo, oveľa neskôr, opravila mlyn 
Slovenská národná galéria. Dnes je to 
prekrásny objekt.

Jednou z oblastí môjho záujmu boli 
staré bane. Brodili sme sa v baniach bla-
tom pri svetle sviečky i baterky. Kedy-
koľvek sa to na nás mohlo zrútiť. Takto 
mám schodených približne sedem ki lo-
metrov.

Čoraz viac ma zaujímala hudba, ale 
nie tá, čo išla z našich socialistických 
rá dií. Prvý raz som počul slovo bítls na 
vinobraní pri kolotočoch. Kolotočiari 
mali bohvie odkiaľ tieto nahrávky. A tak  
lietajúc na reťazovke, húsenkovej drá-
he či lodičkách počúvali sme všetky tie  
bítlsy, rolinstonsy, Elvisovky... Bolo fajn 
kúpiť nejakej spolužiačke cukrovú va-
tu, vystreliť ružu. Z dávnych malokar-
patských (pezinských) vinobraní si pa-
mätám na jednu putovnú výstavu o po-
hlavných chorobách, na ktorú ma ako  
12-ročného zasrana nechcel česky mlu-
vící majiteľ pustiť. Tak som sa so zve-
senou hlavou aspoň išiel kuknúť na 
vy pchanú a vysušenú veľrybu grónsku 
Goliath, ktorú ťahala na prívese Tat-
rovka 111. K vinobraniu boli vydávané 
odznaky, tie sú dnes už zberateľskými 
raritami, aj lotéria, na ktorej som nik-
dy nič nevyhral a ani nikoho takého ne-
poznám. Keď nám chýbali korunky na 
limo alebo cukrovú vatu (burčiak som 
vtedy ešte nepil, ani spolužiaci), išli sme  
pred strelnice, kde boli latkové rohože. 

Tam medzi latkami sme vždy našli ne-
jaké haliere alebo i korunku dve. Povy-
padávali pripitým strelcom.

Na základnej škole to bolo fajn, lebo 
v triede som mal spolužiakov a záro-
veň kamarátov. Doslova som neznášal 
ranné rozcvičky v triedach, ani ďalší vý-
mysel – ranné spievanie v stoji pri lavi-
ciach. Vraj na rozprúdenie hlasiviek. 
Veď tie sme tak či tak dosť ponamáhali  
cez prestávky. Chvalabohu, že som  
v trie de nebol najväčší šprták, lebo tí za 
svoje dobré výsledky dostali odmenu (ja 
hovorím skôr trest), že mohli poobede 
doučovať slabších spolužiakov. Kašľať 
na takú odmenu. My sme už v tom čase 
blúdili dakde na Dubovom vŕšku. Títo 
šprtáci mali aj super funkcie v triede. 
Úplne najväčší honor bol predseda trie-
dy. Ďalšími milými funkciami boli kro-
nikár, nástenkár, týždenník (ten mohol 
byť cez prestávky v triede a nemusel sa 
po chodbách prechádzať dookola).

Rád som mával poobedňajšie vyučo-
vanie. Pezinok bol v tom čase mnoho-
detný a škôl bolo málo, preto sme cho-
dili na dve zmeny. Doobeda som sa mo-
hol vyspať, napísať úlohy a rýchlo do  
školy. Čo však nebolo fajn, večer po 
škole sa už nikam nedalo ísť, iba tak 
pred dom. Keď sme boli v nižších roč-
níkoch, chodievali sme do školy aj v so-
botu. Niekedy, už to bolo na druhom 
stupni ZDŠ, sobotňajšie vyučovanie 
zrušili v celej republike. Dokonca sme 
dostali do tried aj normálne stoličky  
a lavice, nie ako dovtedy tie sklápacie 
sedadlá a šikmé lavice s kalamármi.

Paľo Boriš, 
z pripravovanej knihy

O detstve v Pezinku  [2]

Mestké hradby Mlyn na Rázusovej ulici
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Základné hudobné vzdelanie získal 
od svojho otca, učiteľa a regenschoriho, 
neskôr študoval na Mestskej hudobnej 
škole v Bratislave u Alexandra Albrechta, 
Frica Kafendu (teória, klavír) a Rudolfa  
Rupníka (violončelo). V rokoch 1924–1929  
študoval na Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst vo Viedni (u Clemen-
sa Kraussa a Alexandra Wunderera dirigo-
vanie, u Franza Schmidta a Josepha Mar-
xa kompozíciu a u Friedricha Buxbauma 
hru na violončele), v rokoch 1930–1932 
na Majstrovskej škole Vysokej hudobnej 
školy Ferenca Liszta v Budapešti (kom-
pozícia u Ernő Dohnányiho). V rokoch 
1933–1945 bol prvým dirigentom Ma-
ďarského rozhlasu v Budapešti. V rokoch 
1946–1949 a 1968–1976 bol šéfdirigen-
tom Symfonického orchestra Českoslo-
venského rozhlasu v Bratislave. Bol čle-
nom Prípravného výboru Slovenskej fil-
harmónie  a od jej vzniku roku 1949 až 
do roku 1976 pôsobil ako prvý dirigent 
(v rokoch 1951–1961 ako umelecký šéf).

Nielen na jeho rodinné väzby s mes-
tom Pezinok, ale aj na viaceré zaujímavé 
oblasti jeho života upriami vašu pozor-
nosť panelová výstava, ktorá bude v naj-
bližších dňoch inštalovaná na štyroch 
miestach v  centre mesta (Mlsná Emma, 
Café&Wine Bar Radnica, Greengarden, 
Gazetino Caffé). Výstava  vznikla v spolu - 
práci s manželkou majstra Rajtera Alžbe - 
tou, synom Adriánom Rajterom a Mest-
ským múzeom v Pezinku. Témou Ľudovít 
Rajter sa zaoberali aj žiaci výtvarného 
odboru pezinskej ZUŠ  Eugena Suchoňa 
a ich práce si môžete pozrieť na paneloch 
umiestnených na Radničnom námestí. 
Pripravovaná diskusia, kde budete mať 
možnosť dozvedieť sa viac o Ľudovítovi 
Rajterovi aj prostredníctvom spomienok 
jeho syna Adriana, sa presúva na obdo-
bie, kedy bude priaznivejšia epidemiolo-
gická situácia.

Pri príležitosti 115. výročia narodenia 
majstra Ľudovíta Rajtera zazneli v rámci 
koncertu, ktorý pripravil na slávnostnú 

nedeľu Krista Kráľa (21. 11. 2021) pezin- 
ský chrámový zbor Ad Una Corda so svo-
jimi hosťami diela z jeho tvorby – inštru-
mentálne i vokálne. Do záverečnej časti 
koncertu zaradili jeho organizátori pre-
miérovo uvedenie skladby in Festo Do-
mini Nostri (Hommage a Ľudovít Raj - 
ter) pre soprán, bas, miešaný zbor, organ  
a orchester. Jej autorom  je súčasný slo-
venský hudobný skladateľ Mirko Krajči,  
s  ktorým pezinský chrámový zbor Ad 
Una Corda už v minulosti viackrát úspeš-
ne spolupracoval. Ako sólisti sa v tomto 

diele predstavili Pezinčania – Eva Šušková 
(soprán) a Matúš Trávniček (bas).

Hoci kompozičná činnosť majstra Ľu-
dovíta Rajtera stojí v tieni jeho bohatej 
dirigentskej aktivity, vytvoril aj v tejto 
oblasti diela, ktoré tvoria trvalé hodno-
ty našej hudobnej kultúry predstavu-
jú v  slovenskom hudobnom prostredí 
štýlovo veľmi osobitý prejav. Ľudovít Raj-
ter bol jednou z  najvýznamnejších, me-
dzinárodne vysoko uznávaných osobnos-
tí hudobného a kultúrneho života na Slo-
vensku. Mal rozhodujúci podiel na etablo-

vaní svetového symfonického repertoáru 
18.–20. storočia v  živej koncertnej pra-
xi na Slovensku a  podstatnou mierou 
prispel k vysokej kvalitatívnej úrovni Slo-
venskej filharmónie a aj  Symfonického 
or chestra Československého rozhlasu 
v  Bratislave. Na druhej strane sa vý-
znamnou mierou podieľal na rozvoji 
súčasnej slovenskej symfonickej tvorby 
uvádzaním a  nahrávaním desiatok pre-
miér slovenských skladieb a  ich počet-
ných domácich aj zahraničných repríz. 
K Pezinku, ako svojmu rodisku, pociťoval 
po celý život vrúcnu oddanosť. Aktivity, 
ktoré sa na pôde nášho mesta v  týchto  
aj pre kultúru náročných časoch realizu-
jú, majú za cieľ pripomenúť si mimoriad-
nu osobnosť prof. Ľudovíta Rajtera.

PhDr. Miroslava Záhumenská,
foto: rodinný archív a Tomáš Vyskočil 

KULTÚRA / INZERCIA

Dynamickú a pestrofarebnú dobu na  
prelome éry hippies a trblietavých fun-
ky sedemdesiatych a osemdesiatych ro-
kov symbolizuje možno najviac kapela 
Earth, Wind and Fire. Túto nezameniteľ-
nú hudbu, ktorá stála aj pri zrode súčas-
ného funku a r‘n‘b, privezie gitarista Al 
McKay, ktorý bol jej oporou a význam-
ným spolutvorcom hitov v kľúčových se-
demdesiatych a osemdesiatych rokoch. 
V štýlovom prostredí historického ná-
dvoria na zámku v Pezinku vystúpi na 
pódium spolu s týmto štrnásťnásobným 
nominantom a majiteľom šiestich pre-
stížnych cien Grammy, ako aj spoluato-
rom megahitu September, jeho formácie 
Earth, Wind & Fire Experience, elitná 
zo stava z výberu najlepších amerických 
funkových, soulových a r‘n‘b muzikan-
tov, z ktorých mnohí prešli ako vtedajší-
mi zostavami Earth, Wind and Fire, tak 
napríklad The Pheonix Horns, The Emo-
tions, Tower of Power, kapelami Stevie-
ho Wondera, Princa, Quincyho Jonesa, 
Car losa Santanu alebo Sergia Mendesa. 
Ikonické nádvorie ŠIMÁK ZÁMKU PEZ-
INOK bude hostiť spolu s fanúšikmi ďal-
ší zážitok vynikájucej hudby tentokrát 
toho najlepšieho, čo spoza oceánu obo-
hacuje už po desaťročia našu hudob nú 

kultúru i každodenný život: Radostnú 
a pestrofarebnú záplavu tónov, chytľa-
vých melódií, našlapaných groove a ta-

nečných rytmov, ktoré verne a hravo 
prenesú na nádvorie ŠIMÁK ZÁMKU 
PEZINOK žeravú atmosféru kalifornskej 
hippie, r‘n‘b a funkovej éry. Earth, Wind 
& Fire chytili za srdcia svojou hudbou 
už bezmála dve generácie poslucháčov. 
Al McKay bol a je tzv. inštrumentálnym 
zdrojom a strojom skupiny od ich založe-
nia. Od roku 1973 Al McKay spolupraco-
val na každej skladbe, nie iba ako hudob-

ník, ale aj ako autor i spoluautor hitov 
Earth Wind & Fire. Bol zodpovedný za 
neuveriteľný sound skupiny, ako aj za 
rôzne hity Earth Wind & Fire. Mauri ce 
White spolu s McKayom napísali spolu 
také legendárne hity ako sú September 
a SingaSong. Okrem Earth Wind & Fire 
napísal i klenoty, ako sú skladby skupiny 
Emotions, napr. The Best Of My Love či 
Boogie Wonderland. Príďte a pridajte sa 

k strhujúcej koncertnej show. Vstupen-
ky v predaji Ticketportal alebo priamo 
na zámku v Pezinku.

PR

 do Pezinka prichádza svetová hudobná skupina
 al Mckay ś EaRtH, WINd & FIRE Experience na zámku

Cenami Grammy ovenčený gitarista Al McKay privezie na zámok do Pe-
zinka elitnú zostavu vynikajúcich losangeleských funkových, soulových a 
jazzových muzikantov v strhujúcej show Earth, Wind & Fire Experience. 
Koncert Al McKay ‚s Earth, Wind & Fire Experience sa uskutoční na iko-
nickom nádvorí 800-ročného zámku v Pezinku, na ktorom už po minu lé 
roky odohrali svoje veľké koncerty svetové, slovenské či české legendy.

»

 Pripomíname si 115. výročie narodenia
 pezinského rodáka Ľudovíta Rajtera

V dejinách nášho mesta je len málo vzác-
nych príkladov osobností, ktoré sa do kul-
túrnych dejín slovenska zapísali takou 
významnou a  nezmazateľnou stopou ako 
práve prof. Ľudovít Rajter. slovenský di-
rigent, skladateľ a pedagóg Ľudovít Rajter 
(1906–2000) patril k najvýznamnejším  
a najvšestrannejším osobnostiam sloven-
skej hudobnej kultúry v celosvetovom me-
radle. Pochádzal z Pezinka a hoci sa rodi-
na už v jeho útlom detstve odsťahovala do  
Bratislavy, do nášho mesta sa profesor Raj - 
ter vždy rád vracal.

»

Mediálny partner
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streda 1. 12.
19.30 –  Očista   

SR/ČR 2021, dokument., 75 ,́ OR,  
15+, 5 €

Štvrtok 2. 12.
19.30 –  King Richard  

USA 2021, životopisý, 138 ,́ ST, 
12+, 5 €

sobota 4. 12.
17.00 –  Encanto: čarovný svet 

USA 2021, anim., 98 ,́ SD, MP, 5 €
19.30 –  Duna    

USA 2020, sci-fi, 155 ,́ ST, 12+, 5 €

Nedeľa 5. 12. 
17.00 –  Rodina Addamsovcov 2 

USA/VB 2021, anim., 94 ,́ SD, 
MP, 5 €

19.30 –  Karel   
ČR 2020, dokumentárny, 127 ,́ 
OR, 12+, 5 €

utorok 7. 12.
19.30 –  Ľudia krvi  

Pezinský filmový klub SR 2021, 
dráma, 85 ,́ OR, 15+, 5 €,3 €

streda 8. 12.
19.30 –  Niekto na druhej strane 

ŠVE 2020, horor, 87 ,́ ST, 15+, 5 €

Štvrtok 9. 12.
19.30 –  Klan GuCCi   

USA/KAN 2021, dráma, 110 ,́ 
ČT, 15+, 5 €

Piatok 10. 12.
19.30 –  Resident Evil: Vitajte v Rac-

coon City   
USA 2020, horor, 110´, ST, 15+, 
5 €

Nedeľa 12. 12.
17.00 –  Tri oriešky pre Popolušku 

NÓR 2021, rozprávka, 87 ,́ SD, 
MP, 5 €

19.30 –  Želanie pre Ježiška  
ČR 2021, komédia, 109 ,́ OR, 
12+, 5 €

utorok 14. 12.
19.30 –  Benedetta   

Pezinský filmový klub FRA 
2021, dráma, 127 ,́ ČT, 18+, 5 €, 
3 €

streda 15. 12.
19.30 –  Karel   

ČR 2020, dokumentárny, 127 ,́ 
OR, 12+, 5 €

Štvrtok 16. 12.
19.30 –  spider-Man: Bez domova 

USA 2020, akčný, 149´, SD, 12+, 
5 €

Piatok 17. 12. 
19.30 –  Eternals   

USA 2021, fantasy, 157 ,́ ST, 12+,  
5 €

sobota 18. 12.
17.00 –  Tajomstvo starej bambitky 2 

ČR 2021, rozprávka, 96 ,́ OR, 
MP, 5 €

19.30 –  West side story  
USA 2021, muzikál, 156´, ST, 12+,  
5 €

Nedeľa 19. 12.
17.00 –  Viky a jej Mystery  

FRA 2021, rodinný, 83 ,́ SD, MP, 
5 €

19.30 –  spider-Man: Bez domova 
USA 2020, akčný, 149 ,́ SD, 12+, 
5 €

ZMENA PROGRAMu VYHRADENá! 
Viac na www.kinopkcpezinok.sk.

Digitalizáciu pezinského kina finančne podporil a uvádzanie filmov finančne podporuje Audiovi zuálny fond.

V priestoroch pezinského kina dodržiavajte aktuálne protipandemické opatrenia a pokyny personálu. Ďakujeme!
kino Pezinok – december 2021

sD – slovenský dabing, čD – český dabing, sT – slovenské titulky, čT – české titulky,  
OV – originálna verzia, 12+ – odporúčaná prístupnosť

Štvrtok 2. 12. o 17.00 h
Fotoklub stropkov – finisáž výstavy 
fo tografií fotoklubu zo Stropkova (mini-
galéria)

Piatok 3. 12. o 17.00 h
Hudba v Pezinku, hlavný organizátor: 
OZ EUTERPA (spoločenská sála)

Nedeľa 5. 12. 15.00 h
Mikuláš v Pezinku, hlavný organizá-
tor: PKC a mesto Pezinok
od 15.00 do 16.00 h – jazda mestom 
Pezinok, od 16.00 h – Radničné námestie

Pondelok 6. 12. o 17.00 h
Klub paličkovanej čipky Grinava – 
vernisáž výstavy ručných prác pri príleži-

tosti 10. výročia založenia klubu (mini-
galéria)

streda 8. 12. o 17.30 h
Maskoti – koncert pre deti (spoločen-
ská sála)
o 19.00 h – vystúpenie PuĽs – Pod-
dukelský umelecký ľudový súbor opäť 
v Pezinku (veľká sála)

Piatok–nedeľa 10.–12. 12.
Vianočné trhy – predaj tradičného via-
nočného tovaru, vianočných dobrôt

sobota 11. 12. o 15.00 h
Tanec s vločkou – program tanečného od - 
boru ZUŠ E. Suchoňa (veľká sála)

Nedeľa 12. 12. o 8.00 h
Výmenné stretnutie zberateľov – burza 
mincí a známok. Organizátor: Pezinské 
kultúrne centrum a Jozef Morávek (spo-
ločenská sála)
o 17.00 h
Vianočný koncert ANiMATus (malá 
sála)

Fotoklub stropkov – vernisáž výstavy 
fotografií fotoklubu zo Stropkova (mini-
galéria), trvanie od 8. 11. do 3. 12.

Klub paličkovanej čipky Grinava 
– výstava ručných prác pri príležitosti  
10. výročia založenia klubu (minigalé-
ria), trvanie od 6. 12. 2021 do 28. 1. 2022 

VÝsTAVY:

Program PkC – december 2021

 Mikuláš pôjde mestom

Pezinský zámocký park aj ten-
to rok ukrýva Poklad jesenných 
škriatkov.

Edka Zvedka už niekoľko dní  
ostatní škriatkovia nevedia nájsť.  
Netušia, kam zmizol a či je v po-
riadku. Edko nechal každému zo 
svojich priateľov indíciu v podobe  
písmenka. V parku sa ukrýva de-
sať škriatkov s desiatimi indícia-
mi. Ak správne zadáte písmenká 
do tajničky na webe Centra voľ-
ného času, možno sa vám podarí 
odhaliť Edkovo tajomstvo a zave-
die vás k pokladu aj súťaži o pek-
né ceny.

Aj tento rok Mikuláš pozdraví všetky 
dobré deti so svojimi vernými pomoc-
níkmi. Vyberie sa na cestu mestom a pri-
nesie tak predvianočnú atmosféru.

Presnú trasu, po ktorej mikulášska 
výprava, 5. 12. od 16.00 h pôjde, uverej-
níme na stránke mesta a na facebooku.

Putovanie Mikuláš ukončí na Rad-
ničnom námestí, kde rozsvieti vianočný 
stromček. Stromček spolu s vianočným 
osvetlením navodí tú správnu sviatočnú 

atmosféru počas tohto jedinečného a ča-
rovného obdobia. 

Rovnako ako pred rokom, sme nútení 
z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej 
situácie prihliadať na opatrenia pri orga-
nizovaní tradičných vianočných podujatí 
a zbierok. Aktuálne informácie o pri-
pravovaných vianočných trhoch, 
vzhľadom na uzávierku, prinesieme 
prostredníctvom online médií mes-
ta.                              -red-

 Pomôžete
nájsť Edka
Zvedka?

ZMENA PROGRAMu VYHRADENá!
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Aktivita leteckých stretnutí nad Eu-
rópu kulminovala v lete 1944. K najčas - 
tejším cieľom posádok ťažkých štvor-
mo torových bombardérov Boeing B-17 
Flying Fortress a štvormotorových bom-
bardérov Consolidated B-24 Liberator 
boli ropné rafinérie v  Blechhammeri, 
Odertale a Moravskej Ostrave, a taktiež 
ropnospracujúci priemysel, sklady a  to-
várne v  oblasti Viedne. Letový koridor 
k obom týmto priemyselným oblastiam 
viedol ponad juhozápadné Slovensko.

Dňa 26. júna 1944 o 6.30 h sa nad ta-
lianskymi základňami začali formovať 
bombardéry americkej 15. armády. 677 
lietadiel B-17 a B-24 smerovalo k cieľom 
v  okolí Viedne – k  leteckej továrni vo 
Schwechate, zoraďovacej stanici vo Flo-
risdorfe, rafinériám v Korneuburgu, Flo-
ridsdorfe, Moosbierbaume, Schwechate 
a k zimnému prístavu v Linzi a Lobau. 
Ich ochranu pred nepriateľskými stí-
hačmi malo zabezpečiť viac ako 260 stí-
hacích pilotov na strojoch typu North 
Ame rican P-51 Mustang, Lockheed P-38 
Lightning a  Republic P-47 Thunder-
bolth.

Reakciou nemeckej strany bolo vyhlá-
senie bojovej pohotovosti pre nemeckú 
7. Jagddivision (stíhaciu divíziu), ktorá 
mala pomôcť pri obrane južného vzduš-
ného priestoru. Luftwaffe nasadila pro-
ti americkým strojom desiatky lietadiel 
Messerschmitt Bf 109 G-6, Focke Wulf 
Fw 190A, Messerschmitt Bf 110 G-2  
a Messerschmitt 410 A-1. Do akcie sa na 
strane Nemecka zapojili aj stíhači ma-
ďarskej skupiny 101 „Puma” a slovenská  
pohotovostná letka. Letecký súboj začal 
asi o 9.00 hodine a trval do 9.57. Urput-
né boje stáli Američanov 38 bombardé-
rov a 6 stíhačiek, po dve z každého typu 
používaného 15. armádou. Výsledkom 
akcie na druhej strane bola strata 24 
nemeckých bojových lietadiel, 3 maďar-
ských a 7 stíhacích lietadiel Bf 109 G-6 
slovenskej armády (s ktorými sa počí - 
talo v ozbrojenom vystúpení proti Nem-
com). Rozsah bojov a havárie lietadiel bo - 
li pozorované od Balatonu až po morav-
ský a viedenský vzdušný priestor a Slo-
vensko.

Letecké súboje medzi americkými  
a  nemeckými strojmi pochopiteľne re-
gistrovalo aj civilné obyvateľstvo a hlá-
senia o  ich pozorovaní vypracovali pre  
obranné oddelenie Ministerstva národ-
nej obrany aj žandárske stanice a notár-
ske úrady obcí západného Slovenska.

Pezinská žandárska stanica hlásila 
26. júna 1944 o 9. hodine nad Pezinkom 
a okolím asi 700 anglo-amerických bom-
bardovacích a  stíhacích lietadiel, ktoré 
po približne 1 a ½-hodinovom krúžení 
odleteli smerom na západ. Nad obvo-
dom miestnej žandárskej stanice sa me-
dzi americkými a  nemeckými letcami 
rozpútal súboj. Pri ňom bolo zostrelené 

jedno nemecké dvojmotorové lietadlo 
s posádkou dvoch mužov, ktoré padlo na 
pozemky patriace lesnej správe študijnej 
základiny v Pezinku, nachádzajúce sa pri 
ceste z Pezinka do Viničného, neďaleko 
majera Natalín (Natalienhof).

Išlo o  lietadlo Messerschmitt Bf 110 
G-2 Huga Feindta (*1922) a Helmutha 
K. Döpkeho (*1923). Pozorovateľ Hugo 
Feindt sa zachránil zoskokom bez padá - 
ku,  jeho pilot Helmuth K. Döpke v  lie-
tad le zahynul. H. Feindt mal strelami 
váž ne zranenú pravú ruku, pádom na 
zem utrpel ťažké vnútorné zranenie. Pr-
vú pomoc mu poskytol štátny obvodný 
lekár Ján Grün z  Pezinka. Po ošetrení 
bol dopravený záchranným autom do 
štátnej nemocnice v Bratislave. Döpkeho 
telesné pozostatky previezli na leteckú 
základňu v Malackách.

Nad katastrom Pezinka vyskočil pa-
dákom z  horiaceho lietadla americký 
pilot Allen J. Wisner (*1921), pilotujúci 
lietadlo Lightning P-38. V súbojoch s ne-
meckými Messerschmittmi bola Wisne-
rova stíhačka jedným z dvojice americ-
kých strojov zasiahnutých v ten deň nad 
územím Slovenska. Nemecké strely tra-
fili fľašu kyslíkového prístroja v kabíne 
a kokpit sa takmer okamžite ocitol v pla-
meňoch. Lt. Wisner pretočil svoj Light-
ning na chrbát, otvoril prekryt kabíny  
a vyskočil z horiaceho lietadla. To dopad-

lo na územie obce Slovenský Grob, asi  
70 m severozápadne od kostolíka a ka-
plnky, na lúku Jána Friča, zv. Čierny, kde 
vyhĺbilo jamu veľkú 20x6 m, hlbokú 3 m.  
Wisner si pri výskoku poranil chrbát  
a utrpel aj popáleniny rúk a tváre. Po 
otvo rení padáku a spomalení letu zra-
nený pristál na streche šopy v dvore do - 
mu na Kupeckého ulici č. 3. Ako prvý sa  
k nemu dostal mestský policajt P. Čajko-
vič, ktorý mu zobral jeho vojenské dokla-
dy. Potom ho za asistencie dobrovoľných 

požiarnikov Ľ. Farbulu a M. Strapáka 
zniesli na nosidlách dolu zo strechy a do 
požiarnej zbrojnice. Pilot pádom na stre-
chu domu utrpel ťažké vnútorné zrane-
nia. Po ošetrení MUDr. Petrom Krištúf-
kom ho dopravili do štátnej nemocnice 
v Bratislave. Konca vojny sa Allen Wis-
ner dočkal v úkryte na Slovensku.

Druhým Nemcami nad Slovenskom 
zasiahnutým stojom bol Lightning P-38 
pilotovaný Rayom W. Allenom (*1917). 
Ten sa po útoku snažil svoj stroj otočiť 

na chrbát a vyskočiť. Manéver sa mu 
však nepodaril a lietadlo sa spolu s jeho 
pilotom zrútilo v plameňoch do bahni-
tého terénu pri železničnej stanici Svätý 
Jur– Grinava, kde sa zarylo asi do hĺbky 
6 metrov. Ray W. Allen našiel svoj pokoj 
až o 46 rokov neskôr – v roku 1990 boli 
jeho telesné pozostatky vykopané spo-
ločne s troskami lietadla. Po kontaktova-
ní rodinných príslušníkov bol R. W. Al-
len prevezený do USA a dňa 21. januára 
1995 pochovaný v jeho rodnom meste 
Girrard v USA.

Americkí letci, zostrelení v leteckých 
súbojoch nad Slovenskom, ktorým sa 
podarilo zachrániť z havarovaných lieta-
diel, sa dostali do rúk slovenských štát-
nych orgánov a stávali sa oficiálnymi za-
jatcami Slovenskej republiky.

Ministerstvo národnej obrany roz-
hodlo zriadiť pre zajatých amerických let - 
cov tábor. Prvou voľbou bol Vojenský vy - 
sokoškolský internát v Bratislave. Po le - 
teckom strete zo 7. júla 1944 vzrástol 
počet zajatcov. Ku štyrom Američanom  
zadržaným po súbojoch 26. júna 1944 

pribudlo ďalších 20 letcov. Záujem Bra-
tislavčanov a ich sympatie smerom k in-
ternovaným prinútili MNO premiestniť 
zostrelených letcov do nového tábora 
v Grinave. Ten bol zriadený uznesením  
vlády 11. júla 1944, fungovať začal o štyri 
dni neskôr. Za veliteľa tábora bol meno-
vaný npor. jazd. Ján Šavel. Tábor pozo-
stával z 26 drevených barakov a nachá-
dzal sa v priestore patriacom ku Grünfel-
dovmu majeru. Konečný počet zajatých 
amerických letcov v tábore bol 31.

Životné podmienky letcov v  grinav-
skom tábore sa diametrálne líšili od pod- 
 mienok, ktorým boli vystavení ame ric-
kí vojaci v nemeckých zajateckých tá bo-
roch. Starostlivosť bola aj samotnými 
za jatcami charakterizovaná ako veľmi 
dobrá. Každý zo zajatých letcov dostal 
posteľ, dve prikrývky, podhlavník a stol-
nú lampu. Strava pozostávala z polievok, 
zeleniny, mäsa a kávy a podľa vyjadrení 
internovaných bola veľmi dobrá. Zajatci  
nepotrebovali ani balíčky Červeného krí - 
ža, dostávali z nich iba 150 kusov ciga-
riet a 150 korún mesačne. Po tábore sa  
pohybovali voľne, čas trávili napr. hra-
ním volejbalu, niekedy sa v  sprievode 
stráže chodili kúpať do Dolnej tehelne, 
kde sa dostávali do kontaktu s Pezinčan-
mi.

Keď 29. augusta 1944 vypuklo SNP, 
dostali sa správy o ňom aj do grinavské-
ho tábora. Americkí letci začali plánovať 
útek a zorganizovalo sa medzi nimi nie-
koľko troj- až štvorčlenných skupiniek, 
ktoré sa na vlastnú päsť vydali do Ma-
lých Karpát so zámerom pridať sa k par-

tizánom a dostať sa do Banskej Bystri- 
ce.

V  noci z  1. na 2. septembra 1944 sa 
posádka tábora v Grinave zachovala po-
dobne ako mnoho iných na Slovensku. 
Veliteľ tábora so šiestimi–siedmimi 
muž mi otvorili jeho brány a so zvyškom 
amerických zajatcov odišli smerom na 
povstalecké územie. Prepravu početnej 
skupiny zabezpečil Štefan Pátek, šofér 
zamestnaný u majiteľa prepravnej firmy 
z Pezinka Františka Tumu, ktorý s pre-
vozom letcov z tábora súhlasil.

Letci, ktorí sa dostali bezpečne na po-
vstalecké územie pred 7. októbrom, boli 
evakuovaní v dvoch vlnách z letiska Tri 
Duby do talianskeho Bari.

Dňa 2. septembra 1944 o 9.00 h sa do 
opusteného zajateckého tábora dostavili 
dve nemecké nákladné autá s posádkou 
asi 20 mužov. Vylomili dvere, naložili 
prikrývky a rôzny iný vojenský materiál 
a odviezli ho smerom do Bratislavy. Na-
sledujúci deň sa do tábora nasťahovala 
150-členná nemecká posádka.

Udalosti spojené s leteckými aktivita-
mi spojencov v lete 1944 s dopadom na 
územie nášho regiónu približuje aj ak-
tuálna výstava Mestského múzea v Pe-
zinku Činy, nie slová – 2. svetová vojna 
a československý západný odboj.

Petra Pospechová,
Mestské múzeum v Pezinku, 

foto: F. Štellár

 Letecké súboje nad Pezinkom
 a zajatecký tábor v Grinave

Od prelomu rokov 1943/1944 operovala 
nad južnou, strednou a východnou Európou 
novovytvorená 15. letecká armáda spoje-
ných štátov amerických (15. usA AF) štar-
tujúca z nedávno oslobodených juhotalian-
skych základní. Operácie leteckej armády 
zahrňovali strategické bombardovanie cie - 
ľov v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, če-
chách a na slovensku, v Rakúsku, Maďar sku 
a na Balkáne – nemeckých závodov na výro-
bu lietadiel, rafinérií, gumární, muničných 
závodov i ďalších strategických cieľov. Ne-
skôr k nim pribudli úlohy spojené s vylode-
ním spojencov v Normandii. Allen J. Wisner

»

Havarovaný Messerschmitt Bf 110 G-2 Huga Feindta a Helmuta Döpkeho

Allen J. Wisner pri prevoze do ne-
mocnice

Miesto dopadu Lightningu P 38 Raya W. Allena Ray W. Allen



9november 2021  •  PezinčanINZERCIA

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca ŠKODA:

KARIREAL SLOVAKIA, a. s., Nová 17, 902 03 Pezinok
Tel.: 0800 112 117, www.karireal.sk

MuDr. Lenka Godál

Nová diabetologická
a interná ambulancia

v Pezinku
v Medicínskom centre Moymedica,

Moyzesova 4, 
1. poschodie, číslo dverí 2

Ordinačné hodiny:
streda–piatok od 7.00 do 17.00 h

Pacienti sa môžu objednávať 
telefonicky 0948 805 189, mailom
ambulancia@adiamax.sk alebo 
osobne počas ordinačných hodín.

TAXi PEZiNOK 
0940 76 73 71

e-mail: ag.taxi.ag@gmail.com
TAXi PEZiNOK – AG TAXi

GLAZÚROVANiE VANí
za prijateľnú sumu
so zárukou.
Tel.: 0905 983 602

TAXI MI-KA
Milan Močol

0911 938 164
Pezinok & Modra
milanmocol.taximika@gmail.com

s. r. o.
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Neplačte, že som odišla, 
len kľud a pokoj mi prajte. 
A spomienku na mňa si zachovajte.

Dňa 3. 11. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
60. narodeniny, ktoré 
by naša mamička, babka 
Eva Bednaričová oslá-
vila. Mami, veľmi nám 

chýbaš. S láskou spomínajú syn Dušan  
a dcéra Monika s rodinou. Ďakujeme 
všetkým, ktorí jej spolu snami venujú ti-
chu spomienku. 

Dňa 6. 11. 2021 uply-
nulo 17 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, 
svokor a  dedko Pavel 
Bubeník. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 

spomienku. Synovia s rodinami.

Dňa 22. 10. 2021 uply-
nulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš otec, 
svokor a  dedko Milan 
Cibulka. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú 

spomienku. Dcéra s rodinou.

V roku 2021 si pripomí-
name 40 rokov, čo nás 
navždy opustila naša dra-
há svokra, teta Františ-
ka Nagyová, rod. Sass - 
manová. S láskou spomí-
najú nevesta, neter, synovec a ostatná 
rodina. Venujte jej, prosím, s nami tichú 
spomienku.

Čas plynie, smútok zostáva. 
26. 11. je deň, keď si kaž-
doročne spomenieme 
na odchod nášho milo-
vaného ocka Ladislava 
Hotového. Vždy tu bol 
pre nás, rozdával nám ra-

dosť, lásku, porozumenie. Nám už teraz 
zostáva len tichá spomienka. S  láskou 
v  srdci na Teba myslí manželka Jožka, 
deti s  rodinami. 

V októbri a novembri sme si pripome-
nuli 18. výročie úmrtia nášho drahého 
otca, svokra a dedka MuDr. Přemysla 

Janošku a 
17. výročie  
úmrtia na-
šej drahej 
mamy, svo-
kry a babky 

Alžbety Janoškovej. Spomíname s lás-
kou a vďakou. Syn a nevesta s rodinami.

Dňa 29. 11. 2020 uply-
nie 5 rokov, čo nás opus-
til náš milovaný otec 
Johann Ján Hanusek. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s  nami tichú 

spomienku. Deti s rodinami.

Odvtedy prešli dni, hodiny a minúty 
A svet je bez Teba taký otupný. 
Chýba nám Tvoja prítomnosť,
 Tvoj úsmev a láskavosť. 
Chýbajú nám Tvoje rady,
Chýba nám to, čo sme mali radi. 
Dňa 8. 11. 2021 uplynu-
li 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
syn, brat, krstný otec 
ing. Jozef Juráš. S lás-
kou a úctou si spomína - 
jú rodičia, brat Juraj s manželkou Mar-
celou, krstné deti Zuzka a Miško. 

Vyhasol život z Tvojho tela 
a Boh Ťa zmenil na anjela. 
Je nám však smutno, anjel náš drahý, 
veď si tak ďaleko – 
až niekde nad hviezdami. 
Vždy keď ruka naša sviecu rozsvieti, 
nech naša vďaka do neba k Tebe poletí. 

Dňa 25. 11. 2021 uply-
nulo 7 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý 
otecko, dedko a  praded-
ko Janko Doboš z  Gri-
navy. S  láskou spomína - 

jú dcéry Ľubica, Oľga a  syn Peter s  ro-
dinami.

Dňa 28. 11. 2021 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý man-
žel, otec a dedko Jozef 
Kostka. Zároveň si 15. 
12. 2021 pripomíname 

jeho nedožité 80. narodeniny. S láskou 
spomína celá rodina.

Kto bol milovaný, 
nebude nikdy zabudnutý.

Dňa 3. 11. 2021 sme si 
pripomenuli nedožité 
45. narodeniny nášho 
drahého syna Marcela 
Rusnáka a  zároveň 25. 
výročie jeho tragického 

úmrtia. S láskou na neho stále spomína-
me – rodičia a sestra s rodinou.

Dňa 8. 12. 2021 si pri-
pomíname 20. výročie  
úmrtia našej drahej ma-
my Margity Patúcovej. 
S  úctou spomínajú deti 
s rodinami.

12. 11. 2021 uplynulo už  
20 rokov, čo nás navždy  
opustila naša drahá ma-
mička Margita Miklen-
čičová, rod. Štohlová, 
a 3. 10. 2021 sme si pri - 

pomenuli nedožitých 
100 rokov nášho drahé - 
ho otca ignáca Miklen-
čiča. Ďakujeme všet-
kým, ktorí im spolu s na - 
mi venujú tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú syn a dcéry 
s rodinami.

Dňa 18. 11. 2021 sme 
si pripomenuli smutné 
3. výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca, syna, 
dedka a brata ing. Petra 
slimáka. Za tichú spo-

mienku ďakujeme všetkým, ktorí naň-
ho nezabudli. S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Človek naozaj zomrie až 
vtedy, keď je jeho meno 
vyslovené naposledy. 
Už sú to dva roky, čo si 
odišiel, ale aj tak si stále 
medzi nami. Milan Pi-

lát z Grinavy, manžel, otec, dedo, krst-
ný.

Dňa 30. 11. 2021 uplynie 
7 rokov, čo nás opustila 
naša drahá Mária Vir-
govičová. S  láskou spo-
mínajú dcéry a  synovia 
s rodinami.

Dňa 20. 11. 2021 uplynu-
lo 16 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša mama 
Vilma Poništová. Tí, 
ktorí ste ju po znali, ve-
nujte jej tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Má-
ria s rodinami.

Dňa 18. 11. 2021 by sa  
náš Emilko slimák do- 
 žil 80. narodenín. Kto ste 
ho poznali, venujte mu,  
prosím, tichú spomien-
ku. Spomínajú manželka 

Emília, dcéra Sabina, syn Anton a dcéra 
Hana s rodinou.

Zavrel oči, srdce prestalo biť, 
musel zomrieť, 
aj keď tak veľmi chcel žiť.
Dňa 26. 11. 2021 plynie 
10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý Jozef 
Lederleitner. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomína rodina.

Dňa 5. 12. 2021 si pripomíname nedo-
žité 90. narodeniny našej drahej mamy, 
starej mamy a  prastarej mamy Vierky 
Šefčíkovej. S  láskou a úctou si spomí-
najú dcéra a syn s  ro dinami. Kto ste ju 

poznali, venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku.

Márne Ťa naše oči všade hľadajú, 
aj po roku nám po tvári slzy stekajú.
Hoci si odišiel a nie si medzi nami, 
v našich srdciach si a budeš stále s nami.
Dňa 11. 11. 2021 sme si 
pripomenuli smutné 1. 
výročie, čo nás navždy 
opustil nám milovaný 
manžel, otec, brat, šva-
gor, dedko Jozef Zbo-
rovan. S láskou spomínajú manželka, 
dcéry s  manželmi a vnučka Eliška.

22. 10. 2021 vo veku 70 rokov zomrela 
pani Zdena Šajermanová rod. Benovi-
čová. Spomínajú sestry s rodinami. 

To najdrahšie, čo sme mali, 
nám osud vzal 
a nám v našich srdciach 
už zostal iba smútok.

Dňa 26. 10. 2021 sme si  
pripomenuli smutné 5. 
výročie úmrtia a  17. 11. 
2021 nedožitých 89 ro-
kov nášho milovaného 
otca, dedka, pradedka  

a svokra Rudolfa Mihaloviča. S láskou 
na Teba spomínajú dcéra Anna s  rodi- 
nou a  syn Rudolf s  rodinou. S láskou  
v srdci stále spomíname.

Dopísaný bol príbeh jedného života.
Príbeh, ktorý však nekončí, príbeh,
ktorý pokračuje v nás...
S láskou budeme spomínať.
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom 
a  zná mym, ktorí sa pri-
šli 14. 10. 2021 rozlúčiť 
s  našou drahou zosnu- 
lou mamičkou, babkou, 
prababkou, krstnou mamou Vierou 
Kavjakovou. Úprimne ďakujeme za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smú-
tiaca rodina.

SPEKTRUM / SPOLOČENSKÁ KRONIKA

sPOMíNAME

ĎAKuJEME

ZOsOBáŠiLi sA

Peter Haško a Miroslava Lehotská
Eduard Marcinek a Ivana Biškić
Marek Adamčík a Martina Kučerová
Peter Vranec a Miroslava Likavcová
Martin Kučera a Viktória Pajpachová

Na cintoríne v Pezinku si spolu  
s pred staviteľmi Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, Malo-

karpatského baníckeho spolku, Zvä-
zu vojakov SR, Jednoty dôchodcov  
v Pe zinku a štátnych profesných or-

ganizácií pripomenuli 103. výročie od 
ukončenia I. svetovej vojny.

Slávnostné kladenie vencov sa ko-
nalo presne o 11.11 h.

Pred 103 rokmi, dňa 11. novembra 
1918, presne o jedenástej hodine a je-
denástej minúte zaznela pri podpise 
prímeria posledná salva, ktorá sym-
bolicky ukončila I. svetovú vojnu.

Symbolom veteránov sa stal kvet 
vlčieho maku ako symbol krviprelie-
vania.

-red-, foto: TV Pezinok

 Nezabúdame na obete 1. svetovej vojny
Na Deň vojnových veteránov si svet spomína na milióny mŕtvych, kto - 
rí zahynuli počas i. svetovej vojny. Tento pamätný deň si uctili aj  
predstavitelia mesta Pezinok.

»

Žiadosti o  zverejnenie ozná-
mení do spoločenskej rubriky 
nasledujúceho čísla Pezinčana 
prijímame v redakcii do 1. de-
cembra 2021.

Pietny aktPamätník obetiam 1. svetovej vojny, cintorín Pezinok
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V kategórii muži sa presadil Pezinčan 
Rastislav srnánek, ktorý sa v Sloven-
skom pohári v dlhom triatlone umiestnil 
na 1. mieste. Okrem víťazstva v  slo-
venskom pohári dosiahol viaceré vý-
znamné úspechy. Na Majstrovstvách 

sR v  dlhom triatlone SLOVAKMAN 
(3,8 km plávanie, následne 180 km cyk-
listika a  na záver 42,2 km beh) obsa-
dil 3. miesto v  kategórii muži do 39 r.  
a  v  absolútnom poradí sa umiestnil 
na 4. mieste. Na Majstrovstvách sR 

v  strednom triatlone VIALLEMAN 
(polovičné vzdialenosti dlhého triatlo-
nu) sa umiestnil rovnako na 3. mieste 
v kategórii muži do 39 r. a na 4. mies-
te v  celkovom poradí zo všetkých pre-
tekárov. Úspešný bol na Bratislavskom 
ma ratóne (42,195 km), kde obsadil 2. 
miesto v  kategórii muži do 39 r. a  3. 
miesto v absolútnom poradí.

V žiackych kategóriách sa darilo via-
cerým športovcom, najviac sa presadili 

na Majstrovstvách SR v duatlone. Spo-
medzi 27 pretekárok z celého Slovenska 
sa v kategórii mladšie žiačky Romana 
Mozolová umiestnila na 2. mieste a sta-
la sa vicemajsterkou SR v duatlone za rok 
2021. Hneď za ňou na 3. mieste dobehla 
klubová kolegyňa Ema Marková, ktorá 
sa stala 2. vicemajsterkou SR v duatlo-
ne. V  kategórii nádeje B  sa zhodne na 
2. mieste umiestnila medzi dievčatami 
Miroslava Marková a medzi chlapcami 
Tobias Podstrelenec, obaja sa stali vi-
cemajstrami SR v duatlone. V kategórii 
nádeje C sa na 3. mieste umiestnila Ma-
rianna Babčanová, stala sa druhou vi-
cemajsterkou SR, a na nepopulárnom 4. 
mieste sa umiestnil Martin Maťašovský.

Na Majstrovstách SR v triatlone žia-
kov tesne ušiel stupeň víťazov Tobiaso-

vi Podstrelencovi, ktorý sa umiestnil na  
4. mieste, a hneď za ním na 5. mieste do-
behol Tobias Singhoffer. Na 4. mieste sa 
umiestnila aj Miroslava Marková. V ka-
tegórii nádeje A  skončil v  prvej päťke  
Boris Mihaľov a  medzi mladšími žiak-
mi sa na 6. mieste umiestnil Alexander 
Kostoláni a na 7. mieste Maxim Mihaľov 
spomedzi 17 pretekárov.

ŠK TRiATLON Pezinok je známy 
predovšetkým výbornou prácou s deťmi 
a  mládežou, o  čom svedčia aj výsledky 
klubu v Slovenskom pohári. Klub patrí 
medzi najúspešnejšie na Slovensku, 
keď v  slovenskom pohári obsadil  
2. miesto v kategórii kluby – žiaci spo-
medzi 30 klubov z celého SR.

Ďakujeme všetkým športovcom za 
vynikajúcu reprezentáciu nielen seba, 
ale aj svojho domáceho klubu a  mesta 
Pezinok.

Text a foto: 
Mgr. silvia Švecová

ŠPORT

Maverick Hill Climb Czech sú medzi-
národné preteky do vrchu usporadúva-
né v Čechách. Preteky s medzinárodnou 
účasťou priniesli reprezentanto vi z  Pe-
zinka úspech, keď skončil na 2. mieste.

Koncom októbra sa konali medziná-
rodné preteky Rally Legend Praha. Ná-
ročných 650 km trate viedlo z Prahy, so 
štartom na Palachovom námestí, sme-
rom na Liberec a späť. Po ceste museli 
pretekári absolvovať rýchlostné vložky 
aj náročnú nočnú erzetu.

„Sobota ráno o 9.00 h štart a v ten deň 

bolo 6 rýchlostných skúšok, skončili sme  
o 20.00 h. Nedeľa začínala o 9.30 h, presú-
vali sme sa z Liberca do Prahy, kde bol cieľ 
pretekov a cestou sme mali ešte rýchlostné 
skúšky. Bol to krásny pretek. V piatok sme 
ob sadili 7. miesto, sobotu sme klesli na 9. 
miesto. Štartovalo 150 posádok, boli to le-
gendy automobilového športu, ako Johny 
Haugland. Už teraz sa chystáme na ďalší 
ročník, ktorý bude na jar budúceho roka,” 
uviedol pretekár Ján Mesároš.

-red-, 
foto: Ján Mesároš

Ján Mesároš sa zúčastnil tento
 rok šiestich pretekov do vrchu

Tento rok sa pretekár Ján Mesároš so škodou 120s na kopce a so škodou 
120s na rally zúčastnil šiestich pretekov do vrchu.

 Pezinskí triatlonisti úspešní v sezóne 2021
MsR žiakov v duatlone – 2. miesto Miroslava Marková MsR žiakov v duatlone – 2. miesto Romana Mozolová, 3. miesto Ema 

Marková
MsR žiakov v duatlone – 2. miesto Tobias Podstrelenec

Tímová fotka z MsR žiakov v duatlone

Rastislav srnánek v cieli – 3. miesto na MsR v dl -
hom triatlone MsR žiakov v duatlone – 3. miesto Marianna Babčanová

Športovci z triatlonového klubu ŠK TRiATLON Pezinok majú za sebou 
ďalšiu úspešnú sezónu. Tento rok sa napriek viacerým obmedzeniam 
kvôli COViD-19 uskutočnili všetky majstrovské súťaže a bol vyhlásený  
aj slovenský pohár (dlhodobá celoročná súťaž).

»

»
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Dňa 30. 10. 2021 sa v Budapešti ko-
nal medzinárodný turnaj v karate Hun-
garian Open Grand Prix. Pezinčanka 
Miška Čukanová, členka klubu Karate 
Rapid Bratislava a  slovenská reprezen-
tantka v  kategórii kata U21, zvíťazila 

a odniesla si tak z Budapešti zlatú me-
dailu. Na 2. mieste skončila Terézia Ta-
káčová z ŠŠK Bratislava, na treťom Van-
da Tothová z Maďarska a druhom tre-
ťom mieste reprezentantka z Talianska.

Foto: Milan Čukan

Mladí pezinskí triatlonisti z ŠK Triat-
lon Pezinok sa medzi atlétmi z  Brati
slavskej oblasti nestratili a  podarilo sa 
im dosiahnuť viacero výborných vý sled
kov. V kategórii mladších žiakov sa Ale-
xander Kostoláni umiestnil na 3. mieste, 
stal sa druhým vicemajstrom Atletické-

ho zväzu Bratislavy (AZB) s  vynikajú-
cim behom na 1500 m (čas 5:16 min.). 
Spomedzi 29 mladších žiačok ušlo tesne 
3. miesto Eme Markovej, ktorá dobehla 
na nepopulárnom 4. mieste. V kategórii 
najmladší žiaci sa umiestnil Marek Bú
ci na 2. mieste spomedzi 44 pretekárov 

a stal sa vicemajstrom AZB. Trať 1500 m 
prebehol za 5:41 min.

Všetkým športovcom blahoželáme 
k  výborným výsledkom a  ďakujeme za 
výbornú reprezentáciu klubu i mesta Pe-
zinok.

Text a foto: 
Mgr. Silvia Švecová

Plavci zo Športového plaveckého 
klubu polície Pezinok v  mesiaci 
október úspešne reprezentovali 
klub a mesto Pezinok na medzi-
národných plaveckých pretekoch 
doma aj v zahraničí. 

V dňoch 15.–17. 10. 2021 sa zúčast-
nila reprezentácia SR medzinárodných 
plaveckých pretekov s názvom Plzenské 
šprinty 2021, ktoré sa konali v ČR. Na 
podujatí štartoval aj plavec ŠPKPK Hugo 
Čarský, ktorý si s reprezentáciou SR pre-
kontroloval výkonnosť v  sezóne 2021. 
Na podujatí sa v  silnej konkurencii ne-
stratil a zároveň sa mu podarilo zlepšiť 
svoje osobné rekordy.

V  dňoch 22.–24. 10. sa výber plav-
cov plaveckého klubu polície Pezinok 
zúčastnil ďalších medzinárodných pre-
tekov, Slovakia Swimming Cup 2021, 
kde si počas troch dní v silnej konkuren-
cii domácich aj zahraničných preteká-
rov vybojovali 4x postup do finálových 
štartov, kde bojovali s  tými najlepšími 
plavcami o cenné kovy. Všetci štartovali 
z plnej športovej prípravy, pričom po-
tvrdili  dobrú výkonnosť a pripravenosť 
do sezóny 2021–2022. Za reprezentá-
ciu ďakujeme Hugovi Čarskému, Tereze 
Bistákovej, Eliške Hořinkovej, Vanese 
Kočí, Sofii Mešovej, Eme Ďurkovičovej. 
Všetci si zároveň priebežne vylepšili svo-
je osobné rekordy a tešíme sa na ďalšie 
plavecké zážitky a súboje v bazéne.

ŠPK PK, foto: ŠPK PK

 Majstrovstvá Atletického zväzu
 Bratislavy v cezpoľnom behu

Medzinárodný turnaj v karate Hungarian Open Grand Prix – umiestnenie v kategórii U21

Michaela Čukanová
v Budapešti prvá

 Obstáli aj v medzinárodnej konkurencii

Na pretekoch Slovakia Swimming Cup

Štart mladších žiakov na Majstrovstvách AZB v cezpoľnom behu

Marek Búci – vicemajster AZB 
v cezpoľnom behu

Matej Knapčok (v strede)  
1. mie sto, Timo Začka (vľavo)  

2. miesto a Alexander Kostoláni 
(vpravo) – 3. miesto na Majstrov-

stvách AZB v cezpoľnom behu

V sobotu 13. novembra zavládlo už hmlisté jesenné počasie, čo však na-
šich športovcov neodradilo, aby sa zúčastnili Majstrovstiev Bratislavy 
v cezpoľnom behu, ktoré sa konali netradične v Ivanke pri Dunaji.

»

»


