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Dň a 31. marca sa
dožíva krá sneho životného jubilea 85
rokov
Rudolf
ONDROVIČ .
Vš etko najlepš ie,
hlavne veľa zdravia a š ťastia do
ďalš ích rokov života želajú
dcé ra, syn s manž elkou
a deťmi a pravnú čatá
Dň a 12.4. 2002 sa
dožíva naš a drahá ,
starostlivá mamič ka
a manželka
Anka SCHŐ NOVÁ
z Pezinka 70 rokov.
Pri tejto príležitosti
jubilantke blahoželajú a prajú zdravie, pohodu a požehnanie manžel a
syn, ktorí dvíhajú pohá r dobrého
vínka a prevolá vajú živjó, živjó, živjó!
Dň a 3. marca oslá vil svoje sedemdesiate narodeniny terajš í predseda Okresnej poboč ky Zväzu protikomunistického odboja v Pezinku
Anton MALACKÝ .
Je aktívny aj v celoslovenskej
organizá cii, kde zastá va post podpredsedu so zameraním na sociá lnu agendu. MnohíPezinč ania ho
poznajú ako neú navného bojovníka proti pozostatkom bý valého
režimu a za odstrá nenie krívd,
ktoré napá chal. Jubilantovi blahoželá me.
(L)

Dň a 11. apríla
2002 uplynie 20 rokov, č o ná s navždy
opustil drahý manžel, otec a starý otec
STANISLAV
MIKLENČ IČ .
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.
Manž elka Zita
a dcé ry s rodinami

V Galérii G5 bola 15. marca otvorená vý stava maliarky Ivety Bencovej
(nar. 26.11. 1968 v Rimavskej Sobote), ktorá žije v Pezinku. Je to jej druhá
samostatná vý stava v naš om meste,
predtý m sa prezentovala v Dome Já na Kupeckého (1984). Tvorbu I. Bencovej poznajú nielen na Slovensku,
ale aj v Japonsku a v Poľsku.
Vý stava potrvá do 30. apríla 2002.
(mo)

V Slovenskom Grobe sa 14. marca
uskutoč nila prezentá cia publiká cie
Sprievodca malokarpatskou vínnou
cestou a vyhodnotenie projektu
PHARE CBC. Organizá torom bolo
Združenie malokarpatská vínna cesta, MOS Pezinok a Grobsky dvor.

Františ ek Meissl pochá dzal z rodu
rakú skych š ľachticov. Jeho starý
otec Leopold von Meissl vlastnil panstvo vo Freyendorfe. Otec Eduard
von Meissl sa presťahoval do Pezinka a 6. novembra 1832 bol prijatý
za pezinského meš ťana. Tu spoznal
a neskôr si vzal za ženu
Teréziu Katarínu Dreherovú . Roku 1837 (9.1.) sa im
narodil syn, ktorý dostal pri
krste tri mená - Františ ek,
Karol, Imrich. Z nich používal zá sadne iba meno Františ ek. Elementá rnu š kolu navš tevoval v Pezinku, po nej nasledovalo
piaristické gymná zium vo Svätom
Jure. Jeho ďalš ie š tudentské kroky
viedli do Viedne, kde bol promovaný
na leká rnika.
V nasledujú com období, zač iatkom 60-tych rokov 19. storoč ia sa
vracia do Pezinka, tu strá vil väč š inu
svojho produktívneho života. Po
otcovi prebral vedenie leká rne. V
roku 1862 sa stá va pezinský m leká rnikom. Krá tko nato si berie za
manželku Karolínu Šmogrovič ovú z
pezinskej rodiny obchodníka so železom Pavla Šmogrovič a. V tomto
obdobísa postupne zač ína už angažovať v aktivitá ch pre mesto a
jeho obyvateľov.
Bol č lenom Mestského zastupiteľstva, viackrá t meš ťanostom a
mestský m kapitá nom, najmä v 70tych rokoch a taktiež predsedom
mestskej stolice. V roku 1872 bol
spoluzakladateľom a riaditeľom sporiteľne (Pezinsko-modransko-Svätojurská sporiteľň a). Bol tiež zakladateľ a veliteľ hasič ského spolku
(1874 - 1905 č inný a potom až do
smrti č estný č len). Úspeš ne zvlá dol

ú lohu tú tora mestský ch sirôt. Panovník Františ ek Jozef mu za zá sluhy
vo verejnej č innosti udelil v roku
1896 č estný rytiersky rá d, titul rytier
odvtedy sprevá dzal jeho meno. Má lokto sa zmieň uje o tom, že bol prvý m, hoci struč ný m sumarizá torom

dejín Pezinka. Brožú ra
mala ná zov
B o z i n = B az i n = P ösing=Bösing
Köni gl i c he
Freistadt im
Komitate
Pozsony am Fusse der Kleinen Karpathen. Vytlač ená bola v Trnave
roku 1902. Predpokladá sa, že v
tomto elaborá te Meissl č erpal zo
spisu Já na Polnera zo 60-tych rokov
19. storoč ia (bol napísaný po latinsky a je nedostupný ).
Svoj vzťah k zberateľstvu a histórii
naplno realizoval až ako penzista po
roku 1905. Historické a pamätné
predmety, ktoré zbieral už dá vnejš ie,
zhromaždil na radnici v pamätnej
izbe. Tak vzniklo malé mestské mú zeum. Predmety po zruš ený ch cechoch - truhlice, cínové krč ahy, korbele, listiny, insignie mestskej sprá vy
zá stava peč atidlá - dodnes tvoria
dôležitú kostru exponá tov Malokarpatského mú zea. V pohnutý ch č asoch vojny a premeny režimov ich
Františ ek Meissl uchová val a chrá nil

Druhé tohtoroč né č íslo mesač níka Slovenské pohľady je ilustrované
kresbami a medailami z tvorby pezinského sochá ra Štefana Prokopa
(1941 - 1987).
Na 2. str. obá lky je č lá nok Reflexie Š. Prokopa o tvorbe. Za pozornosť
stojíi č lá nok Ľubomíra Poduš ela Štefan Prokop - Sú borne .
P. Š oula

Erik Zapletal
Zuzana Gagová
Andrej Štrbík
Lea Vrá belová
Tobias Hiner
Luká š Obrtlík

24.1.
29.1.
1.2.
6.2.
11.2.
14.2.

Peter Štilhammer a Rená ta Škrípová
Matej Kollá rik a Jana Štefíková
Martin Cibulka a Zuzana Grň ová
Martin Bú bela a Zuzana Talá bová
Františ ek Packa a Martina Grgá č ová
Stanislav Antalec a Janka Giertlová

Jozefína Roš ťá ková , 61 r.

14.1.

Iveta Sandtnerová , 38 r.
Ľudmila Dubeková , 76 r.
Pavla Strapá ková , 82 r.
Jozef Doman, 83 r.
Gizela Sandtnerová , 82 r.
Viktória Krajč ovič ová , 84 r.
Milan Mlč uch, 70 r.
Katarína Plavá , 95 r.
Brigita Balá žová , 70 r.
Margita Bogná rová , 80 r.
Viola Stanč eková , 60 r.
Anna Klimová , 70 r.

29.1.
31.1.
12.2.
12.2.
14.2.
15.2.
15.2.
19.2.
22.2.
24.2.
1.3.
3.3.

70-roč ní
Vladimír Kuč era
Štefan Nagy
Viliam Schmidl
Johana Reichbauerová
Jozefa Vozatá rová

1.3.
4.3.
10.3.
11.3.
12.3.

na vlastné riziko. Zaujímavý m materiá lom opisujú cim udalosťiniciovanú
F. Meisslom je v maďarč ine napísaný Život vý tvarného umelca Já na
Kupeckého z r. 1899. "Jeho (Kupecké ho) malý rodný dom dodnes stojí
na okraji Pezinka na Hrnč iarskej ul.
174 - podľa peknej kresby
pána Ferencza Meissla, podporovateľa umenia a pezinské ho humanistu uverejň ujeme zobrazenie domu. Pred
20 rokmi na základe iniciatí
vy
rovnaké ho pána (Meissla
p.a.) umiestnili Pezinč ania na dom
peknú pamätnú tabuľu. Táto pamätná tabuľa (1x0,7 m) je zhotovená zo šedé ho mramoru a jej pozlátený nápis znie: Geburtshaus
des Johann Kupetzky 1667".
V tomto vzdaníú cty zná memu v
Pezinku narodenému barokovému
portrétistovi možno popri oficiá lnych
dôvodoch predstaviteľa mesta hľadaťaj inú osobnú dimenziu, sá m rá d
maľoval a kreslil. Zná mych je viacero jeho prá c s motívmi rodného Pezinka a okolitý ch pamätihodností
Trlinok (dnes Vinosady), Brunovce,
Krá ľová , Budmerice a rôzne iné.
Posledné obdobie svojho života
po rozpade Rakú ska-Uhorska strá vil mimo Pezinka v Rakú sku. Prá ve
z tohoto obdobia nemá me žiadne
bližš ie ú daje. Zomrel 28.1. 1934,
pohreb sa uskutoč nil 30.1. 1934 v
Sierndorfe pri Stockerau v Dolnom
Rakú sku.
F. Meissl mal tri deti - Augusta,
Izabelu (vydatú Jurekovú ) a Rudolfa. Z nich najstarš íAugust (Eduard,
Františ ek plné meno) nadviazal na
otcovu zá ľubu v maľbe a ako akademický maliar pôsobil v Nemecku a
Rakú sku. V Malokarpatskom mú zeu má me zachovaný jeden akvarel
zachytá vajú ci pohľad na mesto Pezinok.
Mgr. J. Motešický
Malokarpatské mú zeum
Zuzana Č erneková
Jozef Tóth
Zuzana Zabadalová
Jozef Fabiankovič
Walter Schlegel
Oto Chmelá r
75-roč ní
Jolana Zá hradníková
Antónia Odehnalová
Pavel Honzík
Má ria Balá žová
Jolana Sandtnerová
80-roč ní
Má ria Č ížiková
Má ria Lač ná
Magdaléna Lysá
Františ ka Slaná
Terézia Osuská
Vincent Kapec
Etela Hollá
85-roč ný
Rudolf Ondrovič
91-roč ná
Hermína Panč uchová

15.3.
15.3.
16.3.
20.3.
26.3.
30.3.
3.3.
8.3.
11.3.
16.3.
20.3.
8.3.
8.3.
11.3.
15.3.
24.3.
27.3.
30.3.
31.3.
10.3.

