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V týchto dňoch oslavujú svoje
životné výročia dve najstaršie
občianky Pezinka - pani Zuzana
Masaryková a pani Brigita Čechová. Aj keď nejde o okrúhle
jubileá, neušli našej pozornosti,
lebo takáto dlhovekosť je vzácnosťou.
Najstaršou Pezinčankou je
pani Zuzana Masaryková. Dňa 9.
augusta oslávila 103. narodeniny. Narodila sa v dedinke Radimov v okrese Skalica, kde prežila
väčšiu časť svojho života. Spolu
s manželom, ktorý zomrel v roku
1989, vychovala päť detí. Masarykovci sa venovali roľníctvu,
neskôr pracovali v miestnom
družstve. Práca na poli ich tešila,
aj preto pani Zuzana medzi svoje

V istom zmysle bol 14. jún 2003
významným dňom. Svetlo sveta
uzrela hra pezinských autoriek Terézie Barokovej a Márie Meszárošovej s názvom Cesta k Láske. Nielen
mňa, ale aj ostatných divákov oslovila hlbokými myšlienkami, krásnou
hudbou a charizmou jednotlivých
hercov. Vznikla na počesť 750. výročia úmrtia sv. Kláry, zakladateľky
rehole klarisiek. Ústrednou témou
hry sú udalosti zo života sv. Kláry.
Členka rehole Školských sestier,
Pezinčanka Terézia Baroková preložila už niekoľko diel duchovnej
literatúry z talianského a nemeckého jazyka. Jedným z nich je aj
kniha s názvom Prejavy Božej lásky. Vo svojej literárnej tvorbe sa
venuje deťom a mládeži. Knižne jej
vyšli knihy Rozprávky, Keď Boh
volá a Najkrajší dar.
Spoluautorkou hry, režisérkou a

V rámci pezinského Kultúrneho
leta sa uskutočnil v Dome kultúry
klavírny koncert pezinskej rodáčky Veroniky Čechov ej
(1973). Mladá umelkyňa uviedla
Prelúdium op. 28 Frederica Chopina a Fantáziu C dur Franza
Schuberta.
Veronika sa po ukončení gymnázia rozhodla pre štúdium klavíra. Študovala na pražskom konzervatóriu pod vedením prof.
Františka Maxiána a Michala
Rezka. Už počas štúdia koncertovala v pražskom Rudolfíne,
kde hrala mimoriadne náročné
Goldbergove variácie Johanna
Sebastiana Bacha. Konzervatórium absolvovala recitálom v
galérii Lichtenštajnského paláca.
V súčasnosti mladá umelkyňa
žije a pracuje v severných Čechách. Do rodného Pezinka sa
vracia ve ľmi rada.

záľuby zaradila poľnohospodárske práce, najmä kopačku. Radosť jej robilo aj pradenie na kolovrate a cez zimné mesiace driapačka peria.
V posledných rokoch Zuzana
Masaryková bývala striedavo cez leto v rodnom Radimove a v
zime v Pezinku u dcéry Anastázie
Vojtekovej. Teraz už býva trvale v
našom meste a stala sa jeho najstarším občanom. Má 11 vnukov
a 15 pravnukov.
Dňa 7. októbra oslávi 102 rokov
pani Brigita Čechová. Narodila sa
v Grinave. Vychovala štyri deti, o
ktoré sa dlhé roky starala sama,
pretože jej manžel zomrel v pomerne mladom veku, ako 49ročný.

Zuzana Masaryková

Brigita Čechová

Pani Brigita bola dlhoročnou členkou a aktívnou funkcionárkou Červeného kríža a dobrovoľnej požiarnej ochrany. Mnohí Pezinčania ju
poznajú i ako organizátorku zá-

jazdov do pútnickych miest u nás
i v zahraničí, ktoré organizovala
aj proti vôli predstaviteľov minulého režimu.
(mo)

autorkou hudby je Pezinčanka
Mária Meszárošová. Mnohí ju poznajú nielen ako bývalú učiteľku
literárno-dramatického odboru
ZUŠ v Pezinku, kde pracovala 15
rokov, ale aj skladateľku, pesničkárku, poetku...
Príjemným prekvapením bolo
herecké obsadenie. Hrali zasvätení
mladí ľudia - rehoľníci z rôznych
františkánskych reholí, ktorí až do
premiéry nemali s amatérskym divadlom žiadne skúsenosti. Vypomáhala im aj pezinská mládež v zastúpení Róberta Wiesengangera,
Michala Skovajsu, Milana Hradečného a Patrika Hrbeka. Boli naozaj
dobrí. Ich výkony odmeňovali diváci
potleskom už v priebehu hry. Scénu
navrhla a zrealizovala Lucia Fodorová.
Široká verejnosť bude mať možnosť opäť zhliadnuť túto hru na fes-

tivale sv. Kláry v Mariánke dňa 20.
septembra 2003 o 15.00 hod. Festival sa začne sv. omšou, na ktorej
bude hlavným celebrantom provinciál františkánov Štefan Bankovič
OFM (Ordo Fratrum Minorum - Rád
menších bratov) a kazateľom bude
františkán Herbert Schneider OFM
z Nemecka. Po sv. omši pokračuje
festival v znamení dvoch františkánskych hudobných skupín, sóla
Gabriela Prievalského OFM a po
nich nasleduje spomínaná divadelná hra. Pozvaní sú všetci sympatizanti a záujemcovia.
Verím, že aj ďalšie reprízy tejto
divadelnej hry prinesú divákom neopakovateľný zážitok prameniaci
nielen z úžasnej atmosféry, ktorú
herci dokázali vytvoriť, ale aj z bohatosti myšlienok, ktoré zachytávajú
posolstvo sv. Kláry aj pre súčasného človeka.

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA usporiadala 16. júna v
rámci kampane Deň úsmevu akciu
Smejme sa srdcom. Úsmevy a
dobrú náladu, program či drobné
darčeky vám rozdávali naši dobrovoľníci zo základných škôl, miestni
skauti a mládež z Centra pedagogicko-psychologickej prevencie v
Pezinku. Vyzbierané finančné prostriedky v sume deväťtisíc korún
budú použité na školské projekty v
rámci grantového programu nadácie.
Želáme vám, aby ste aj naďalej
mali veľa dôvodov a príležitostí
usmievať sa. Všetkým tým, ktorí sa
aktívne zapojili a podporili Deň úsmevu ďakujeme.
Drahoslava Finková
zastupujúca správkyňa nadácie

Vystúpenie Veroniky Čechovej v pezinskom kultúrnom
stánku.

Naše Združenie pre mentálne postihnutých
v Pezinku iste mnohí z vás poznajú. Naše
aktivity sa popri poradenskej činnosti zameriavajú najmä na náplň voľného času našich
členov. Pripravujeme pre nich výlety, klubové
posedenia a akcie k rôznym príležitostiam.
V minulom roku sme vďaka Malokarpatskej
komunitnej nadácii REVIA v Pezinku mohli
do nášho programu zaradiť aj ponuku rehabilitácie pomocou plávania, na ktoré nám táto
nadácia finančne prispela. Naše aktivity sú
rôznorodé a treba spomenúť aj ďalších, ktorí
nám v našej práci nezištne pomáhajú.
Poslednou našou akciou bola oslava MDD,
ktorá sa uskutočnila na Kejde. Akcia sa veľmi
vydarila, všetkým sa v prírode páčilo. Hlavným sponzorom tejto akcie bol Minigril Kupeckého, ďalej prispeli Autoopravovňa, Kupeckého ul., Rudolf Dobrovoda, Vinárstvo
Skovajsa, Fant-Baláž. Všetkým našim priaznivcom za ich pomoc a podporu mentálne
postihnutým srdečne ďakujeme.
Helena Marecová
predsedníčka ZPMP

