Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Čím viac plynie čas, tým
viac chýbaš nám.
Dňa 11. 1. 2007 to
bol rok, čo nás navždy opustila naša
manželka a mamička
Mária
NUNVÁŘOVÁ.
S láskou spomína
manžel a deti s rodinami.
Dňa 8. 1. 2007 uplynulo 7 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka
Elena
LOIPERSBERGEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

Dňa 22. 1. 2007
sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka,
matka, babka
Hermínka
SKOVAJSOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn s
rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme všetkým.

Dňa 2. decembra
2006 sme si pripomenuli 4. výročie
tragickej smrti našej
drahej Karolíny
VIOLOVEJ,
rod. Václavovej.
Dňa 15. januára 2007 sme si pripomenuli jej nedožité 74. narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
prosím, tichú spomienku. Manžel
Ignác a dcéra Betka s rodinou.

Dňa 4. januára 2007
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec,
manžel, dedko, pradedko a krstný otec
Karol BEHÚNEK.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 24. 1. 2007 uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustila naša drahá mama,
babka a prababka
Alojzia
HAJTMÁNKOVÁ.
S láskou spomínajú synovia Jozef,
Štefan a Tibor s rodinami.

Dňa 8. 1. 2007 uplynulo 8 rokov od úmrtia manžela, otca,
starého otca
Vincenta
ČAJKOVIČA.
Prosíme o tichú spomienku. Manželka s rodinou.

Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
priateľom a známym, ktorí prišli dňa
15. 12. 2006 odprevadiť manžela, otca,
dedka, strýka a krstného otca Milana MAŤUSA
na ceste, z ktorej niet návratu.
Ďakujeme za kvetinové dary,
prejavy sústrasti a slová útechy,
čím sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Manželka s rodinou.
Zo srdca ďakujeme
všetkým, ktorí prišli
dňa 5. 1. 2007 odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca
a deduška
Karola LISÉHO.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka Terézia,
dcéry Vierka a Alenka, syn Karol,
vnúčatá Veronika, Igorko a Samko.
Pripája sa švagriná Agi s rodinou.
Zároveň touto cestou ďakujeme
MUDr. Hoffmeisterovej za dlhodobú starostlivosť.

Kultúrne centrum v Pezinku v
rámci cyklu Pozývame vás do
divadla, 8. februára o 19. hod.
ponú ka b lázniv ú ko médiu
Prázdniny snov s detektívnou
zápletkou jedného z najúspešnejších francúzskych autorov
Francisa Joffa. Nebude chýbať
rafinovanosť, vtip, prekvapenie a
francúzsky šarm. Pražskí herci z
Háty sú zárukou kvalitných hereckých výkonov. V alternáciách sa
predstavia Ivana Andrlová/Olga
Želenská, Lucie Zedníčková/Jana
Zenáhliková, Vladimír Čech/Zbyšek Pantuček a ďalší.
(in)

Malokarpatská knižnica v Pezinku pozýva na besedu so slovenskou spisovateľkou Petrou
Nagyovou-Džerengovou, ktorá
sa uskutoční v utorok 6. februára o
17.30 hod. v čitárni v Malokarpatskej knižnici, Holubyho 5. Spisovateľka je autorkou úspešných románov pre ženy Chcem len tvoje dobro a Za to mi zaplatíš.
(mk)

Dňa 15. 1. 2007 sa dožila krásneho
a vzácneho jubilea 90 rokov naša
mamička, babička a prababička
Pavlinka VAŇKOVÁ,
učiteľka na dôchodku.
K narodeninám veľa zdravia,
šťastia, Božieho požehnania a pokoja jej prajú deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčik Dušanko a mnohí
bývalí žiaci.

Mestské múzeum v Pezinku a
Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravili pre všetkých záujemcov o históriu mesta stretnutie,
na ktorom vedúci minuloročných
archeologických výskumov zhodnotia ich priebeh a výsledky. Mgr.
Igor Choma z Archeologického
múzea SNM, Mgr. Július Vavák z
Malokarpatského múzea v Pezinku a Peter Wittgrúber z Mestského múzea v Pezinku predstavia okrem iného výskumy stredovekých objektov v centre mesta.
Stretnutie sa uskutoční v utorok
20. februára o 17.00 hod. v priestoroch Mestského múzea v Pezinku.

Ľudové piesne majú v našom
regióne bezpochyby svoje pevné
miesto. Na škodu veci však je, že
ich zbieraniu, spracovaniu a publikovaniu sa v poslednom období
nevenovala náležitá pozornosť.
Tento nie veľmi lichotivý stav sa
aspoň čiastočne pokúšame napraviť. Práve v týchto dňoch totiž vychádza zaujímavá publikácia venovaná práve ľudovej piesni v malokarpatskom regióne.
Ide o edičné spracovanie rukopisu piesní, ktoré zozbieral a zapísal Michal Frič Martinov z Viničného okolo roku 1910 – 1915. O
zostavovateľovi sa nám podarilo
zistiť i mnohé zaujímavosti z jeho
života či príbuzenských väzieb, a

hoci bol rodák z Viničného, kde bol
i mlynárom, piesne z jeho zborníka
sú takmer z celého regiónu. Bol
aktívnym hudobníkom, preto nebolo potrebné zásadným spôsobom meniť ani jeho formu notového zápisu takmer dvesto publikovaných piesní.
Keďže za posledných sto rokov
ide o ojedinelú prácu svojho druhu,
veríme, že poteší mnohých priaznivcov ľudovej piesne a že ňou
aspoň čiastočne zaplníme biele
miesto v našej ľudovej kultúre.
Publikáciu s podporou Ministerstva kultúry SR vydáva Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Mgr. Miroslava Sandtnerová
folkloristka

Dňa 11. februára 2007 si pripomenieme 55. výročie úmrtia advokáta a cirkevného funkcionára
Otakara JAMNICKÉHO (narodil
sa 4. 5. 1878 v Pezinku, zomrel 11.
2. 1952, pochovaný je na pezinskom cintoríne).
Pochádzal z rodiny pezinského
advokáta a slovenského národovca Petra Jamnického. Mal
troch súrodencov. Základné vzdelanie získal v Ľudovej škole v Pezinku a stredoškolské v Evanjelickom lýceu v Bratislave. Rozhodol
sa pokračovať v šľapajách svojho
otca Petra a získať právnicke vzdelanie. Postupne študoval právo na
univerzitách v Budapešti, Lipsku a
v Berlíne. Po ukončení štúdia prevzal po smrti svojho otca r. 1908
advokátsku kanceláriu v Pezinku,
ako aj funkciu zborového dozorcu
v Evanjelickom zbore v ModreKráľovej.
Po prevrate na jeseň roku 1918,
ktorý znamenal rozpad RakúskoUhorska a vznik samostatného
československého štátu, stal sa
prvým slovenským mešťanostom
(starostom) mesta Pezinka. Vo
funkcii zotrval až do svojho menovania za župana a vládneho komisára časti župy komárňanskej,
gyórskej a ostrihomskej, dňa 22.
februára 1919 Dr. Vavrom Šrobárom, ministrom s plnou mocou pre
správu Slovenska. Ako župan v
Komárne, ktorým bol menovaný aj
pričinením bratislavského župana
Dr. Samuela Zocha, mal podiel na
odrazení útoku vojenských jednotiek Maďarskej republiky rád na
Komárno 27. apríla 1919. Jeho
pričinením sa tiež na Slovensko
vrátila časť zvonov zo slovenských kostolov, ktoré boli zabraté
počas okupácie časti nášho územia maďarskými vojskami a prevezené do Székesfehérváru na
výrobu zbraní. Funkciu komárňanského župana zastával do roku
1921. Ešte v tom istom roku sa
presťahoval do Bratislavy, kde
prijal miesto právneho zástupcu
mesta Bratislavy. V rokoch 1919 –
1952 bol seniorálnym dozorcom
bratislavského seniorátu ev. cirkvi
a.v. a po skončení advokátskeho
povolania v r. 1950 aj právnym
poradcom bratislavského cirkevného zboru.
Otec Otakara Jamnického PETER JAMNICKÝ (8. 1. 1840 – 11.
2. 1908) bol advokátom, národovcom a v roku 1863 zakladajúcim
členom Matice Slovenskej spolu s
Jánom Zigmundíkom a inými. Je
tiež pochovaný na pezinskom cintoríne.
Z publikácie Osobnosti Pezinka

