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BLAHOŽELÁME
Dòa 7.10. 2001 sa
dožíva storoènice
naša mama, babka
a prababka
BRIGITA
ÈECHOVÁ
z Pezinka.
Všetko najlepšie, ve¾a zdravia a
božského Požehnania do ïalších
rokov jej želajú
deti s rodinami

SPOMÍNAME
Dòa 24.9.2001 to
bude 20 rokov, èo nás
navždy opustil drahý
manžel a starostlivý
otec
RUDOLF
GAJDOŠÍK
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta, dcéry s rodinami a vnúèatá
Dòa 11. septembra
2001 sme si pripomenuli 10. výroèie od
tragickej smrti manžela a otca
JOZEFA
JEŽOVIÈA
Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Manželka a dcéra
Dòa 7.10. 2001 uplynie rok èo nás opustil
manžel a otec
FRANTIŠEK
FRAÒO
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú
Manželka a deti
Dòa 10.8. 2001 vyhasol život našej drahej mamy
MÁRIE KOVANIÈOVEJ
Ïakujeme všetkým, ktorí ju prišli
odprevadiť na poslednej ceste i za
sústratné telegramy. Ïakujeme za
zmiernenie žia¾u v našej ve¾kej životnej bolesti, za kvetinové dary, za
prejavy hlbokej úèasti a úprimnej
sústrasti nad úmrtím našej mamy.

Územie dnešného Pezinka ležalo od dávnych èias na dôležitej komunikácii, ktorá spájala severné a
južné oblasti Uhorska a viedla ïalej, až na pobrežie Baltského mora.
Práve po tejto ceste k nám prichádzali po¾skí a sliezski obchodníci,
diplomati, vedci, no èasto aj nepriate¾skí vojaci a útoèníci.
Kupci, vinohradníci ale aj ostatné
obyvate¾stvo v takýchto chví¾ach, a
bolo ich poèas dejín naozaj neúrekom, ukrývalo svoj majetok do rôznych skrýš a úkrytov v domoch, na
poliach a vo vinohradoch. Nepriate¾ský útok, alebo nájazd však skôr
èi neskôr pominul a obyvate¾stvo
sa vrátilo k pokojnému každodennému životu. Obchodníci, remeselníci a vinohradníci vytiahli svoje
starostlivo ukryté peniažky z úkrytov a rozkotú¾ali ich po k¾ukatých
cestièkách obchodu, podnikania
ale aj boja o prežitie. No nie vždy
skonèil nepriate¾ský útok takto bez
následkov.
Ve¾akrát sa stalo, že zakopaný
poklad už nemal kto vykopať. Jeho
majite¾ zahynul, alebo v tom lepšom prípade utiekol do inej, pokojnejšej èasti krá¾ovstva. A mince
ležali nieko¾ko stároèí v zemi, až
dovtedy, kým ich náhodný nálezca
nevytiahol na denné svetlo. Z týchto objavených pokladov (depotov)
mincí sa dá potom urèiť, aké bolo
kedysi bohaté a prosperujúce slobodné krá¾ovské mesto Pezinok.
Dnes vieme o nieko¾kých takýchto
náhodných nálezoch na území Pezinka.
V roku 1937 poèas prác vo vinici
¼udovíta Wittgrúbera našiel Martin

Dòa 30. augusta 2001 zomrel
VLADIMÍR SLABEJ,
narodený v roku 1940 v Pezinku.
Pochovaný bol v Denveri, USA.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú
spomienku.

tickej zbierke Slovenského národného múzea v Bratislave.
O desať rokov neskôr v obci Cajla
našli poklad až 500 strieborných
mincí, z ktorých sa však do dnešných èias zachovalo už len 12 kusov po¾ských a sliezských, uhorských, rakúskych a nemeckých
mincí. Taktiež sa priamo v meste
podarilo zachrániť nieko¾ko mincí z
pokladu, nájdeného pravdepodobne poèas stavebných prác. Žia¾,
dnes už nevieme kde mince našli,
ani ko¾ko ich bolo. Do dnešných
èias sa podarilo zachrániť 5 mincí, z
toho dve sliezske a 3 uhorské. Jeden z posledných nálezov mincí je
z jesene roku 2000. Išlo o poklad,
uložený do zeme niekedy okolo
roku 1618. Väèšina krehkých strieborných mincí bola poèas stároèí
nenávratne znièená a zachovalo sa
len nieko¾ko mincí uhorského krá¾a
Mateja II. a po jednej po¾skej a jednej uhorskej minci.
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Noví obciankovia
Matej Somora
Martina Ondrovièová
Viktória Rusnáková
Jaroslav Rafaj
Matej Eklemoviè

19.7.
23.7.
24.7.
27.7.
1.8.

Zosobášili sa
Dòa 12.8. 2001 sme si v žiali pripomenuli 10. výroèie od rozlúèky
nášho drahého otca
MICHALA KOVANIÈA
Venujte im prosím spolu s nami
tichú spomienku.
Syn Stanislav, dcéry Darina
a Saša s rodinami

Hacaj (v správe je uvedené meno
Hocaj) poklad 375 strieborných
mincí z prvej polovice 17. storoèia.
Išlo prevažne o nemecké, èeské,
po¾ské a sliezske mince. Najviac,
až 62 kusov, bolo grošov po¾ského
krá¾a Žigmunda II. O 250 mincí sa
podelil majite¾ vinice s nálezcom a
125 kusov pripadlo štátu. Mince,
ktoré skonèili v súkromných rukách
žia¾ zmizli poèas pohnutých vojnových udalostí. Tie, ktoré pripadli
štátu sú dnes uložené v numizma-

Ing. Bohumil Havlík a Ing. Jana
Kostková
Peter Hudec a Zuzana Matejkovièová
Alan Borkoviè a Petra Žitná
Pavel Rariga a Alena Matejkovièová
¼uboš Demoviè a Katarína Gašparovièová
Ing. Peter Kubáò a Evelyn Hajdušková
Jozef Baranèík a Monika Dopjerová
Martin Stovièek a Ingrid Hajtmanková
Vladimír Ratkovský a Martina Melišíková

Opustili nás
Igor Plevèík, 58 r.
František Strapák, 82 r.
Mária Kovanièová, 76 r.
Anna Žilavá, 50 r.
Emília Adamcová, 77 r.
Štefan Sojka, 78 r.
Mária Kohútová, 70 r.
Vladimír Poláèek, 59 r.
Andrej Szabo, 44 r.
Anna Vizinová, 87 r.
Barnabáš Hrivòák, 89 r.

12.7.
8.8.
10.8.
10.8.
15.8.
16.8.
20.8.
23.8.
23.8.
31.8.
4.9.

Naši jubilanti
70-roèní
Klára Grendová
Kornélia Šebová
Mária Branná
Ján Fehér
Mária Klimeková
Anton Štrba
Michal Slezák
Ondrej Satko
Emília Krasòanská
Rozália Štefanovièová
Tibor Kudela
Rudolf Boïa

2.9.
2.9.
5.9.
8.9.
9.9.
9.9.
10.9.
11.9.
14.9.
15.9.
17.9.
20.9.

To však urèite nie je všetko. Zem
vydáva svoje tajomstvá naozaj len
ve¾mi pomaly. A èasto sa tieto nálezy ani nedostanú do rúk povolaných odborníkov, ktorí dokážu
správnou konzerváciou a katalogizovaním zachrániť mince aj pre
budúce generácie. Ve¾akrát totiž
stredoveké mince obsahujú vysoké množstvo medi, ktorá po vytiahnutí mince zoxiduje a mincu tak
nenávratne znièí. Na druhej strane
každý, aj ojedinelý nález mince
dokáže aspoò trochu poodhaliť kúsok minulosti nášho mesta a taktiež nám umožní dozvedieť sa nieèo o krajine pôvodu tej-ktorej mince. Veï len poklad, nájdený v Pezinku v roku 1937 obsahoval mince, pochádzajúce z 58 európskych
stredovekých štátov. Bola medzi
nimi napríklad aj minca, razená v
súkromnej minciarni hradu Frideberg v Nemecku.
Peter Wittgrúber

Vzácne jubileum
našej spoluobèianky
Dokonèenie z 1. strany

Nieko¾ko rokov bola poslankyòou
národného výboru. V kresťanskom
zbore zasa organizovala zájazdy
na pútnické miesta. Pracovala tiež
s mládežou a pomáhala deťom z
mnohodetných rodín.
Našej jubilantke želáme do ïalších rokov ešte dobré zdravie a
radosť zo života.
Brigitu Èechovú pri príležitosti
významného životného jubilea
prijme na pezinskej radnici zástupca primátora Oliver Solga.
(mo)
Anton Tomko
Alojz Funka
Jolana Satková
75-roèní
Michal Rajner
Anna Dubínyová
Margita Ondrovièová
Hermína Jedináková
Matilda Lexová
Pavlína Králiková
Mária Križanová
Helena Špániková
80-roèní
Alojzia Èechová
Mária Slamková
Michal Kovaèovský
¼udmila Zámeèníková
Emília Sasková
Rozália Skladaná
¼udmila Štefíková
Hermína Wendlová
Jozefa Lenoráková
Lídia Kostková
Helena Krasòanská
Sidónia Ružièková
85-roèný
Jozef Hujbert
91-roèný
¼udovít Hruboš
93-roèná
Štefánia Demovièová
94-roèná
Elena Macháèová

20.9.
21.9.
29.9.
2.9.
16.9.
17.9.
18.9.
18.9.
23.9.
29.9.
30.9.
1.9.
1.9.
3.9.
11.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
24.9.
25.9.
25.9.
26.9.
16.9.
26.9.
3.9.
5.9.

