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Dň a 7.12. 2001
oslávi svoje životné
jubileum 75 rokov
MÁRIA
GOLJEROVÁ
z Pezinka.
Veľa zdravia, štastia a rodinnej pohody jej zo srdca
želajú manž el a deti s rodinami.

Ž i nám v zdravíešte dlhé roky.
Dň a 18.12. 2001
oslávi 65 rokov naša
milá mamič ka, babič ka
MÁRIA Š KRÍPOVÁ
z Pezinka - Grinavy.
Všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania jej zo srdca prajú
synovia Jozef
a František s rodinami
Vnuč ka Andrea ďakuje babke za
vý chovu a starostlivosť.

Ú primne ďakujeme všetký m, ktorí sa prišli 3. októbra 2001 rozlú č iťs
naším drahý m zosnulý m MICHALOM DUBEKOM. Ď akujeme tiež
za kvetinové dary a prejavy sú Smú tiaca rodina
strasti.

Dň a 28. novembra
2001 uplynie rok, č o
nás navždy opustil
manžel, otec, svokor a dedko
VLADIMÍR
HACAJ.
Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Manž elka a synovia s rodinami
Dň a 2. decembra
2001 si pripomíname
druhé vý roč ie smrti
nášho drahého otca
a dedka
RUDOLFA
MARKEHO
z Grinavy.
Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala, zmĺkli ú sta, ktorý ch slová hladievali.
dcéra Eva a vnuk Martin

V Malokarpatskom mú zeu v
Pezinku sa bude konať 29. novembra o 16.00 hod. beseda o
známych ale aj neznámych, overený ch č i neoverený ch faktoch
sú visiacich s históriou mesta.
Besedu povedie historik Jozef
Motešický , sekundovaťmu budú
pezinskí pamätníci Stanislav
Pátek a Miroslav Stojkovič , a tiež
mladí záujemcovia o minulosť
Peter Wittgrú ber a Peter Sandtner.
(EL)

Lokalita Starý Zámok nad Pinelovou nemocnicou je veľmi lákavá
nielen z archeologického hľadiska.
Pomerne malý , avšak dominantný
vŕšok sa č nie svojou najstrmšou
stranou nad cestou, ktorá cez sedlo
Javorina oddávna spájala bohaté
vinohradnícke mestá Pezinok,
Modra a Svätý Jur so Záhorím. Niet
sa teda č o č udovať, že názov lokality, spoloč ne s jej vzhľadom a polohou umožň oval predpoklad, že sa
tam môže nieč o nachádzať. Historická interpretácia sem umiestň ovala pôvodný , donedávna ešte neznámy Pezinský hrad, ktorý bol v
13. storoč í viakrát dobytý . Archeologický vý skum ešte v osemdesiatych
rokoch však na uvedenom vŕšku
neobjavil nič , č o by sa dalo spájať s
pôvodný m hradom z 13. storoč ia. V
tejto sú vislosti treba podotknú ť, že
vtedajší vý skum mohol byť vykonaný len na menšej, odlesnenej
č asti lokality. Potom Starý Zámok
opäť "zaspal" na takmer dvadsať
rokov.
Novšia história vý skumu lokality
sa zač ala na jar roku 2001, keď sa
skupine nadšencov, zaoberajú cej
sa dejinami mesta a jeho okolia podarilo pri prehliadke okolia Starého
zámku nájsť stredovekú železnú
ostrohu. V rovnakom č ase nezávisle
na nich, vykonali rutinný prieskum v
lokalite aj pracovníci Archeologického mú zea SNM v Bratislave, na
č ele so zástupcom riaditeľa AM
PhDr. Zdenkom Farkašom, ktorý m
sa zasa podarilo nájsť stredovekú
strelku šípu. V tejto sú vislosti treba
dodať, že neboli jediní. Lokalitu
tesne pred nimi intenzívne "preskú mali" ešte tzv. "hľadač i pokladov", č i
"detektoráci", po ktorý ch zostalo
niekoľko desiatok jám.
Za tý ch dvadsať rokov sa na Starom Zámku tiež veľmi zmenil porast.
Kroviny a malé stromč eky, ktoré

Patrícia Hanú sková
Timotej Tahotný
Romana Hozenštoková
Matej Sobolič
Lukáš Csáder

1.8.
13.9.
20.9.
25.9.
26.9.

Vincent Pekárek a Mária Bedecsová
Ing. Marián Šandor a Martina Vavrová
Miroslav Pleva a Marcela Bedenská
Mgr. Martin Dulaj a Stanislava
Škreň ová
Martin Petrík a Martina Bač íková
Boris Wild a Lucia Plešková
Rastislav Šaškovič a Martina Durdovanská
Radko Obrtlík a Monika Myslovič ová
Tibor Janák a Magdaléna Körnerová

tvorili poč as prvého archeologického vý skumu nepreniknuteľnú hú štinu vyrástli alebo vyhynuli a tak sa
postupne vynorila č asťlokality, ktorá
bola dovtedy skrytá zvedavý m
oč iam. A na nej sa pomerne zreteľne
zachovala č asť valu a priekopy pôvodného opevnenia.
Po niekoľkotý ždň ový ch prípravách, ktoré medzitý m "spestrilo"
objavenie pôvodného Pezinského
hradu, sa v polovici septembra zač al
na Starom Zámku archeologický
vý skum, ktorý financovalo mesto
Pezinok a ktoré tiež poskytlo dvoch
pracovníkov, tzv. "civilkárov". Ď alších brigádnikov ochotne poskytla
riaditeľka SOU na Komenského ulici
Mgr. Elena Jurč íková a niektorí
"dobrovoľníci" si cestu na Starý Zámok našli dokonca sami. Šesť
tý ždň ov intenzívneho archeologického vý skumu umožnilo napokon
urobiť oveľa viac práce, ako sa pôvodne predpokladalo (namiesto jednej plánovanej sondy sa napokon
urobili až štyri). A práve tento zvý šený rozsah prác nám napokon sprístupnil oveľa viac informácií, poznatkov a aj nálezov. Poč as vý skumný ch
prác sa potvrdilo a preskú malo pôvodné opevnenie lokality, ktoré bolo
tvorené predsunutý m zemný m valom (jeho vrchná č asť bola navyše
spevnená kameň mi), priekopou,
sč asti zasekanou do skaly a ďalším
opevnením, pravdepodobne palisádou na hrane vrcholovej plošiny.
Okrem toho sa podarilo získať niekoľko desiatok ú lomkov keramiky,
pracovné nástroje, klince, pracky z
opaskov a ďalšie. Celý sú hrn nálezov nám umožň uje vysloviťniekoľko
ú dajov o č asovom zaradení lokality,
funkcií a spôsobe zániku.
1. Nálezy, predovšetký m ú lomky
keramiky datujú opevnenie rámcovo
- do 2. pol. 13. stor. až 14. storoč ia.
2. Vzhľadom na pomerne malý

Ing. Michal Kovač ič a Kristína Belanská
Jozef Hafera a Jana Šindlerová
Peter Romanč ík a Mgr. Andrea
Schwammelová

Michal Dubek, 76 r.
František Alena, 78 r.
Rastislav Guštafík, 22 r.
Ervín Skladaný , 81 r.
Alexína Husková, 77 r.
Jú lius Gyuriš, 90 r.
Pavlína Lacková, 71 r.

27.9.
1.10.
8.10.
12.10.
14.10.
15.10.
19.10.

Valéria Fabiankovič ová, 77 r. 27.10.

Peter Vajgel, 59 r.
Marián Klimo, 43 r.

70-roč ní
Alžbeta Janošková
Hildegarda Plevč íková
Valéria Kovač ovská
Helena Dobrovodová

30.10.
1.11.

7.11.
12.11.
14.11.
15.11.

rozsah opevnenia sa tiež vylú č ila
možnosťexistencie hradu spomínaného v písomný ch materiáloch na
Starom Zámku.
3. Lokalita zanikla násilne, požiarom. Nevieme však, č i ju podpálili
ú toč níci, obrancovia alebo zhorela
neskôr.
Toto sú fakty, na prvý pohľad
možno skromné, ktoré nám archeologický vý skum potvrdil. Vý skum
nám však umožň uje vysloviť aj niekoľko predpokladov, č i hypotéz.
Vzhľadom na vzájomnú viditeľnosťtohoto opevnenia a novoobjaveného Pezinského hradu, ktorý
leží vyššie v horách je veľmi pravdepodobné, že na Starom Zámku
ležala vysunutá strážna veža, alebo
hláska, ktorej posádka podávala na
hrad ohň om alebo dymom informáciu o blížiacom sa nebezpeč enstve.
Pomerne malý rozsah opevnenia a
jeho neexistencia na ďalšej č asti
vrcholovej plošiny nám umožň uje
vysloviť predpoklad, že opevnenie
nebolo dokonč ené, alebo bolo vybudované len sč asti a potom boli
práce na ň om zastavené. Bližšie
historické datovanie objektu bude
možné až po podrobnejšom preskú maní všetký ch nálezov. Veľmi veľa
o vzájomnom vzťahu oboch opevnení a o dejinách mesta vôbec by
nám povedal prípadný archeologický vý skum na Pezinskom hrade.
Na záver by som veľmi rád poďakoval viacerý m osobám a inštitú ciám, ktoré sa na vý skumoch podieľali, a to predovšetký m Mestskému ú radu Pezinok, vedú cemu
archeologického vý skumu PhDr.
Zdenkovi Farkašovi, riaditeľke SOU
na Komenského ulici Mgr. Elene
Jurč íkovej a žiakom školy, "civilkárom" Jurajovi Ilavskému a Tomášovi
Hríbikovi a "dobrovoľníkom Julovi
Vavákovi, B. Sobolič ovi, R. Slezákovi a R. Topoleckému.
Peter Wittgrú ber
Štefan Fischer
15.11.
Vlastimila Pijáková
21.11.
75-roč ní
Alžbeta Belič ková
1.11.
Jozef Kuruc
2.11.
Jozef Lopoš
2.11.
Oto Koreč ek
5.11.
Paulína Melicharová
8.11.
Ondrej Tanč ár
8.11.
Františka Tarabková
8.11.
Sidónia Federlová
16.11.
Ján Rysuľa
21.11.
Milan Solga
23.11.
Vít Š ottník
30.11.
80-roč ní
Mária Antalová
1.11.
Karol Čech
2.11.
František Kapucian
6.11.
Jakub Polák
11.11.
Mária Kováč ová
13.11.
Mária Mikulášová
16.11.
Štefánia Gschwandtnerová 17.11.
Vilma Š ibicová
17.11.
Katarína Belicová
21.11.
Justína Rudavská
25.11.
90-roč ný
Rudolf Ronec
4.11.

